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En kald og lang vinter er på hell, og våren banker forsiktig på. Det har naturlig nok vært lite synbare 
aktiviteter i borettslaget gjennom vinteren, de fleste av oss haster fra dør til dør pakket inn etter beste 
evne, mest opptatte av å få tilbake varmen. Men nå som sola forsiktig har begynt å varme litt og snøen 
så smått smelter bort, våkner de fleste av oss til liv igjen. Hva skjer så fremover i Mellomenga 
borettslag? 
 

 
VÅR RYDDING – UKE 17 
Har du masse ”søppel” liggende på loft eller i bod, vil du også i år få muligheten til å kvitte deg med dette 

uten å selv måtte kjøre det på dynga. Vaktmesteren vår vil kjøre fra dør til dør og samle inn skrotet vårt, 

men til forandring fra tidligere år vil han nå starte på tun 5 og jobbe seg nedover til tun 1. 

 

Når:  Vaktmesteren starter innsamlingen den 22. april kl. 1700, og vil holde på i tre 

kvelder. Tun 5 først, tun 1 sist. 

Hva må du gjøre:  Samle ditt skrot i en haug ved inngangen til din hage (gjerne kvelden i forveien). 

Du må selv lempe ditt skrot opp i hengeren, ingen kommer til å gjøre dette for 

deg så sant du ikke har gjort en avtale med nabo’n.  

Hva kan kastes: Alt unntatt farlig avfall og spesialavfall (eks. malingsspann og elektriske artikler) 

 

Det vil for noen av dere være vanskelig å vite hvilke dag hengeren kommer til deres adresse, da dette 

avhenger av hvor mye avfall naboene har og hvor langt vaktmesteren kommer i sin rute for hver dag. Det 

betyr at du kanskje må være hjemme to kvelder, eller alliere deg med en nabo. 

 

 
DUGNAD – UKE 20 
Vårdugnaden vil i år gå over to dager, i håp om at alle kan greie å delta på minimum en dag. Det har vært 

varierende innsats de foregående årene, og tilbakemeldingen har vært at mange ikke har kunnet delta 

akkurat den dagen som ble avsatt. Kan du ikke noen av de to dagene som er satt opp, er det fullt mulig å 

gjøre en egen innsats i forkant av selve dugnaden ☺ 

 

Dato: 13. og 14. mai fra klokka 1700. Mer info vil bli lagt ut på www.mellomenga.no når det nærmer seg. 
 

 
SAND I SANDKASSENE 
Styret hadde håpet å få skiftet ut sanden i sandkassene før dugnaden, men det ser ut til at dette ikke er 

mulig å få til. På grunn av sen snøsmelting i år, er aktørene fullbooket med andre våroppdrag i denne 

perioden, ny sand vil derfor ikke kunne forventes før i juni. Antatt blir det slik at sanden dumpes i hauger i 

hver sandkasse, dette må vi som beboere fordele ut selv. Hauger er for øvrig også gøy å leke i for barna ☺ 

 

 
VEIEN 
De fleste av oss har irritert oss over hvor dårlig og hullete veien er ved utkjøring til Nordliveien. Dette 

skyldes at kommunen ikke fikk ferdigstilt arbeidene med utskifting av bekke-røret i høst, da vinteren kom 

for fort. Kommunen har bekreftet at veien vil bli ferdig utbedret så fort telen er gått, da vil det også 

komme opp nye gjerder ut mot bekken der hvor det mangler gjerde i dag. 
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POSTKASSER 
Til sommeren vil det settes opp felles postkassestativ for hvert tun, dette er informert om tidligere i eget 

skriv. Har du glemt å melde tilbake til styret hva du ønsker det skal stå på din postkasse, ber vi deg gjøre 

dette med en gang. Tidligere utlevert svarslipp kan legges i postkassa til Terje, nr. 153. 

 

 
LEDNINGSPROSJEKTET 
Etter gjennomført fasaderehabilitering ble styret gjort oppmerksom på at flere leiligheter har utvendige 

ledninger som henger og slenger på fasaden, og som burde være festet. Styret foretok i høst en 

kartlegging for å finne ut omfanget av dette, for så å kunne iverksette tiltak. Alle beboere skal i den 

anledning ha mottatt et skjema, som så skulle returneres til styret. Pga. store snømengder besluttet 

styret å vente med tiltak til våren, da det viste seg vanskelig å komme frem til alle punktene.  

 

OBS! Når prosjektet nå startes opp, gjør vi igjen oppmerksom på følgende: det er kun er ledninger og 

tekniske installasjoner som er utført forskriftsmessig som vil kunne festes av autoriserte elektrikere, 

herunder kan nevnes at alle utvendige ledninger skal være jordet. Dersom tidligere arbeider er utført 

ufagmessig hos deg, vil du selv måtte bekoste å få dette oppgradert til forskriftsmessig standard.  

 

 
HUNDEHOLD 
Det er hyggelig med hunder, men ikke like hyggelig med de gule flekkene rundt omkring i snøen, særlig 

når disse er rett utenfor hagen. Nå som snøen smelter, dukker det også opp andre spor etter hundene. Vi 

ber alle hundeeiere eller hundepassere om å ikke la hundene få gjøre fra seg inne på borettslagets 

område, heller ikke om sommeren. 

 

 
PARKERING 
Som vi alle vet, er det ikke veldig god parkeringsdekning i borettslaget. For at gjestene våre skal få plass, 

oppfordrer vi alle beboere til å bruke sine egne parkeringsplasser. Mangler du plass til egen bil? Ta 

kontakt med styret! Minner også om at kjøring innenfor bommene kun er for av- og pålessing. 

 

 

GENERALFORSAMLING – UKE 19 
Generalforsamling avholdes 6. mai kl. 1800 på Thon hotell Triaden. Offisiell innkalling med sakspapirer 

blir sendt ut siste uka i april. Vel møtt ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Mellomenga borettslag 

 
 

 

 

 


