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Sommeren er definitivt på hell, og det er på tide å ferdigstille alle sommerens prosjekter. I boden skal 
det ryddes plass til ski og ved, fasadene skal males ferdig, og med litt flaks kanskje været tillater oss en 
siste gressklipp før hagemøblene må pakkes bort. Her kommer litt nyttig info til dere beboere fra 
styret, husk at det er bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på. 
 
BODRYDDING 
Nå er det snart på tide å gå igjennom boder og loft, de aller fleste av oss har sikkert tatt vare på noe vi 
egentlig bare vil bli kvitt. Den 15-17 oktober kommer vaktmesteren med tilhenger’n sin, og samler inn alt 
skrot vi ikke lenger har behov for. I likhet med tidligere år starter han på tun 1. Søpla kan settes ut i hagen 
dagen før, så plott inn 14. oktober i kalenderen din. Elektriske duppedingser tas ikke med, da dette må 
leveres som spesialavfall. 
 
SANDKASSER 
Det ble i forrige infoskriv varslet at sanden i sandkassene ville bli byttet ut innen kort tid, men av ulike 
årsaker har ikke dette blitt gjennomført denne sommeren allikevel. Styret har i samråd med Miljøutvalget 
i borettslaget besluttet at den beste løsningen er å skifte ut sanden til våren, i kombinasjon med 
vårdugnaden.  
 
UTEBELYSING 
Vi er på god vei inn i den mørke årstiden, og minner derfor på at alle beboere skal ha sine utelamper tent 
i alle mørketimene for å lyse opp gangveiene. Et tips er å montere opp en lyssensor slik at lampene 
automatisk skrur seg av og på. 
 
MALING/BEISING 
Styret minner om at alle fasader skal males ferdig i år, og det begynner å bli knapt med tid. Beklageligvis 
har vår malingsleverandør ikke levert maling slik som avtalt, og mange har måtte ut å kjøpe maling selv. 
Det skal nå være tilgang på maling i fellesgarasjen, så dersom du har behov for mer maling kan du 
kontakte styret. 
 
Det ble tidligere opplyst at det impregnerte treverket som er benyttet på enkelte verandaer først skulle 
males etter 2 år. Styret har sjekket dette med en maler, som kan opplyse at det går helt fint å male dette 
trevirker allerede etter 1 år, så kjør i vei… 
 
POSTKASSER 
Som sikkert de fleste har fått med seg, har Posten pålagt oss å flytte postkassene til fellesstativ. Styret 
jobber i samarbeid med Finstadkollen borettslag, Benterudjordet borettslag og Posten med mulige 
plasseringsalternativer av postkassestativene. Det er til nå ikke besluttet akkurat hvor stativene skal stå, 
men det vil mest sannsynlig bli ett stativ pr. tun. Det er mange hensyn å ta når det gjelder plassering; 
både avstand til boligene, snømåking, snølagring, og vedlikeholdsproblematikk er noen av punktene. 
Stativene skal etter planen stå ferdig innen 01.07.2013. 
 
DUMPEN I VEIEN 
Som alle helt sikkert har fått med seg er innkjøringen til Finstadsletta ”i ferd med å havne i bekken”. Det 
er varslet at kommunen starter utbedringsarbeidene nå i uke 39. Fordi røret under veien (hvor bekken 
renner) må skiftes ut, vil arbeidet ta noe tid. Det vil i denne perioden være kun én fil felles for inn- og 
utkjøring til borettslaget.  
 
Styret minner om vår nettside www.mellomenga.no, her kan du finne masse nyttig informasjon. 

http://www.mellomenga.no/

