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Rundskriv nr 3/2010 
 

Feierunden starter nå! 
Røiri starter på feierunden sin og fjerner grus og skitt fra gangveiene våre i uke 

16.  

 

Henting av skrot og husholdningsavfall (traktorhengeren) 
Røiri kommer med traktor og henger og henter skrot og annet avfall (ikke vanlig 

søppel som vi kaster i containerne) mandag, tirsdag og onsdag 26. -28. april  

(uke 17). Vi starter på tun 1 ca kl 17.30 og fortsetter så lenge det er plass i 

hengere, og fortsetter neste dag så lenge det er nødvendig. Husk at vi må sørge 

for å kaste avfallet opp i hengeren selv, slik at vi må følge med når han kommer 

forbi. Hjelp gjerne en nabo også! 

 

Generalforsamling 5. mai kl 18.00 på Vasshjulet Triaden 
Innkalling til årets generalforsamling kommer i løpet av uke 16. Vi oppfordrer 

alle andelseiere om å sette seg inn i sakene som skal behandles og å møte opp 

eller gi fullmakt til en annen andelseier. 

 

Dugnad mandag 10. mai kl 17.30 
Miljøutvalget inviterer til dugnad på fellesområdene mandag 10. mai 2010. 

Oppgavene som skal utføres er raking av plener, feie og evt spyle, vaske rent 

felles utemøbler og lekeapparater og stell av fellesområdene. Hvert tun får en 

rekvisisjon til innkjøp av planter til bed eller krukker på fellesområdet 

(Hageland).  Vi ber spesielt om at det ryddes på parkeringsområdet og rundt 

avfallscontainere. 

 

Nettsider 
Vi minner om borettslagets nettsider. Her finnes oppdatert kontaktinformasjon 

om styrets medlemmer og informasjon om hvem som har ansvar for hva. Alle 

rundskrivene blir lagret her og informasjon fra styrets arbeid legges løpende ut 

her. Tommy Solberg er ansvarlig for nettsidene som har adresse: 

www.mellomenga.no 

 

Rekkekontakter 
For å gjennomføre sommerens dugnad har styret behov for en rekkekontakt som 

skal være kontaktpunktet mellom rekken og styret. Disse vil også få utlevert 

utstyret som rekken trenger for å gjennomføre dugnaden (beis, koster, stiger, 

materialer osv), men det vil ikke være en stor og tidkrevende jobb. Styret ber om 

at rekkene snakker sammen og blir enige seg imellom for en rekkekontakt, og 

minner om at vi sparer mye penger på å gjøre mesteparten av beisingen på 

dugnad. 

http://www.mellomenga.no/
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Her er oversikten over de rekkekontaktene som er notert så langt. Vi ber om 

tilbakemelding fra beboere som kan tenke seg å ta et lite ansvar som 

rekkekontakt på sin rekke. Send e-post til leder@mellomenga.no eller ring/sms 

Roald Stene på tlf  90771979 om du kan stille opp som rekkekontakt. 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Styret i Mellomenga borettslag 

 

 

 

 

Inger E. B. Olaussen      Roald Stene 
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