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Høsten har kommet – like brått og brutalt i år også. Styret håper alle beboere har hatt en fin sommer, 

og at alle har fått ladet batteriene tilstrekkelig til å kunne møte mørketiden godt rustet – det burde 

ikke ha vært noe problem med den solrike sommeren vi har hatt i år ☺☺☺☺ 

 

Sommermånedene har for mange beboere gått med til restmaling av fasadene, og alle har 

forhåpentligvis nå malt ferdig (dette inkluderer også vindusbelistningen som kun ble grunnet fra 

leverandøren).  

 

 

HØSTRYDDING! 

Har du masse ”søppel” liggende på loft eller i bod? Vi kjører nå i gang med en ny rydderunde. 

Vaktmesteren vår vil kjøre fra dør til dør og samle inn skrotet vårt på følgende datoer 

 

Når:    Mandag 14. oktober: TUN 1 og 2 (rekke 1, 2, 3, 4 og 5) 

Tirsdag 15. oktober: TUN 3 (rekke 6, 7 og 8) 

Onsdag 16. oktober: TUN 4 og 5 (rekke 9, 10, 11, 12, 13 og 14) 

 

Vaktmesteren starter innsamlingen kl. 1700 alle dagene!  

 

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. Dersom vaktmesteren ikke 

skulle bli helt ferdig på ditt tun på riktig dag, vil han selv plukke opp avfallet 

dagen etter uten at du må være til stede. 

 

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

 

 
 



   

2 

Leder :      Lise Budde            Styremedlem :  Mai Randi Havnø - parkering 

Nestleder :   Terje Martin Maanum            Styremedlem :  Torstein Rønningen – økonomi 

              Styremedlem :  Cathrine Juul – bygninger og vedlikehold  

 

 

 

 

 

 

KARTLEGGING AV BORETTSLAGET 

Styret har startet opp arbeider med bl.a. oppbygging av et skikkelig arkiv for borettslaget. Det vil i denne 

forbindelse bli gjennomført en visuell kartlegging av borettslagets bygningsmasse førstkommende søndag 

29. oktober, hvilket betyr at vi kan observeres med kamera på innsiden av din hageparsell. Fotoene skal 

benyttes til fremtidig styrearbeid.  

 

OBS! 

Vi ber alle beboere som har fått godkjent bygningsmessige arbeider på 

sin andel, om å sende dette til styret for arkivering. Dette gjelder 

godkjenninger gitt både av styret og av kommunen, inklusiv tegninger 

dersom dette foreligger. (Godkjenninger gitt fra kommunen på 

tilbygg, kan hentes hos kommunen som har sine lokaler på 

Rådhuset).  

 

Dokumentasjonen kan sendes på mail til leder@mellomenga.no 

eller legges i postkassa som henger på boden i nr. 95. Merk alle mail 

og henvendelser med husnummeret ditt og en beskrivelse, f. eks: 

«FS95 godkjenninger».  

 

Ber om at dette gjøres innen 01.12.2013 

 

 

HUNDEHOLD 
Vi minner om at alle hundeeiere eller hundepassere skal sørge for at våre firbente ikke gjør fra seg inne 

på borettslagets område.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD HØST! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Mellomenga borettslag 


