
Leder :      Lise Budde            Styremedlem :  Mai Randi Havnø - parkering 

Nestleder :   Terje Martin Maanum            Styremedlem :  Torstein Rønningen – økonomi 

              Styremedlem :  Cathrine Juul – bygninger og vedlikehold  

 

VIKTIG INFO !!! 

Nyhetsvarsel på e-post 
21.10.2013  
 

   

 

 

 
 

Borettslagets styre har i mange år formidlet informasjon til beboere gjennom ulike rundskriv levert i 

hver enkelt beboers postkasse. Styret har nå lagt opp til at all informasjon kan formidles gjennom 

borettslagets nye nettside www.mellomenga.no, og alle beboere kan på denne siden registrere sin  

e-postadresse slik at dere mottar et varsel på e-post hver gang det legges ut ny informasjon.  

 

Fordelene med denne løsningen er mange, bl.a. gir dette en mer effektiv informasjonsflyt, det 

forenkler styrets måte å jobbe på og det er mer miljøvennlig. 

 

 

Hvordan registrerer jeg meg? 

Det gjør du ved å gå inn på www.mellomenga.no 

 

Litt nede på høyresiden finner du muligheten til å legge inn din 

mailadresse og så trykke på knappen «subscribe». 

 

Du kan legge inn så mange e-postadresser du ønsker, du kan også når som helst avbryte abonnementet 

ved å legge inn samme e-postadresse og trykke «unsubscribe».  

 

 

Jeg har ikke tilgang til mail, hva gjør jeg? 

Dersom du ikke har tilgang til mail/pc og ønsker å motta informasjon som papirpost, ta kontakt med 

styret slik at vi får registrert dette (helst ved å legge et notat i postkassa til nr. 95). Du vil da få rundskriv 

levert i din postkasse slik som tidligere.  

 

Hva er ulempen? Styret vil ikke sende ut rundskriv hver gang det legges ut nyheter på nettsiden vår, men 

vil samle opp dette i rundskriv som formidles ut to til fire ganger i året. Kun den viktigste informasjonen 

vil da bli trukket ut. Vi anbefaler derfor at alle benytter seg av tilbudet om varsel på e-post fremfor 

papirpost. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Mellomenga borettslag 


