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Våren er i anmarsj, og i tradisjons tro blir det lagt til rette for både vårrydding og dugnad. Styret har 
også satt i gang arbeidet med kartlegging av behov knyttet til den økende trenden av el-biler, og ber 
derfor alle om å fylle inn svarslippen på neste side og returnere til styret. 
 
 

 
VÅRRYDDING 
Har du masse ”skrot” liggende på loft eller i bod som du vil bli kvitt? Vi kjører nå i gang med en ny 
rydderunde. Vaktmesteren vår vil kjøre fra hage til hage og samle inn skrotet vårt om kort tid. 
 
Når:    Mandag 18. april: TUN 1 og 2  

Tirsdag 19. april:  TUN 3  
Onsdag 20. april: TUN 4 og 5 

 
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, med unntak av: 
• farlig avfall og spesialavfall (eks. malingsspann og elektriske artikler) 
• oppussingsavfall 
• hageavfall 
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Leder :      Cathrine Juul – FS 108 (tun 5)   Styremedlem :  Ole Espen Buer – FS 155 (tun 4) 

Nestleder :   Torstein Rønningen – FS 132 (tun 5)  Styremedlem :  Tom Bragmo – FS 130 (tun 5) 

      Styremedlem :  Birger Friis Eriksen – FS 175 (tun 4) 

 

 
DUGNAD 
Årets dugnad vil bli gjennomført mandag den 2. og 3. mai, så hold av dagene. Dugnaden arrangeres som 
vanlig av Miljøutvalget, dere vil motta nærmere informasjon om gjennomføring av dugnaden fra 
Miljøutvalget senere.  
 

 
El-biler 
Styret har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på utfordringene knyttet til lading av biler i borettslaget, 
herunder el-biler og plug-in hybrid biler. Del av dette arbeidet består i å kartlegge dagens og fremtidens 
behov for ladestasjoner som er tilpasset dette behovet. Mer informasjon om arbeidet vil bli gitt på 
beboermøte, som avholdes direkte etter åres generalforsamling den 9. mai. 
 
For å få et riktig bilde av hvilke behov som er til stede, ber vi alle om å besvare denne undersøkelsen og 
returnere til styret, enten på mail til leder@mellomenga.no eller i postkasse til ett av styremedlemmene 
(se husnummer til styremedlemmene i bunn på denne siden). Svarfrist 1. mai. 
 

 
 

 

Med ønske om en fin vår ☺☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klipp/riv her 

 
 

Kartlegging av behov for lading av bil (elbil og/eller plug-in hybrid) 
- Se info om saken lenger oppe i rundskrivet 
 
Det er viktig at alle svarer på denne undersøkelsen slik at vi får et så korrekt bilde som mulig av 
nåværende og fremtidig behov for lading av biler i borettslaget vårt. Svarslippen returneres til styret, 
enten på mail til leder@mellomenga.no eller i postkasse til ett av styremedlemmene (se husnummer til 
styremedlemmene i bunn på denne siden innen 1. mai. 
 

 

 
1. Jeg/vi bor i Finstadslatta nr:   _____________ 

 

2. Jeg/vi har i dag elbil eller plug-in hybrid:   Ja: � Nei: �    Hvis ja, antall: _______ 
 

3. Jeg/vi har planer om å anskaffe el-bil eller  

plug-in hybrid i løpet av de neste 5 årene:  Ja: � Nei: � 
 

 


