http://manglerudvangen.herborvi.no
e-mail: manglerudvangen@getmail.no
telefon: 473 90 184
FELLESVASKERIENE
Styret har på nytt mottatt klage på at beboere ikke respekterer
hverandres vasketid. Dersom du ikke har reservert tid, skal du ikke
benytte deg av fellesvaskeriet.
RYDDING I SYKKELBODER
Alle beboere som benytter sykkelboder/kjellere til oppbevaring av sykler,
må merke sine sykler innen 31.03.2016. Merkelapper og strikk vil bli lagt
ut i alle sykkelboder/kjellere. Sykler som ikke er merket etter denne
datoen, vil bli fjernet av vaktmester.
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN
Fristen for å sende inn forslag til årets generalforsamling er satt til 1. mars.
Forslag kan sendes på e-post til styrets e-postadresse, eller legges i styrets
postkasse utenfor inngangen til Rugveien 38. Dato for generalforsamlingen er satt
til mandag 9. mai.
PROBLEMER MED VANNTRYKK I RUGVEIEN 40
Styret arbeider fortsatt med å finne ut hva som forårsaker det dårlige
vanntrykket i Rugveien 40. Det kan se ut til at vi nærmer oss en løsning, og
spesialister er innkalt for å sjekke vanninntaket til blokka. Dersom årsaken til
problemet ligger i vannrøret, vil det bli nødvendig med gravearbeid. Nærmere
informasjon vil bli gitt.
SKADER PÅ HEISDØRER
Det har oppstått skader på heisdører i forbindelse med frakt av store møbler.
Dette fører til store kostnader for borettslaget. Styret ber alle som skal flytte eller
frakte møbler av annen grunn om å være forsiktig med dørene.
NØKKELVAKT 3. MARS UTGÅR PGA. MØTE HOS OBOS
VAKTMESTER:
Vaktmestrene kan kontaktes på telefon alle hverdager mellom klokken 0700 – 1500, torsdag mellom kl. 0700-1700.
Tron Mørch: 92052176 og Johnny Lindseth: 97611771
E-mail: vangen.drift@getmail.no
SKILT TIL RINGEKLOKKER BESTILLES FRA:
Lavblokker: Qualitronic AS (22757460)
Høyblokker: Vaktmestrene
SØKNAD OM BILOPPSTILLINGSPLASSER:
E-post: manglerudvangen@getmail.no. Husk å legge ved navn, adresse, leilighetsnr. og telefonnr.
Ved hastesaker, kontakt parkeringsansvarlig Diana Heidsieck på telefon 90656444
Neste styremøte er 7. mars. Beboernes time er fra kl. 18-19 på styrerommet i Rugveien 38
Nøkkelvakt er torsdag 4. februar og torsdag 18. februar kl. 18-19 på styrerommet i Rugveien 38

