Tonstad borettslag, 14. September – uke 37/2014

Nummer 03/2014

Informasjon fra styret
Styret: 975 10 006 Grendahussjef: 472 41 785
Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Kjell Magnar Dølmo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Monica Brå Henden
Styremedlem
Joakim Holmberg
1.varamedlem
Eva Gjærde

Adresse
Tg 148

Tlf.
97 51 00 06

lasse.aa@online.no

E-post

Tg 94

47 24 17 85

km-doelm@online.no

Tg 254

97 73 92 66

gullvag@online.no

Tg 162

46 61 16 97

henden_78@hotmail.com

Tg 22

97 49 90 61

joakimkihlholmberg@msn.com

Tg 164

99 00 65 05

egjaerde@gmail.com

STRØMAVTALE
Strømavtale via TOBB Forvaltningskraft med Trondheim Kraft er fornyet. Men, enhver andelseier står fritt til å
velge annen strømleverandør hvis man ønsker. Det er kun nettavtalen med Trønderenergi som er bundet (gjelder
alle i vårt nettområde og ikke bare for borettslag).

UTEKRANER – PÅBUDT Å TAPPE AV VANN OM HØSTEN
Selv om det er fint og varmt vær når dette skrives kommer nok høst og vinter med kulde når som helst. Vi minner
om at det er absolutt nødvendig å tappe av utekranen! Det gjelder for en del gamle kraner og ikke minst for de
som har fått en forlenget kran via slange ut fra kranen på veggen. Slangestykket MÅ kobles fra kranen – enten den
som sitter på kjellervegg eller den som er forlenget og ALT vann må tappes ut! Frost og is vil sprenge både
kraner og slangestykke om den ikke er tappet av og kan medføre store vannskader. Eventuelle skader som følge av
at kranen ikke er tappet av kan bli belastet andelseier, likeså egenandel ved forsikringssak.

GRENDAHUS
Styret har vedtatt nye priser for leie av grendahuset, de nye prisene gjelder fra 01. oktober og er som følgende:
 Utleie til beboer uansett selskap
1000,- inkl vask
 Utleie barnebursdag til beboer
600,- inkl vask (ingen endringer)
 Ekstern leietaker selskap helg
3200,- inkl vask
 Ekstern leietaker konfirmasjon, dåp, minnesamvær
1500,- inkl vask (ingen endring)

BEBOERMØTE
Styret har også i høst planer om å gjennomføre beboermøte, invitasjon til dette kommer ved et senere tidspunkt.
Dersom du har saker du ønsker å ta opp ber vi om innspill på dette, du sender da epost til styreleder.

PARKERING
Styret vedtok i vår at halvparten av gjesteparkeringsplassene skulle omreguleres til å være for alle kjøretøy, og
ikke kun personbiler. Styret venter fortsatt på at saken skal godkjennes av Sør-Trøndelag Politidistrikt, når dette
er på plass vil parkeringsplassen bli skiltet om.

HJEMMESIDE
Styret har fått utarbeidet ny hjemmeside på internett, vi anbefaler beboerne om å besøke www.tonstadborettslag.no. Innspill/ønsker til endringer på hjemmesiden sendes til styreleder.

Søppel
I den siste tiden har vi hatt problemer med at det settes igjen søppelposer ved søppelnedkastene. Vi ber alle
beboere om å ivareta våre fellesområder. Dette skaper problemer både i forhold til skadedyr og det er lite
hyggelig for beboere og gjester å bli møtt med søppel som flyter fritt. Vi håper at alle kan ta et felles ansvar for
dette.

Kjør sakte og forsiktig i tungatene og tenk på barn som leker ute
Det er ikke tillatt å parkere i borettslagets indre områder, parkering er kun tillatt på skiltede plasser
VI ØNSKER VÅRE BEBOERE EN GOD HØST 
www.tonstad-borettslag.no

