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Informasjon fra styret 
Styret: 975 10 006   Grendahussjef: 472 41 785 

 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Lasse Aalberg  

Tg 148 97 51 00 06 lasse.aa@online.no 
 

Nestleder 

Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 47 24 17 85 km-doelm@online.no 

Sekretær 
Eva Gjærde 

Tg 164 99 00 65 05 egjaerde@gmail.com 
 

Styremedlem 
Joakim Holmberg 

Tg 22 97 49 90 61 joakimkihlholmberg@msn.com 

Styremedlem 

Elisabeth Marie Sylte 

TG 174 90 92 08 06 ems@sjomatnorge.no 

 

1. Vara 
Tor Inge Jutvik 

TG 90 93 63 34 54 Tor.inge.jutvik@gmail.com 

 

 

RASK VED SØPPELPUNKTER 

Det har vært flere tilfeller av forsøpling ved søppelpunktene (søppelnedkast, glass- og 

pappcontainer) i den siste tiden. Styret henviser til husordensregler angående forsøpling av 

fellesarealer, og ber om at beboere tar ansvar for at sitt eget søppel havner der det hører hjemme 

(søppelnedkast, glass- og pappcontainer). Det koster ekstra for borettslaget når vaktmesterselskapet 

må bruke tid på å fjerne forsøpling.   

 

LEIE AV GRENDAHUS 

Vi minner om at det er 25 års grense ved leie av Grendahuset. Det er heller ikke anledning til å leie 

Grendahuset på vegne av andre som er yngre enn 25. Vi minner også om at leietakere har plikt til å 

påse at festlighetene holdes innendørs, og at det ikke skal være til sjenanse og ubehag for 

beboere/naboer.  

 

LYSPUNKT I YTTERGANG, KJELLERGANG SAMT LOFTSGANG 

Vi gjør oppmerksom på at det er oppdaget varmgang i lyspunktene i tak i yttergang, kjøkken, 

kjellergang og loftsgang i en del boliger. Det er enhver beboers ansvar å sørge for at dette blir sjekket 

og utbedret hvis nødvendig. 
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GARASJEANLEGG 

Styret vil minne om at det ikke er tillatt å oppbevare løse gjenstander (dekk, bilbatteri, søppel osv) i 

garasjeanleggene. Vi minner også om at garasjeanleggene ikke skal brukes som verksted. 

 

HAGEAVFALL 

Innsamling av hageavfall gjøres av TBT Onsdag 19 oktober mellom 9 og 12. Beboere kan sette ut 

hageavfallet i svarte sekker på asfalten ved inngangspartiet. Dette gjelder KUN hageavfall, vanlig 

restavfall blir ikke innsamlet.  

 

CANAL DIGITAL 

Styret har inngått ny avtale med Canal Digital. Den nye avtalen innebærer: 
Komplett pakke med 30 Gb linje, T-We og Trådløstmodem 

 
De som har oppgradert sin linje vil få følgende reduksjon: 
 

30 mb linje         kr. 249 -  Betaler kr.     0 i ny avtale. 
60 mb linje         kr. 349 -  Betaler kr.   99 i ny avtale. 

100 mb linje       kr. 449 -  Betaler kr. 199 i ny avtale. 
 
De som ikke har oppgradert linje vil få en ekstra kostnad på kr. 13. 

Den nye avtalen koster kr. 399 pr enhet, og igangsettes 1.1-2017. 
Modem blir sendt pr post til hver enkelt. 
Se vedlegg for komplett informasjon om den nye avtalen. 

 

 

                                     

 

Styret ønsker alle i borettslaget en riktig fin høst! 
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