
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 

Kari Elise Dahle 

Tg 216 91 89 72 21 kelise.dahle@hotmail.com 

 

Nestleder 

Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 

47 24 17 85 

km-doelm@online.no 

Er også Grendahussjef 

Sekretær 

Svein Gullvåg 

Tg 254 97 73 92 66 gullvag@online.no 

 

Styremedlem  

Monica Brå Henden 

Tg 162 46 61 16 97 henden_78@hotmail.com 

Styremedlem 

Joakim Holmberg 

Tg 22 97 49 90 61 kholmber@online.no 

1.varamedlem 

Daniel Hamstad 

Tg 188 C 48 28 71 06 daniel.hamstad@gmail.com 

 

VÅR, DUGNAD, FEIING 

Våren og snøsmelting har latt vente på seg, men nå er det mildvær. Som meldt tidligere er vårdugnad planlagt 

den 30. april. I år er vaktmester også bestilt til å feie i tungatene. Gjennomføringen er naturlig nok avhengig av at 

snø og is er borte. Det er alltid hyggelig å få ryddet området før mai, bl.a. med tanke på konfirmasjoner. 

SØPPELDUNKER 

Det er for tiden satt ut ekstra søppeldunker på torg sør og ved garasje torg nord. Mange observerte vel det samme 

for en tid siden ved nedkastene. Årsak er at søppelsugbilen er på verksted. Når den ikke er i funksjon har 

Renholdsverket valgt å sette ut mobile containere som reserveløsning i tilfelle nedkastene blir fulle. Det er altså 

bare å bruke de vanlige nedkastene så lenge det er plass til søppel der. Når disse er fulle skal de mobile dunkene 

brukes. Dette er noe som også kan gjenta seg senere. 

CANAL DIGITAL 

Styret har besluttet å inngå en ny 3-års avtale med Canal Digital for levering av Digital-TV og bredbånd inkl. 

bredbåndstelefoni. I denne forbindelse skal dekoderne skiftes ut med en ny type: ADB 5743. Dette er også en HD 

PVR-dekoder, men av nyeste generasjon, den støyer ikke og har større kapasitet og funksjoner enn den vi har nå. 

Canal Digital lanserer i år en ny TV-plattform (T-We) og denne vil være tilgjengelig for den nye dekodertypen.  

De nye dekoderne vil ikke bli installert før tidligst i løpet av september og det vil da komme montør hjem til hver 

enkelt, mer informasjon om dette når det nærmer seg levering. Styret velger å gå ut med denne informasjonen 

allerede nå for å unngå at noen selv kjøper samme dekoder uten å vite at borettslaget anskaffer den nye typen 

(som for øvrig har blitt veldig etterspurt). Kostnaden til Canal Digital øker med kr. 20,- pr. bolig pr. mnd. I 

Borettslagets avtale med Canal Digital inngår bredbåndsavtalen Komplett Mini som gir 2/1 Mbps. Høyere 

hastighet bestilles og betales individuelt hos Canal Digital, som kan kontaktes på telefon 06090.  

 

For mer informasjon om ny dekoder, TV-plattform og for å være oppdatert på tilbud og muligheter, se: 

canaldigital.no og aapenkanal.no. 
 

Kjør sakte og forsiktig i tungatene og tenk på barn som leker og er ute 

Brudd på trafikkregler og kjøring på gangveier er selvsagt et personlig ansvar 

Det er ikke tillatt å parkere i borettslagets indre områder, parkering er kun tillatt på skiltede plasser 

Overhold vedtektene og husordensreglene 

www.tonstad-borettslag.no 
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Informasjon fra styret 
Styret: 91897221   Grendahussjef: 47241785 
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