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Nummer 06/2010

Informasjon fra styret
Styret: 48403257 Grendahussjef: 90588086 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Kari Elise Dahle
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Kjell Magnar Dølmo
Styremedlem
Monica Brå Henden
1.varamedlem
Sindre Solem

Adresse
Tg 216

Tlf.
48 40 32 57

E-post
kelise.dahle@hotmail.com

Tg 80

41 68 28 40

erik.granbo@gmail.com

Tg 254

97 73 92 66

gullvag@online.no

Tg 94

72 88 11 82
47 24 17 85
92 62 08 60

km-doelm@online.no

Tg 162
Tg 44

henden_78@hotmail.com
sindre.solem@itum.com

NYE POSTKASSER
Vi viser til eget skriv om nye postkasser utdelt forrige uke. De nye postkassene er Norgeskassa type Villa ,
farge lys grå og den er med sylinderlås og leveres med to nøkler til hver. Det har senest i august vært stjeling
fra postkasser uten lås. Husk innlevering av navneskjema til Monica Brå Henden i TG 162 innen 23.
september. Postkassene ser slik ut:

PARKERINGSHUSENE
Her er litt info om arbeidene på garasjehusene:

Vi er nå godt i gang med innvendigarbeidene i parkeringshus nord. Arbeidene som skal utføres på
parkeringshusene er i første rekke at gesimskanten på taket skal skiftes ut, skader på betongen skal utbedres
både innvendig og utvendig og det skal til slutt males. I første omgang er det veggene innvendig som skal
males i en lys grå farge. Det blir malt utvendig også og de gamle gitrene blir pusset opp og satt inn igjen. I
forbindelse med innvendigarbeidene er vi nødt til å stenge deler av parkeringshuset. Vi har valgt å dele hvert
parkeringshus opp i fire, en halv etasje av gangen. Entreprenør henger ut lapper som informerer om når
arbeidene starter og dermed når bilene må flyttes. I utgangspunktet har entreprenør behov for en uke får å gjøre
ferdig med den delen som stenges før man beveger seg videre til neste del. For å gi beboerne et alternativ til
parkering i perioden arbeidene pågår har vi vært i dialog med Trondheim parkering om midlertidig parkering
langs veien (der hvor P-forbudtskilt er dekket inn med plast)

AVFALLSSUG
Arbeidene med avfallssuganlegget starter uke 37/38. Det starter med gravearbeid, først ved torg sør for å
avklare hvordan det ser ut i grunnen der. Det bygges to like tanker ved torg sør og nord. Det blir 6 nedkast på
hvert torg, de får svart farge. Det legges varmekabel rundt nedkastene og bygges tak over. De plasseres
sannsynligvis nær veggene på p-husene, ikke langt fra der dagens søppelcontainere står. Disse må flyttes litt på
mens arbeidet pågår. Tankene leveres i midten av oktober. Før den tid skal rørene graves ned. De vil gå fra
tankene og møtes midt på p-plassen mellom garasjene der hekk og busker står foran husene langs p-plassen.
Derfra vil det gå rør til dockingstasjonen for søppelbilen ute i gaten. Vi har sagt at det kun må graves i den ene
innkjøringen om gangen. Endelig fremdriftsplan er ikke mottatt, men det tas sikte på en overgang til nytt
avfallssystem før jul i alle fall.
REHABILITERINGEN
Rehabiliteringen fortsetter som før og nå er snekkerarbeidet godt i gang i tun 7 allerede. Det tas sikte på at
snekkerarbeidet er ferdig innen oktober, forhåpentligvis alle kobbhus også. Maler har forhåpninger om å bli
ferdig til og med tun 5 i år, men det er nok usikkert pga værmessige forhold. Men blir det en gunstig og tørr
høst kan det gå bra. Da gjenstår tun 6 og 7 til våren. Igjen vanskelig å si når det blir ferdig, vi får håpe på en
tørr og fin vår! Økonomisk ligger prosjektet også veldig godt an og det er lavt rentenivå fortsatt. Er det ting
ved rehabiliteringen som ikke har blitt gjort, eller feil ikke rettet, må dere bare ta kontakt med byggeledelsen.
TOBB OMSORG
TOBB Omsorg innstilte sin virksomhet tidligere i sommer og Trondheim Private Omsorgstjeneste AS har
overtatt levering av private omsorgstjenester til TOBB-medlemmer. De leverer et bredt spekter av tjenester.
De som er interessert kan ta kontakt på telefon 90813402 eller epost: post@trondheimomsorg.no.
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Kjør forsiktig i tunene - tenk på barna
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder
- og overhold ordensreglene om ro utendørs i den varme årstid

