
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 

Kari Elise Dahle 

Tg 216 48 40 32 57 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 92 62 08 60 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 

 

JULEPAPIR OG JULETRÆR 

Husk at julegavepapir skal kastes i restavfall og ikke i papiravfall! I år er det kun TO hverdager mellom en lang 

julehelg og nyttårshelg. Vi henstiller derfor om at julegavepapir IKKE kastes nå, men vent heller til søppelhenger 

kommer tilbake over nyttår eller høytiden er over. Likeså vanlig papp og papir, containerne fylles raskt i julen. 

Juletrær hentes av Renholdsverket i uke 3.  Juletrær settes bak nedkastene på avfallstorgene, unngå å hindre 

adgang til nedkastene. 

RIM OG DAMP PÅ LOFT OG KULDEPROBLEMER 

I forbindelse med filterskifte har vi fått noen meldinger om rim og ising på loft. Det er sannsynligvis pga. at 

himling mellom 2. etg. og loft ikke er damptett. Varm luft vil kunne komme opp på loftet og kan da kondensere 

i himling og danne istapper eller rim. Det anbefales å ikke lagre for mye på loftet, da blir det for tett. Følg gjerne 

med og virker det være bekymringsfullt mye må styret varsles. Vi har en hard kuldeperiode med barfrost bak 

oss og dette har medført noen lekkasjer og innsig i kjellere. Tælen tærer dessuten på rør- og ledningsnett i 

jorden. Det hadde vært ønskelig med et isolerende snølag på tak og på bakken når det er streng kulde. 

FILTERSKIFTE m.m. 

Hovedrunden med etterkontroll og filterskifte er over. Kun 6 husstander gjenstår, hvis disse ikke er tilstede når 

Trønderblikk gir beskjed om ny runde vil filter bli satt igjen på trappen og andelseier må skifte selv. Det vil 

utover neste år være en del bytter av rotormotorer, de det gjelder får beskjed fra Trønderblikk. 4 leiligheter 

hadde anlegget avslått og styret minner om at andelseier er forpliktet til å ha anlegget påslått! 

HENVENDELSER TIL STYRET 

Styret tar jule- og nyttårsfri slik at eposter kun blir lest sporadisk. Ta derfor kontakt pr. telefon med styret ved 

akutte hastesaker i forbindelse med uhell og skader. 

PS: Fortsatt ingen avklaring om distribusjon mellom Canal Digital og TV2 om nisjekanalene. 
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Kjør forsiktig i tunene - tenk på barna • Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 

Overhold ordensreglene  

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 

Tonstad Borettslag, uke 51/2012                  Nummer 11/2012 

Informasjon fra styret 
Styret: 91897221 Grendahussjef: 47241785 
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