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Informasjon fra styret 
Styret: 909 20 806           Grendahussjef: 472 41 785 

 
NB! Styret har nå fått egen epost-adresse:  

tonstadborettslag@styrepost.no 
For mer informasjon:  

http://tonstad-borettslag.no/ 
 

 

 

ELBIL LADING 

 

Alle som skal lade hybrid og elbil i 

garasjene må tegne abonnement 

med OHMIA Charging.  

Bestillingsskjema er tidligere delt 

ut, men finnes også på 

borettslagets hjemmeside 

tonstad-borettslag.no under 

«beboerinfo». Om det er behov 

for ny utgave i papirform, ta 

kontakt.  

De som i dag har avtale med 

borettslaget vedrørende strøm til 

ladbar bil, så vil denne opphøre 

fra 31.12.2019. 

  

Alle med ladbar bil vil være 

nødt til å opprette egne 

abonnement med OHMIA 

Charging. 

 

GSM PORTÅPNER 

Den nye portåpneren er godt 

mottatt! 

Nesten alle skal nå være aktivisert 

for bruk. 

For de som ikke har fått tilgang, ber 

vi dere benytte skjema for 

registrering for tilgang til GSM 

portåpner – dette er lagt inn på 

borettslagets hjemmeside tonstad-

borettslag.no under «beboerinfo», 

samt info om hvem skjemaet skal 

leveres til.  

 
OPPUSSING AV 

GRENDAHUSET 

2. desember startet oppussingen av 

Grendahuset! 

I en periode fremover vil det 

dessverre ikke være mulighet for å 

avholde arrangementer.  

Forventet ferdigstillelse er medio 

desember.  

Kontakt Grendahussjef for 

informasjon. 
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SNØMÅKING 

I disse nedbørtider, så ber vi alle 

beboere om å vise hensyn ved 

snømåking. Måk snøen sånn at 

den ikke er til hinder for kjørende 

i tunet, naboer og gående.  

 

Datoer for raskhenger 

- vinter/ vår 

• 10-12 desember  

• 21-23 januar 

• 17-19 mars 

• 5-7 mai 

 

STRØING 

Det vil bli satt ut en kasse med sand 

ved trapper ved garasjeanlegg sør. 

Denne kan alle og enhver benytte etter 

behov ved glatte trapper og stier.  

 

 

VANNMÅLiNG 

På grunn av sammenslåing med 

Klæbu kommune, vil Trondheim 

Kommune i år estimere vannforbruket.  

Det vil derfor ikke bli avlesning for vannbruk 

for 2019.  

 
 

De beste hilsener fra Styret - Tonstad Borettslag 
 
Styreleder -   Elisabeth Marie Sylte,  Tg 174,  Tlf: 90 92 08 06 
Nestleder -   Kjell Magnar Dølmo,   Tg 94,   Tlf: 47 24 17 85 
Sekretær -   Marion Sandnes,   Tg 26    
Styremedlem -  Tor Inge Jutvik,   Tg 90    
Styremedlem -  Alf Robert Karlsen,   Tg 36    
1.varamedlem - Frode Myrholt,   Tg 102  
 

Styret og TBT vil avvikle ferie i julen, og 

henvendelser på e-post vil bli besvart 

tidvis, senest januar  

Ved forsikringssaker 

kontaktes nestleder. 


