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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/ 
 
 

Vannmåleravlesning. Det kommer eget skjema i postkassen 

På grunn av Covid-19, ber vi om at hver enkelt beboer leser av vannmåleren sin 

selv og melder inn til Trondheim kommune. De som ikke selv kan melde inn via 

internett, bes levere ferdig utfylt skjema i postkassen til Tonstadgrenda 174.  

Ved manglende innmelding vil Trondheim kommune estimere forbruket, noe 

som vil føre til økte utgifter og dermed også økte fellesutgifter for alle. 

 

ELBIL LADING 
Det er forhåndsmontert lade-
enheter på alle 
parkeringsplassene i garasjene. 

 Alle med ladbar bil er nødt til å 
opprette egne abonnement med 
OHMIA Charging. 

https://www.ohmiacharging.no/ 

 

Brannsikkerhet i disse 

Juletider 

Sjekk/bytt batteri i røykvarslerene. 

Gå aldri i fra tente stearinlys. 

Kattehold i borettslaget 
Styret har mottatt flere klager på 

kattehold. 

Vi minner om at borettslaget har 

et generelt forbud mot kattehold.  

Vi ber om at de som har katt viser 

hensyn, slik at man ungår unødig 

sjenanse. Eksempelvis holde 

katten inne på nattestid.  
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Barn leker-skilt 
Som et tiltak mot råkjøring i 
tunene, fikk styret montert «Barn 
leker-skilt». Vi håper tiltaket har 
ønsket effekt. Minner samtidig 
om at all unødvendig kjøring i 
tunene er forbudt! 

Datoer for raskhenger 

- vinter/ vår 

• 12.- 14. januar 

• 23.- 25. mars 

• 08.- 10. juni 

 

STRØING 
Det er satt ut kasser med sand ved 
trapper ved garasjeanlegg sør og 
nord. Disse kan alle og enhver benytte 
etter behov ved glatte trapper og stier.  

 

 

Vanntrykket 
Alle skal ha fått beskjed via sms fra 
Trondheim kommune om at 
vanntrykket ble permanent senket i 
borettslaget. Lavere vanntrykk fører til 
redusert belastning på vannrør og vil gi 
mindre slitasje på maskiner tilsluttet 
vann. Dette vil også føre til færre 
vannskader i borettslaget. 

 
 
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  
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. 


