
Tonstad Borettslag                                        Nummer 02/ 2021 

 

Informasjon fra styret 
Styret: 90 92 08 06           Grendahussjef: 472 41 785 

Epost til styret: tonstadborettslag@styrepost.no  
For mer informasjon:  

http://tonstad-borettslag.no/ 

 
 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Elisabeth Marie Sylte 

Tg 174 90 92 08 06 ems@sjomatnorge.no 

Nestleder 
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 47 24 17 85 km-doelm@online.no 
 

Styremedlem 
Monica Anita Jacobsen 

Tg 208   

Sekretær 
Tor Inge Jutvik 

Tg 90   

Styremedlem 
Alf Robert Karlsen 

Tg 36   

1.varamedlem 
Frode Myrholt 

Tg 102   

 
EL-SPARKESYKLER 
 
Styret fikk ingen informasjon i forkant av utplassering av Voi el-sparkesykler. Vi prøvde å kontakte de, fikk ingen 

tilbakemeldinger, men sparkesyklene ble fjernet fra fast utplassering. Nå plasseres sparkesyklene etter bruk og dette 

kan vi ikke påvirke. 

HAGEAVFALL  
 
Innsamling av hageavfall gjøres av TBT uke 42. Beboere kan sette ut hageavfallet i blanke, gjennomsiktige sekker ved 

torgene. NB! Dette gjelder KUN hageavfall, IKKE krukker. 

UTEKRANER 
 
Selv om det er fint og varmt vær når dette skrives, kommer nok høst og vinter med kulde når som helst. Vi minner 

om at det er absolutt nødvendig å tappe av utekranen! Det gjelder for en del gamle kraner og ikke minst for de som 

har fått en forlenget kran via slange ut fra kranen på veggen. Slangestykket MÅ kobles fra kranen – enten den som 

sitter på kjellervegg eller den som er forlenget og ALT vann må tappes ut! Frost og is vil sprenge både kraner og 

slangestykke om den ikke er tappet av og kan medføre store vannskader. Eventuelle skader som følge av at kranen 

ikke er tappet av, kan bli belastet andelseier, likeså egenandel ved forsikringssak. 

SØPPEL 
 
Vi ber alle beboere om å ivareta våre fellesområder. Hvis ikke skaper dette problemer både i forhold til skadedyr og 

at det er lite hyggelig for beboere og gjester å bli møtt med søppel som flyter fritt. Vi håper at alle kan ta et felles 

ansvar for dette. NB! Isopor skal i restavfall og ikke legges igjen ved papp-kontainerne. 

 



FILTERBYTTE BESTEMT 

Filterbytte er bestemt 7. og 8. september, samt 14. og 15. september. Oversikt over når og hvor vil bli lagt i alle 
postkasser en ukes tid i forkant. 

 

RASKHENGER HØST (klipp ut og oppbevar lett synlig hjemme) 
 
24. – 26. august 

10. – 12. oktober 

23. – 25. november 

Vi henger ikke opp denne informasjonen på postkassestativene, da det medfører at andre utenom borettslaget 
benytter seg av våre hengere. 

 

KATTER 

Styret skifter sand i alle sandkasser hver vår. I tillegg legges det ut katte-middelet «REVIRA». Dette middelet er ikke 
giftig og kan legges ut rundt din egen andel om ønskelig. 

 

KLAGER PÅ NABOER 

Husk at vi bor i et borettslag og det er lov å være raus. Normal støy fra lek, oppussing og andre aktiviteter skal og bør 
vi ikke klage på. Ta gjerne en hyggelig prat med naboen så ordner det meste seg. 

 

PARKERING 

Vi vil igjen oppfordre alle beboere til å benytte sin parkeringsplass i garasjene. Gjesteparkeringen er primært til 
gjester.  

 

 

 


