
Tonstad Borettslag                                        Nummer 03/2021 

 

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-BIL/LADBAR HYBRID 
 
Å lade en elbil/ladbar hybrid hjemme/garasje betyr i de fleste tilfeller at man endrer anleggets forutsatte bruk. Det 
betyr at man endrer bruken som anlegget var bygget for, og det kan få konsekvenser for eksempel med forsikringen 
hvis det oppstår brann.  
De som har behov for å lade i garasjen, MÅ ta kontakt med OHMIA for abonnement. Kontaktinfo finner dere her: 
http://tonstad-borettslag.no/beboerinfo/  
 
PARKERING 

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

KONTEINERE FOR PAPP OG PAPIR  

Det ser ofte fullt ut i pappkonteinerne! Det er det imidlertid ikke. Husk å brette papp godt, gjerne også skjær det 

opp, før du kaster i konteineren. Skyv gjerne pappen ut til sidene. NB! Julepapir og isopor skal IKKE i 

pappkonteineren, men i restavfallet.  

SØPPEL 
 
Styret har ved flere anledninger plukket søppelposer med restavfall på fellesområder i borettslaget. Om noen 
mangler nøkler til søppelnedkastet, ber vi om at de tar kontakt med styret for ny nøkkel. 
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.  
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RØYKVARSLERDAGEN 1. DESEMBER 

Husk å bytte batteri/sjekke røykvarslerne på røykvarslerdagen!! 

 

RASKHENGER VÅR (klipp ut og oppbevar lett synlig hjemme) 
 
18. – 20. januar 

15. – 17. mars 

31. mai – 2. juni 

 

 

VANNMÅLERAVLESNING 

På grunn av korona-situasjonen, kan ikke styret ta runden og lese av vannmålerne i 
borettslaget. Vi oppfordrer alle om å lese av vannmåleren og sende inn via Trondheim 
Kommune sine sider. 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-avlop/vann-og-
avlop/vannmaler/ 

Det er veldig viktig å sende inn denne informasjonen, da borettslaget ellers vil få 
unødvendig høye kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

Takk til alle dere som har pyntet med julelenker og lys i tunene! Dette trenger vi 

nå i mørketiden! 

 

Da vil vi i styret gjerne ønske alle beboerne en fin og fredfull 

julehøytid og et godt nytt år. 
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