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TINGSLETTA FYLLER 40 ÅR - I SEPTEMBER BLIR DET FEST
Siden den første innflyttingen i Tingsletta den 19.03.74. har det nå gått 40 år, og årets jubileum
er dermed av den runde sorten.
Dette kan selvsagt ikke gå upåaktet hen, og planen pr. dato er å feire dette solid en lørdag i september. Det er selvsagt for tidlig å offentliggjøre noe fast program, men målet er å skape en
ramme hvor store og små kan kose seg med aktiviteter og god mat, før det hele avsluttes med
en heidunderende fest.
Har du gode innspill eller ønsker å bidra? Ta kontakt med festgeneral Helene Møllevik på
helene.mollevik@this.no

STYRET I TINGSLETTA

RETTSSAKEN

Etter valget på generalforsamlingen er styret sammensatt med
ansvarsområder på følgende vis:

Det er fortsatt intet å melde etter den avviklede rettssaken tidligere i vår.

Stein Henrik Nielsen - leder
Ivar Sjøvold - nestleder, vedlikehold
Jon Resell - økonomi
Helene Møllevik - miljørommet, sosialt
Leif Kristian Solberg - sekretær

Første prognose var et svar til påske. Det
er jo en stund siden, men det er intet annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet.

LEKEPLASSER
Etter gjennomført befaring på borettslagets område er det ikke å
underslå at våre lekeplasser i ulik grad trenger en oppgradering.
Dette dreier seg delvis om utskifting av en del utslitte vippedisser, benker og annet. Men også et behov for oljing og maling av
en del installasjoner hvor det holder med litt omsorg.
Vi satser på en hyggelig dugnad på sensommeren.

ELBIL
Styret har fått noen henvendelser om elbil. I garasjene og ved
noen uteparkeringsplasser er det stikkontakter, men de er ikke
dimensjonert spesielt for elbillading (det er i stor grad 10A sikringer). Bruk av skjøteledninger tillates ikke. Styret har pr. i dag
ingen konkrete planer om å oppgradere dette elanlegget.

GENERALFORSAMLINGEN
Referat fra årets generalforsamling finner de interesserte på hjemmesida.

BUSKER
Det er hvert enkelt husstands ansvar å
sørge for at busker og kratt ikke henger
ut over kantsteinene på eiendommen.
Dette er noe vi tidvis må bruke av borettslagets midler å ordne opp i med innleid vaktmester. Viderefakturering vil bli
vurdert fremover.

