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ÅRETS DUGNAD OG SØPPELASJAU
Også i år vil det i forbindelse med dugnaden bli satt ut containere ved rundkjøringer i Fjøsmesterveien og Tingveien. Hver plass kommer det en for restavfall og en for hageavfall. Vi får containerne til fastpris pr. stk, og det gjelder å stable godt for å utnytte plassen best
mulig. Det er viktig å merke seg at dette er en ordning beregnet på at man kan kvitte seg med ulikt smårask en har samlet, ikke til å kaste
store lass etter oppussing e.l. Dette forutsettes det at en selv får kjørt bort.
Viktige retningslinjer vedrørende containerne:





Hageavfallet skal ikke kastes i sekker. I hageavfall skal det kun rent organisk avfall.
Avfall skal ikke plasseres langs veien i påvente av ny container.
I restavfall skal det ikke kastes; farlig avfall, EE-avfall (alt med ledning), dekk, matavfall, flytende avfall, rene masser (takstein,
fyllmasse, betong) eller gips. Vi bruker hvert år betydelige summer på sortering av slikt, noe som burde være unødvendig.
Det skal ikke fylles over kanten, det skal ikke fylles over kanten, det skal ikke fylles over kanten!!

Tirsdag 23.04.11. Utsett av containere.
Onsdag 24.04.11. Dugnad. Container byttes
Torsdag 25.04.11. Containere byttes (eller avsluttes hvis behovet ikke er tilstede).
Fredag 26.04.11. Containere fjernes, gatene kostes.
Når det gjelder dugnaden er dette en ettermiddag som forutsettes benyttet på fellesområdene med rydding av søppel, raking av grus fra
plener osv. Barnefamilier konsentrerer seg om lekeapparatene. Så fort som mulig etter dugnaden vil det komme feiebiler i gatene. Vi
minner også i år om at en ikke skal sette fra seg sekker med hageavfall ved rundkjøringene, alle må selv sørge for å tømme
dette avfallet i containere når de kommer!

KONTAKTINFORMASJON

EKSTRAJOBB

Kontaktinformasjon for styrets medlemmer finnes på tingsletta.no. Vi har imidlertid fått en oppfordring om å gjenta den her i Tingfo, et ønske vi gjerne etterkommer:

Det etterlyses hermed en innsatsvillig ungdom (eller
voksen) som ønsker å tjene noen kroner på vask av
miljørommet i borettslaget. Det er her med jevne,
og ujevne mellomrom behov for vask av gulv, bord
o.l.

E-post: tingsletta@borettslag.tobb.no
Styreleder: Stein Henrik Nielsen, mob: 47 25 88 65
Nestleder: Ivar Sjøvold, mob: 91 61 79 06
Styremedlem: Jon Resell, mob: 91 64 56 30
Styremedlem: Leif Kristian Solberg, mob: 95 90 50 92
Styremedlem: May-Berit Eidsaune, mob: 97 14 15 33

MALING I FJØS- OG STALLMESTERVEIEN
Vi forhandler nå om en avtale for maling av boligene i Fjøs- og Stallmesterveien.
Vi vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om gjennomføringen når alt
det praktiske er på plass.

Vi takker Thea som har hatt jobben de siste par
årene for god innsats, og oppfordrer interesserte til
å ta kontakt på leifsolb@gmail.com

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling er foreløpig planlagt gjennomført den 23. mai.
Siste frist for innsending av saker er fredag 3. mai.

Det er imidlertid allerede nå verdt å merke seg at skillevegger og egenoppførte
boder ikke vil omfattes av dette tiltaket.

PULVERAPPARATER

Skal resultatet bli 100% prima må en dermed gjøre en liten kostesvingeinnsats
selv…

Alle borettslagets pulverapparater vil i løpet av rimelig kort tid bli erstattet med nye. Alt tatt i betraktning er dette den beste måten å oppgradere
utstyret på.
Informasjon kommer...

