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BEBOERMØTE OM UTBYGGINGSPLANER

www.tingsletta.no

FACEBOOK

Styret i Bromstadenga (vårt naboborettslag som vi har parkeringsavtale med) jobber
videre med sine planer om utbygging av områdene mellom borettslagene. Det kommer stadig nye endringer i planene, men essensen nå synes å være at de ønsker å
starte en reguleringsprosess (behandling/høring i kommunen) til sommeren.

For de som liker å holde seg oppdaterte på sosiale
media finnes det nå en egen facebookside for
Tingsletta borettslag, vi som er beboere kan utveksle ideer og påfunn.

De har per idag etter vår kjennskap ikke blitt laget noen mer enn skisser på mulighetene i området. Og de skissene vårt styret har fått fremlagt, har styret ikke gitt noen
aksept for i samråd med vår advokat.

Vi minner imidlertid om at denne ikke er noe offisielt organ for borettslaget, og ikke drives eller
følges opp av styret.

For å informere mer om vår kjennskap til dette inviteres alle interesserte til beboermøte/spørsmålsrunde i miljørommet tirsdag den 19.03.13. kl 2000.

MALING

MILJØROMMET
Miljørommet i Stallmesterveien kunne hatt godt av
en ansiktsløftning. Gjerne i form av litt maling, nye
lamper og stoler osv.

Husene i Stall- og Fjøsmesterveien vil bli malt i sommer. Styret jobber nå med
anbudspapirer, og vil komme med mer informasjon om tidsrammer og praktisk
gjennomføring så snart dette er klart.

For å få til dette hadde det vært fint med en komité, som sammen med styret kunne satt opp et budsjett og gjennomført tiltaket. Interessert? Send en
mail til leifsolb@gmail.com

SØPPELCONTAINERNE

FLAGGMANN ELLER KVINNE

Vi får tidvis rapporter om at det kan være problemer med fulle søppelcontainere.
For å få et bilde av situasjonen ber vi dere sende en mail til styremedlem MayBerit Eidsaune (may_berit@hotmail.com) hvis dere opplever problemer.

Vi trenger en ny person til å sørge for at flaggstanga mellom Stall- og Fjøsmesterveien fungerer
iht. intensjonen. Ta kontakt med styret!

SØPPEL

Takk til Svein Otnæs for god innstats gjennom
flere år.

Vi minner om det åpenbare nok en gang:

GARASJENØKLER

Kan alle være så elskverdige at de kaster søppelet inn i containerne!!

PARKERING
I Tingsletta skal all parkering skje i garasjer eller på de oppmerkede parkeringsområdene. Det er ikke tillatt å hensette biler på de indre områdene. Vi minner også om at de som er så heldige å ha en garasje skal benytte denne til all parkering.

Styret har noen ekstranøkler for garasjene. De som
har mistet nøkler med påtrykt nummer kan kontakte styret. Tapte nøkler medfører på vanlig vis
trekk i depositum

PULVERAPPARATER

Trondheim Parkering vil bli varslet ved fremtidige overtredelser.

Styret jobber med å hente inn tilbud på levering og
distribusjon av nye pulverapparater til samtlige hus
i Tingsletta.

DUGNADEN

Mer informasjon kommer så fort dette er klart.

Årets dugnad vil på vanlig vis bli gjennomført i slutten av april. Nærmere informasjon og konkret dato vil komme i neste Tingfo.
I forbindelse med utdeling av nye pulverapparater vil det trolig bli mulighet til å
levere de gamle til resirkulering i egne containere.

