Tingfo-mai 2018
INFORMASJONSKRIV FOR TINGSLETTA BORETTSLAG

INFORMASJON INTERNETT OG TV
Det er lagt til en egen underside for informasjon rundt ny avtale for bredbånd og TV på våre
hjemmesider. Oppfordrer alle til å se der for svar på mange vanlige spørsmål.
Installasjon inne i leilighetene er nå i gang og vi regner med at signalleveransen starter i uke
25. Installatør kontakter andelseier på forhånd med planlagt tidspunkt for installasjon. Mer
detaljert informasjon rundt selve oppstarten kommer.
Canal Digital stopper sin leveranse 1. juli, og alle individuelle oppgraderinger/avtaler
opphører samtidig.
Alle andelseiere skal ha mottatt en returlapp for retur av utstyr tilhørende Canal Digital. Det
er to bokser som skal returneres; internettmodemet og dekoderen T-We-mini (liten svart
dekoder). Canal Digital melder at manglende retur av utstyr vil faktureres hver enkelt
andelseier.

EGENINNSATS UTEOMRÅDER
Tingsletta BRL har store uteområder og det krever pleie. Mye av det som må gjøres svarer
det seg ikke økonomisk å leie inn noen til å gjøre, og dette er ting vi som beboere bør kunne
gjøre selv. Under er en liste med ting som beboere oppfordres til å ta som løpende dugnad:
●
●
●
●

Gress/grus langs kantstein, kosting veier
Søppelplukking
Stussing av hekker og busker på fellesområder
Raking av plener (grus o.l.)

Under oppslagstavle på våre hjemmesider, tingsletta.no, vil vi legge ut en utfyllende og
oppdaterte liste over dugnadsoppgaver som kan utføres
Ta kontakt med styret på forhånd om det er tiltak du ønsker å utføre som ikke står på lista.
Eventuelle utlegg for tiltak for fellesskapet refunderes gjerne om det er avklart på forhånd.

AVTALE OM PLENKLIPP OG BRØYTING
Vår avtale med TOBB vaktmesterservice AS om plenklipp og kantklipp er sagt opp og vil
opphøre fra og med 1. august. Bakgrunnen er at vi ikke er fornøyd med de tjenestene som
er levert på sommer og vinter.

Ny avtale vil bli inngått både på sommer- og vintertjenester (plenklipp/brøyting).

BODER 4-PLANSHUS
Det er i mange tilfeller blitt slik at de nederste bordene på utebodene går ned i jord/bakken
rundt bodene. Dette fører til at fukt trekker opp i treverket og bordene råtner. Alle beboere
i 4-planhusene oppfordres til å fjerne jord som har bygd seg opp rundt bodene. Eventuell
vedlikehold/bytte av bord fra borettslagets side krever at dette er gjort på forhånd.

VERANDAER I 2. ETASJE, viktig om vedlikehold
Det har vært tilfeller av at vann fra veranda i 2. etg. har samlet seg og rent inn mot, og inn i
vegg. For å forebygge slike tilfeller er det viktig at alle som har en slik veranda passer på å
rengjøre under platting på veranda, slik at vannet får rent unna.

KONTAKTINFO ANDELSEIERE
Styret ønsker telefonnummer og e-post til så mange som mulig av våre andelseiere slik at vi
enklere kan varsle akutte hendelser og sende ut infoskriv digitalt. Har du ikke meldt inn
kontaktinfo tidligere (du får dette skrivet i postkassa) kan dette sendes til
tingslettabl@gmail.com
Se også våre nye hjemmesider på www.tingsletta.no for oppdatert informasjon og nyheter
for Tingsletta borettslag.

Styret

