Tingfo-april 2018
INFORMASJONSKRIV FOR TINGSLETTA BORETTSLAG

GENERALFORSAMLING 2018
Dato for Generalforsamling 2018 er satt til mandag 23.04.2018 og finner sted på Persaunet
helse- og velferdssenter fra kl. 1900. Innkalling sendes ut i disse dager.

DUGNAD VÅR
Dato for dugnad blir tirsdag 24. april. Samme dag vil det bli satt ut containere for hageavfall
og restavfall som vanlig. Containerne vil stå fram til fredag og vil bli tømt underveis så vi ber
alle om å prioritere dugnad og fellesskapet framfor eget restavfall på den dagen vi har satt
av til dugnad.
Som vanlig skal det ikke kastes spesialavfall i containeren for restavfall, og det skal ikke være
faste masser og jord/sand i containeren for hageavfall.
Det vil bli feid i gatene uken før dugnad.
Raking, rydding og klipping av felleshekker er noen av tingene som kan gjøres på dugnad.
Kom gjerne med forslag til andre tiltak som kan gjøres på dugnaden. Oppfordrer også til at
man organiserer seg slik at det kan være kaffe med noe til dugnadsgjengen.

INFORMASJONSMØTE OM NY LØSNING INTERNETT OG TV
NTE og styret inviterer til informasjonsmøte om bredbånd og TV fra NTE/Altibox. NTE vil
presentere løsningen og svare på spørsmål.
Møtet vil holdes 17. april kl 1930 på Persaunet helse- og velferdssenter.
En oppsummering av informasjonen vil bli sendt ut til alle i etterkant av møtet.

LADING AV EL-BIL
På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil
ivaretas. Det er derfor ikke tillatt å benytte stikkontaktene som et installert i borettslagets
garasjer til regelmessig lading av egen elbil. Se DSB sine sider om lading av el-bil.
Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette
være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som

krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk".
Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og
type belastning som er en øket risiko for brann. I tillegg vil en vanlig jordfeilbryter ikke
fungere ved jordfeil med ladesystemet i elbilen, og det kan oppstå livsfarlige situasjoner. Det
må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra
ladesystemet.
Flere i borettslaget har anskaffet elbil, og styret opplever økt pågang fra beboere som
ønsker elbillading. Styret i borettslaget planlegger derfor å etablere rekker med opplegg for
elbilladepunkter flere steder i borettslaget.
Det styret har vært i kontakt med leverandører om, er primært opplegg for lastbalansering,
dvs. et system for fordeling av tilgjengelig effekt. Når dette blir installert er avhengig av
kapasitet hos leverandøren som velges, men Styret håper å ha dette på plass i 2018. Styret
legger opp til at dette tilbys på ute-parkeringsplasser der det er minst 5 parkeringsplasser
samlet (dvs ikke garasjer).
Det gjøres oppmerksom på at det fremdeles kun er anledning til å bare ha en fast
parkeringsplass per boenhet, enten i garasje eller ute, og dette vil også gjelde for øvre
område når faste nummererte parkeringsplasser tildeles der.

Kontaktinfo beboere og hjemmesider
Styret ønsker telefonnummer og e-post til så mange som mulig av våre beboere 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

