Tingfo-oktober 2016
INFORMASJONSKRIV FOR TINGSLETTA BORETTSLAG

KONTAKTINFORMASJON OG UTSENDING AV INFO
Styret ønsker å bli i bedre stand til enklere å informere beboerne om aktuelle saker, samt å kunne nå ut
raskere i situasjoner der det er behov for det. Vi ønsker å motta informasjon om epostadresser, og dette
sendes til tingslettaBL@gmail.com hvor dere oppgir mailadresse (med navn og adresse) og aller helst
også et mobilnummer (SMS-tjeneste).

VAKTMESTERTJENESTER – PLENKLIPP OG BRØYTING
Borettslaget har inngått kontrakt med nytt selskap for vaktmestertjenester. Arbeidet med ny kontrakt
har vært ressurskrevende, men svært viktig for at borettslaget skal holdes i god stand. Etter en lengre
vurdering, inngikk styret kontrakt med TOBB Eiendomsservice for vaktmestertjenester. Dette gjelder
først og fremst sesongsavhengige tjenester som plenklipp, tømming av henger for hageavfall og
brøyting/strøing. Annet forefallende vaktmesterarbeid i borettslagets fellesområder kjøpes også
heretter gjennom TOBB. Kontaktperson og bestiller av tjenester for vaktmestertjenester fra borettslaget
er vedlikeholdsansvarlig i styret Olve I. Hølaas. Beboere som ønsker å kjøpe tjenester som faller utenom
borettslagets ansvarsområde av vaktmester, kan ta direkte kontakt med TOBB vaktmestertjeneste på
telefon 7383 1500. På hjemmesida til borettslaget kommer det mer informasjon. Styret er selvsagt
tilgjengelige for mer informasjon om avtalen med TOBB. Når vi nå går inn i vintersesongen, ber styret
om at avvik fra tjenestene vi kjøper meldes til styret, helst ved Olve I. Hølaas på epost
tingslettabl@gmail.com eller fjellherren@hotmail.com . Slik får vi meldt fra til vaktmester og får rettet
opp avvikene.

HØSTDUGNAD
Høsten er her for fullt. Tradisjonen tro bør vi forberede uteområdene på en vinter. Styret bestiller
containere for rydding av området. Merk; ditt eget private søppel samt restene etter din siste oppussing
har du selv ansvar for å bringe til Heggstadmoen. I containeren går avfall fra våre fellesområder samt
avfall fra ditt uteområde. Les hageavfall. Containere blir stående i tidsrommet: onsdag 26.10. før

15:00 og fjernes fredag 28.10. før 12:00. Det blir stående en på øvre område (ved henger) og en i
Tingvegen.

PARKERING FOR STALLMESTERVEGEN OG FJØSMESTERMESTERVEGEN
Det er markert parkering med egen nummererte skilt. Hvis du ikke har garasje, så får du tilbud om
nummerert plass på naboborettslaget Bromstadenga Borettslags område. Det er én plass pr. andel. Alle
andre biler parkeres på angitte plasser. Det er fremdeles ikke tillatt å parkere på indre område, vi skal
vise hensyn til andre beboere og våre barn.

GARASJEUTBYGGING
Styret er i gang med arbeidet rundt å se på løsning for nye garasjer og avfallshåndtering. I den
forbindelse vil styret snart gå ut med en spørreundersøkelse blant beboerne. Denne vil hovedsaklig bli
sendt ut pr. mail, så styret ønsker å få en mest mulig komplett kontaktliste for beboerne i Tingsletta BL
(se egen sak). Om du har innspill eller spørsmål til arbeidet, send en e-post til tingslettabl@gmail.com
eller ta kontakt med noen i styret (se kontaktinfo under).

GRØNTKOMITE
Styret har hatt en befaring på borettslagets grøntområder. Våre felles areal er i rimelig godt stand, men
alt som gror må pleies og vedlikeholdes. Derfor ønsker styret å utfordre beboere til å være med i en
Grøntkomite. Beboere med et hjerte for hagearbeid kan finne utfordringer på borettslagets
fellesområder og gjøre enkle grep for å forskjønne områdene våre. Opparbeiding av blomsterbed og
nedklipping av busker kan være noe av det vi kan få gjort. Borettslaget dekker selvsagt kostnadene med
forskjønning på fellesområder. Der det trengs større inngrep, kjøper vi tjenester av vaktmester eller
spesialisert gartnerfirma. Interesserte bes ta kontakt med styret ved vedlikeholdsansvarlig Olve Iversen
Hølaas på telefon 415 24 548, eventuelt epost fjellherren@hotmail.com eller tingslettabl@gmail.com
Navn

Verv

Adresse

Epost

Telefon

Henning Hårstad

Styreleder

Tingvegen 28 B

tingslettabl@gmail.com

958 70 838

Olve Hølaas

Styremedlem

Tingvegen 2 B

fjellherren@hotmail.com

415 24 548

Tore Valland

Styremedlem

Fjøsmesterv. 8 D

tore.valland@gmail.com

951 10 866

Jon Resell

Styremedlem

Tingvegen 17 A

jon.resell@trondheim.komm 916 45 630
une.no

Stein Henrik
Nilsen

Styremedlem

Stallmesterv. 22 B

stein.nielsen@outlook.com

Ivar Sjøvold

Varamedlem

Stallmesterv. 14 A

Tor I. Gabrielsen

Varamedlem

Tingveien 9 A

Asbjørn Wexsahl

Varamedlem

Tingvegen 28 D

Alexander Hole

Varamedlem

Tingvegen 7 C

472 58 865

