
 

 

Nyhetsbrev 
 

Hei! Her ser du borettslagets aller første nyhetsbrev! Og for aller første 
gang ser du også vår nye, flotte logo! Du kan lese mer om bakgrunnen for 

logoen på hjemmesiden vår, www.kolstadhaugen.no. 
Vi håper at vi med dette starter en ny tradisjon i Kolstadhaugen borettslag. 
Vi i styret har mye å gjøre, og ønsker at dere som beboere skal få innsyn i 

hva vi driver med.  
 

 
Nå jobber vi med… 

 
- digitalisere måten vi jobber på 
- etablere digitalt arkiv 
- få på plass systemer og rutiner 
- videreutvikle hjemmesiden 
- få på plass privatrettslig                    
  parkering 
- gi beboerne våre mer innsyn 
- få et bredere engasjement 
- bli enda mer miljøvennlig 
- øke samarbeid og dialog 
- utarbeide nye rutiner 

 
 

 
 

 

Åpent styrekontor: 
Vi ser at det er lite folk innom når styrekontoret er åpent, og velger 

derfor å endre åpningstidene. 
Fra mars vil kontoret være åpent første mandag i måneden kl 17.30-

18.30, deretter har vi styremøte. 
Styret er tilgjengelig på både telefon og epost i tillegg – det er her vi får 

de aller fleste henvendelsene. 
Vel møtt! 

Kontaktinformasjon: 
 

Styret: 
Epost: styret@kolstadhaugen.no  

Telefon: 916 75 999 
 

Vaktmester: 
Epost: vaktmester@kolstadhaugen.no 

Telefon: 72 58 11 22 
 

 
  



 

Søppeltømming 
 

Første onsdag i måneden kan du sette ut svartsekker med restavfall. Dette 
er en av flere goder vi har. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med at innholdet 
i sekkene skal være riktig. De skal ikke inneholde farlig avfall, matavfall, 

glass, eller metall, når de gjør det må vi betale bøter. 
 

Datoer 2019: 
6. februar, 6. mars, 3. april, 8. mai, 5. juni, 3. juli, 7. august, 4. 

september, 2. oktober, 6. november, 4. desember 

 
Informasjon 

 
Vi ser at det er mange som ikke vet 

andelsnummeret sitt. (Det er ikke det 
nummeret som står på døra.) 

Du kan finne det ved å logge inn på 
tobb.portal.bbl.no – der finner du også annen 
nyttig informasjon. Styret kommer til å benytte 

seg mer av denne fremover. 
 
* 
 

Borettslaget har hatt besøk av en termograf 
fra TOBB. Deler av hans konklusjon er at man 
må åpne ventilene. Mange beboere lukker alle 

ventiler, dette påvirker ikke bare ditt 
inneklima, men også de som tilhører samme 

anlegg. Lukker du blir det større avsug hos de 
andre. Ventilene må være åpne, det må være 

sirkulasjon for godt inneklima. 
 
* 
 

Årsaken til at vi vil ha privatrettslig parkering 
er sammensatt, alle med tanke på hva som er 

best for våre beboere. 
 
* 
 

Ta gjerne kontakt på mail, eller telefon! 
 
* 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vi gleder oss til fortsettelsen! 
 

Vennlig hilsen styret 
 

Kathrine H. Langtind 
Øyvind Tøndevold 
Fredrik Tessem 

Hanne Dalheim Volstad 
Lajla Sørensen 

 

Informasjon fra vaktmester: 
 

Det er hengt ut spader på postkassestativene, vi setter pris på om 
dere hjelper oss å måke av takene på stativene – og at de blir 

hengt tilbake etter bruk. 
 

Det har kommet mye snø, og det jobbes på spreng med å flytte på 
den, og gjøre det oversiktlig, trygt og fremkommelig. 

 
Det settes stor pris på om folk flytter på bilene sine sånn at man 

kommer til for å brøyte. 
 
 
 

 
 
 

Vennlig hilsen vaktmester 
 

Ken Ove & Per Morten 

 
 

 
 

 
 


