
 

 

Nyhetsbrev 
April 2020, nr 2 

 
Da var det tid for et nytt nyhetsbrev, denne gangen preget av den tiden vi 

nå er inne i. Vi håper dette snart er over, slik at vi får hverdagen vår 
tilbake igjen.  

Vaktemesterne våre har jobbet en del inne i denne tida, biblioteket er 

derfor nesten klart, og deres nye kontor er på god vei! Vi gleder oss til å 
kunne ta i bruk det nye lokalet! 

 
Med ønsker om en god vår – ta vare på hverandre! 

 

 
Kjøring i tun 

 
Vi minner om at man ved kjøring i tun må vise 

hensyn, og kjøre i en hastighet som egner seg! 

 
*** 

 

Røyking 
 

Røyker du setter vi alle pris på om du ikke 

slenger fra deg sneipen ute. 
 

*** 

Garasje 
 

Nå er viftene i garasje 1 også innstallert! 

Porten til garasje 3 er bestillt, men er 
forsinket. 

 
*** 

 

 

Lading i garasje 
 

Vi har fått utvidet tilbud fra leverandøren.  
«Beboere som tenker å bestille el-bil fremover vil kunne få 

ladestasjonen til samme pris som dere fikk ved å bestille min. 10 
ladestasjoner ved oppstart. Kr 15.500,- inkl. mva.» 

Bakplate kommer i tillegg hvis man ikke har montert dette allerede. 
 

Finansiering av denne over 12. mnd blir da kr. 1.337,- 
 

Informasjon fra vaktmester: 
 

- Når man koster – hiv det midt i veien, ikke på sida. Når det ligger på       
  sida må de ut av traktoren for å få det med. 

- I hauger blir det for kompakt/tungt.  
- Når de fjerner grus i tun er det lurt å lukke vinduer for å slippe å få     

  støvet inn. 
- Når det skal spyles, flytt bilene!  

 

- Vaktmesters kontortid er 7-15, de nås på telefon 72 58 11 22. 
 

 
Vennlig hilsen Per Morten og Ken Ove 

 

 



 

 

Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er satt til 29.04. Innkalligen kommer med denne 

datoen, men må det endres vil denne endringen komme som oppslag på 
tavler og digitalt fra styret – innholdet vil fortsatt være det samme. 

 
TOBB anbefaler at man logger inn på deres nettsider og oppdaterer sin 

informasjon der. Her er det lurt å legge inn telefonnummer, og e-

postadresse for de som har det. Gå inn på minside.bbl.no. 
Det kan komme endringer som vil gjøre det mulig å gjennomføre en digital 

generalforsamling. Da er det viktig med oppdatert informasjon. 

 

Telenor 
 

Vi har inngått en ny 3-årsavtale med Telenor. 

Vi har valgt en pakke som heter Frihet M, 
denne er ikke helt klar enda.  

 

Komplett 300 heter pakken vi får i 
mellomtiden, det er en dyrere pakke, men vi 

får ha denne uten ekstra kostnad inntil de har 
Frihet M klar. T-we innholdet blir som før, men 

alle får 300 Mbps frem til Frihet M lanseres. 
 

I pakken ligger det også at vi får tilsendt en 

wifi router. Denne sendes i posten til hver 
andel. 

 
Er du usikker på bytte av router kan dert være 

lurt å vente med å bytte nå under coronatiltak. 

 
På vår, og Telenors hjemmeside, vil dere 

kunne lese mer om hva dette inneholder. 
Spørsmål om internett og TV rettes til Telenor. 

 
 

 

Vennlig hilsen styret 
 

Kathrine H. Langtind 
Øyvind Tøndevold 

Hanne Dalheim Volstad  

Lajla Sørensen  
Ove Mevatne 

 

 

Bildene er fra biblioteket, vi mangler fortsatt noe, men har fått inn en 
del allerede! Vi har mye bøker, og venter i spenning på at vi skal få lov 

til å ta det i bruk! 

 
Vi mangler fortsatt: 

Godstoler, saccosekker, bøker/blader/dvd, langbord/spisebord, 
stoler/benker, gulvteppe, lamper/lampeskjermer, pledd og puter, 
brettspill, puffer/krakker, fotball/hockeyspill, garn, strikkepinner, 
strikkeoppskrifter. 
 
Har du noe du vil gi til biblioteket er det bare å ta kontakt så avtaler vi! 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                          


