Tonstad borettslag, 02. April – uke 14/2014

Nummer 02/2014

Informasjon fra styret
Styret: 975 10 006 Grendahussjef: 47241785
Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Kjell Magnar Dølmo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Monica Brå Henden
Styremedlem
Joakim Holmberg
1.varamedlem
Eva Gjærde

Adresse
Tg 148

Tlf.
97 51 00 06

lasse.aa@online.no

E-post

Tg 94

47 24 17 85

km-doelm@online.no

Tg 254

97 73 92 66

gullvag@online.no

Tg 162

46 61 16 97

henden_78@hotmail.com

Tg 22

97 49 90 61

joakimkihlholmberg@msn.com

Tg 164

99 00 65 05

egjaerde@gmail.com

INNBRUDD GARASJER
Etter at styret inngikk avtale med NOKAS om mobilt vakthold kan vi med glede meddele beboerne at vi ikke har
hatt nye innbruddsforsøk i garasjene.

FRIST FOR INNMELDING AV SAKER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vi beklager på det sterkeste at det i brev fra TOBB var satt feil frist for innmelding av saker ti l ordinær
generalforsamling. Fristen er som tidligere informert om i infoskriv av 01/14, den 23. april 2014, saker meldes til
styreleder Lasse Aalberg. Det er kun saker som det skal stemmes over i generalforsamlingen som kan fremmes og
stemmes over, se vedtektene på vår hjemmeside.

DUGNAD
Dugnad for garajser er 23. april for øvre plan, og 24. april for nedre plan. Årets dugnad for øvrig uteområdet
legges til 29. april. Både styret og velforeningen håper på et godt oppmøte på dugnadene.

HJEMMESIDE
Styret har fått utarbeidet ny hjemmeside på internett, vi anbefaler beboerne om å besøke www.tonstadborettslag.no. Innspill/ønsker til endringer på hjemmesiden sendes til styreleder.

ELBIL
Styret har vedtatt egenandel for andelseiere som lader ELBIL i fellesanlegg, egenandel fastsettes til kroner 180,pr måned.

Kjør sakte og forsiktig i tungatene og tenk på barn som leker ute
Det er ikke tillatt å parkere i borettslagets indre områder, parkering er kun tillatt på skiltede plasser
VI ØNSKER VÅRE BEBOERE EN GOD PÅSKE 
www.tonstad-borettslag.no

