Tonstad borettslag, 16. April – uke 16/2015

Nummer 02/2015

Informasjon fra styret
Styret: 975 10 006 Grendahussjef: 472 41 785
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

VARSEL OM ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 14.05.2015 kl 1800 i Grendahuset. Saker til generalforsamlingen må
meldes innen 30.04.2015 til styreleder Lasse Aalberg. Saker kan meldes pr epost lasse.aa@online.no eller legges
i postkasse Tonstadgrenda 148. Beboermøte vil bli avholdt i etterkant av generalforsamlingen.
DUGNAD
Garasjer
Garasjeanlegg 2.etasje Nord og Sør gjennomføres 22.04.2015 kl 1800.
Alle med parkeringsplass i 2.etasje bes om å delta.
Garasjeanlegg 1.etasje Nord og Sør gjennomføres 23.04.2015 kl 1800.
Alle med parkeringsplass i 1.etasje bes om å delta.
Vi gjør oppmerksom på at tidligere vaktlister som var hengt opp i garasjeanleggene ikke lenger er gjeldende.
Fellesområder
Dugnad på fellesarealer gjennomføres mandag 27.04.2015 kl 1700.
Tun 1: Tungate + skråning mot John Aaes vei
Tun 2: Tungate + torg sør + lekeplass mellom tun 2/3
Tun 3: Tungate + torg sør + plen nedenfor garasje
Tun 4: Tungate + gjesteparkering
Tun 5: Tungate + Torg nord + plen nedenfor garasje nord
Tun 6: Tungate + Torg nord + plen nedenfor garasje nord
Tun 7: Tungate + Barneparkområdet
Det blir lagt ut søppelsekker og raker ved postkassestativ til hvert tun.

www.tonstad-borettslag.no

SØPPELSUGANLEGG
Renholdsverket hadde i mars driftstekniske utstyrsproblemer, noe som medførte at det ble satt ut midlertidige
containere. Vi henstiller beboere til riktig bruk av søppelsuganlegget i henhold til utlevert instruks.
FILTERBYTTE
I løpet av mars er det gjennomført filterbytte samt kontroll på rotormotor og varmegjenvinner på balansert
ventilasjon i borettslaget. Feil og mangler er utbedret.
Styret minner om at ventilasjonsanlegget til enhver tid skal være påslått.
PARKERING
Styret henstiller til at alle som har plass i parkeringshus bruker denne, og ikke gjesteparkeringen. Dette gjelder
også de to parkeringsplassene på Torg Sør.
VANNMÅLERE
Kommunen gjennomfører bytte av vannmålere i borettslaget. Dette har tatt noe tid og vi henstiller beboerne som
ikke har fått byttet vannmålere om å kontakte styreleder Lasse Aalberg pr epost; lasse.aa@online.no. Eposten må
inneholde navn, adresse samt telefonnummer.
GARASJEPORTER
Vi har i 2015 hatt en del skader/tekniske feil på våre garasjeporter. Vi henstiller våre beboere om å melde fra
umiddelbart ved skader/feil på garasjeportene til styret.

Vi håper alle får en fin vår!
Vel møtt til dugnad!
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