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

Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Kjell Magnar Dølmo
Sekretær
Eva Gjærde
Styremedlem
Joakim Holmberg
Styremedlem
Elisabeth Marie Sylte
1. Vara
Tor Inge Jutvik

Adresse

Tlf.

E-post

Tg 148

97 51 00 06

lasse.aa@online.no

Tg 94

47 24 17 85

km-doelm@online.no

Tg 164

99 00 65 05

egjaerde@gmail.com

Tg 22

97 49 90 61

joakimkihlholmberg@msn.com

TG 174

90 92 08 06

ems@sjomatnorge.no

TG 90

93 63 34 54

Tor.inge.jutvik@gmail.com

SØPPELHENGER
På beboermøte etter generalforsamlingen tok styret opp kostnadene ved å ha søppelhenger.
Kostnaden har blitt så høy at vi velger å avslutte ordningen med søppelhenger. Neste henger blir satt
ut 18 august og deretter vil det bli satt ut henger på nyåret.

LEIE AV GRENDAHUS
Vi minner om at det er 25 års grense ved leie av Grendahuset. Det er heller ikke anledning til å leie
Grendahuset på vegne av andre som er yngre enn 25.

LYSPUNKT I YTTERGANG, KJELLERGANG SAMT LOFTSGANG
Vi gjør oppmerksom på at det er oppdaget varmgang i lyspunktene i tak i yttergang, kjellergang og
loftsgang i en del boliger. Det er enhver beboers ansvar å sørge for at dette blir sjekket og utbedret
hvis nødvendig.

www.tonstad-borettslag.no

MALING
Borettslaget vil kjøpe inn maling slik at det vil være mulig for beboere å male over eventuelle små
skader på fasaden. Vi minner samtidig om at beis til terrasser må beboer selv sørge for. Fargekode på
terrassebeis er Burmateak.
SPYLING AV MOSE PÅ TAK
På grunn av økende forekomst av mose på tak så har styret sett seg nødt til å hente inn priser på
spyling av tak. Styret vil utarbeide en plan for dette i løpet av høsten 2016
BARN PÅ GRENDAHUSTAKET
Det er flere ganger observert barn på taket av Grendahuset og parkeringshusene. Vi henstiller alle
foreldre til å fortelle barna at de ikke kan klatre opp på takene. Hvis beboere observerer barn på
takene, vær vennlig å gi beskjed til barna om å gå ned.

Styret ønsker alle i borettslaget en riktig god sommer!

www.tonstad-borettslag.no

