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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
Elisabeth Marie Sylte
Styremedlem
Joakim Holmberg
1.varamedlem
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 174

90 92 08 06

ems@sjomatnorge.no

Tg 22

97 49 90 61

joakimkihlholmberg@msn.com

Tg 90

93 63 34 54

Tor.inge.jutvik@gmail.com

AVLESING VANNMÅLERE
Det er tid for ny avlesing av vannmålere, og medlemmer av styret kommer rundt til alle enhetene og
samler inn avlesningen fortløpende.

FELLESKOSTNADER 2018
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 2,5 % for alle hustyper fra 01.01.2018 for å sikre en
forsvarlig drift av borettslaget. I tillegg til økning av felleskostnadene vil også prisen for kabel tv
justeres opp med kroner 10,- per måned per andel.

JULEPAPIR OG JULETRÆR
Husk at julegavepapir skal kastes i restavfall og ikke i papiravfall! Vi henstiller derfor om at
julegavepapir IKKE kastes nå, men vent heller til høytiden er over. Likeså vanlig papp og papir,
containerne fylles raskt i julen. Juletrær hentes av Renholdsverket i uke 3. Juletrær settes bak
nedkastene på avfallstorgene, unngå å hindre adgang til nedkastene.

RØYKVARSLERE
Det er viktig at batteriene til røykvarslerne blir byttet ut – det er andelseieres ansvar å sørge for at
røykvarslerne har nye batteri. Vi ber om at alle sørger for at batteriene blir byttet.
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BRANNSIKKERHET
Vi henstiller alle beboere til å være ekstra påpasselig på at levende lys blir slukket før alle går til ro.
Husk at pulverapparatene, som er utplassert i hver husstand, må ristes/vendes med jevne
mellomrom slik at pulveret ikke klumper seg.

KJØR SAKTE OG FORSIKTIG I TUNGATENE OG TENK PÅ BARN SOM LEKER UTE.
Brudd på trafikkregler i borettslaget og kjøring på offentlige gangveier er et personlig ansvar.
Parkering kun på skiltede plasser, det er kun lov til å kjøre inn i tunene for nødvendig tilbringelse av
varer, det skal ikke parkeres inne i tunene.
OVERHOLD HUSORDENSREGLENE!
MED ØNSKE OM EN STILLE OG FREDELIG FØR-JULS TID ☺

Styret ønsker alle i borettslaget en riktig god jul og godt
nyttår!

Unrestricted www.tonstad-borettslag.no

