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Informasjon fra styret 

Styret: 97510006 Grendahussjef: 47241785 

 

 

 
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 30.10.13 hvor Lasse Aalberg ble valgt som 
ny styreleder etter Kari Elise Dahle. Styret takker Kari Elise Dahle for den innsatsen hun har 
gjort for borettslaget i sin tid som styreleder.  

 
CANAL DIGITAL 
Som tidligere informert i info skriv har styret inngått ny avtale med Canal Digital, de nye 
dekoderne har nå ankommet borettslaget. Relacom har ansvaret for utlevering og installering 
av de nye dekoderne til beboerne, vi håper at jobben er ferdig i god tid før jul. 

 
FELLESKOSTNADER 2014 
Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % for alle hustyper fra 01.01.2014 for å sikre 
en forsvarlig drift av borettslaget. I tillegg til økning av felleskostnadene vil også prisen for 
kabel tv justeres opp med kroner 20,- per måned per andel. 

 
LEKEPLASSER 
Styret har vært på ferdigbefaring av lekeplassene med TOBB og Kompan AS, de er nå klare 
for bruk. Vi håper at borettslagets barn får mye glede av de nye lekeapparatene i tiden 
fremover. 

Navn  Adresse  Tlf.  E-post 

Styreleder 
Lasse Aalberg 

Tg 148 97 51 00 06 Lasse.aa@online.no 

Nestleder 
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 47 24 17 85 km-doelm@online.no 

Grendahussjef 
Sekretær 
Svein Gullvåg 

Tg 254 97 73 92 66 gullvag@online.no 

Styremedlem 

Monica Brå Henden 

Tg 162 46 61 16 97 henden_78@hotmail.com 

Styremedlem 

Joakim Holmberg 

Tg 22 97 49 90 61 kholmber@online.no 

1.varamedlem 

Eva Gjærde 

Tg 164 99 00 65 05 eva.gjaerde@gmail.com 



AVLESING VANNMÅLERE 
Det er tid for ny avlesing av vannmålere, blankett blir delt ut og andelseierne melder inn 
forbruket til styret. Vi ber om at utfyllt blankett legges i postkassen til Tonstadgrenda 162, 
eventuell send inn avlesning ber epost til henden_78@hotmail.com. Det er svært viktig at alle 
andelseiere melder inn avlesning i år, da vi har fått stipulert et SVÆRT høyt forbruk for 2014, 
noe som medfører en vesentlig kostnad for borettslaget. 
 

DIVERSE 
- Innboforsikring: Oversikt fra forsikringsbransjen viser at det er svært mange som ikke 

har innboforsikring. Ved skade og brann kan det ha enorme økonomiske konsekvenser 
for den enkelte og styret henstiller alle om å anskaffe slik forsikring. Borettslagets 
forsikring dekker kun fellesareal og ikke personlige eiendeler, inventar o.l. 

- Søppel: Det er forbudt å slenge fra seg søppel utenfor avfallsnedkastene eller når 
henger ikke står ved torgene! Vi skal holde det ryddig av hensyn til hverandre. 

- Parkering/Skiltplan: Det er nå utført skilting av parkeringsetaten, dette medfører at 
biler som står utenfor oppmerket parkeringsplass vil få parkeringsbot.  

- Treg verandadør: Tips er å smøre stoppeskinnen oppe på døren med symaskinsolje 
(eller tilsvarende). 

- Dugg på utsiden av vinduer: Er et sunnhetstegn på at vinduene fungerer som de skal 
og forekommer spesielt om høsten. 

- Utvendig vannkran: Frosten har meldt seg, og vi må på nytt henstille beboerne om å 
stenge og tappe av utvendig kran.  

 

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 ☺ 

 

www.tonstad-borettslag.no 

 

 

 


