Tonstad borettslag, januar 2008

Nummer 01/2008

Informasjon fra styret
Styret: 97510006 Grendahussjef: 90588086 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Kari Elise Dahle
Styremedlem
Lisbet Østby
Styremedlem
Henry Lyng
1.varamedlem
Kjell Magnar Dølmo

Adresse
Tg 148
Tg 80
Tg 216
Tg 166
Tg 62
Tg 94

Tlf.
72 88 93 60
97 51 00 06
72 88 75 78
41 68 28 40
48 40 32 57
72 88 58 33
90 58 80 86
72 88 87 03
92 63 45 65
72 88 11 82
47 24 17 85

E-post
lasse.aa@online.no
ekrigra@online.no
kelise.dahle@hotmail.com
lisliljan@hotmail.com
(er også grendahussjef)
hen-lyng@online.no
(er også vaktmester)
km-doelm@online.no

Styret tilgjengelig for beboerne onsdager kl. 1900 – 2000 i Grendahuset
Kom gjerne innom om det er noe du lurer på eller bare vil hilse på!

Montering av dekodere starter mandag 28. januar!
Canal Digital starter installering/montering av dekodere fra mandag 28, januar på kveldstid. De som ikke er
hjemme når de kommer vil få en lappe i postkassen med kontaktinfo for å avtale nytt tidspunkt. Vi viser for
øvrig til den informasjon Canal Digital sendte ut til alle andelseiere før jul. Dekoderen tilhører boligen og
følger med denne ved evt. salg/overdragelse til ny andelseier (tilsvarende som for fjernkontrollen til garasjen).

Invitasjon til beboermøte i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet torsdag 7. februar
Styret inviterer til det første informasjonsmøte for beboerne i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet.
Prosjektleder hos TOBB og arkitekt til delta og informere om status for prosjektet, fortelle i grove trekk av hva
som eventuelt vil bli gjort/omfattes av rehabiliteringen, samt fremlegge revidert fremdriftsplan. Det vil bli
utstilt eksempler på materialvalg og løsninger på f.eks. tilleggsisolering og vinduer. Møtet avholdes:
Torsdag 7. februar kl. 1800 – 2000 i Grendahuset. Enkel servering.
Vi håper mange har anledning til å komme – vel møtt!

*******************************
Finn mye nyttig informasjon om borettslaget her:

www.tonstad-borettslag.no
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder

