
         
Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Lasse Aalberg 

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

Nestleder 
Erik Granbo 

Tg 80 41 68 28 40 ekrigra@online.no  

Sekretær 
Kari Elise Dahle 

Tg 216 48 40 32 57 kelise.dahle@hotmail.com  

Styremedlem 
Lisbet Østby 

Tg 166 72 88 58 33 
90 58 80 86 

lisliljan@hotmail.com 
(er også grendahussjef) 

Styremedlem  
Henry Lyng 

Tg 62 72 88 87 03 
92 63 45 65 

hen-lyng@online.no 
(er også vaktmester) 

1.varamedlem 
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 

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! 

Ordinær generalforsamling 2009 
Tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen er det for tidlig å fastsette enda, men den har som regel vært 
i mai.  Er det saker utenom de faste, så meld gjerne fra til styret allerede nå, men spørsmålet vil bli sendt ut på 
nytt når datoen er fastsatt.  I år er styreleder (Aalberg) og to styremedlemmer (Lyng og Dahle) på valg.  
Valgkomitéen v/ leder Sindre Solem mottar gjerne forslag på kandidater, e-postadresse: 
sindre.solem@itum.com. 

Rehabiliteringssaken / Oppfølging etter tun-/beboermøter 
Prosjektet er ute til ny anbudsrunde.  På bakgrunn av de innspill som kom måtte arkitekten modifisere 
spesifikasjonene noe.  Anbudsfristen er 26. februar, og i neste uke avholdes befaringer med interesserte 
tilbydere.  Vi er spente på resultat og priser! 

Vinter med snø og vannskader 
Det var en slitsom start på nyåret i forhold til stort snøfall og etter hvert vanskelige brøyteforhold.  Vi fikk 
fjernet mye snø i tungatene.  Det tok lang tid før kommunen skrapte isdekket i gaten og det var mange ekle 
situasjoner der.  Men vinter er vinter, så vi må vel tåle at det ikke er så lett å holde unna snø og is når det 
kommer store mengder på veldig kort tid.  For borettslagets del var vel det verste 2 store vannskader i tun 6.  
Den ene var akkurat reparert, da den andre slo til.  Det er kjedelig med den kostnad dette påfører oss (ref. 
tidligere info og møter om gamle klaver), og forsikringspremiene blir ikke akkurat lavere med årene så lenge vi 
har dette gamle opplegget.  Videre er det veldig kjedelig med den store ulempe stenging av vann har for alle 
beboere blir berørt.  Denne gangen tok det nærmere to dager uten vann i kranene.  Det var uheldigvis kl. 1800 
om ettermiddagen at den andre vannskaden slo til.  Dessverre ville det være veldig dyrt å få firma til å ordne 
skaden på kvelds- og nattetid.  

www.tonstad-borettslag.no 
******************************* 

Husk trafikksikkerhet - tenk på barna 
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder  

Tonstad borettslag, januar/februar 2009                 Nummer 02/2009 

Informasjon fra styret 
Styret: 97510006   Grendahussjef: 90588086   Vaktmester: 92634565 

 

http://www.tonstad-borettslag.no

