
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 

Kari Elise Dahle 

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

 

Nestleder 

Erik Granbo 

Tg 80 41 68 28 40 erik.granbo@gmail.com 

 

Sekretær 

Svein Gullvåg 

Tg 254 97 73 92 66 gullvag@online.no 

 

Styremedlem  

Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 

47 24 17 85 

km-doelm@online.no 

Er også Grendahussjef 

Styremedlem 

Monica Brå Henden 

Tg 162 46 61 16 97 henden_78@hotmail.com 

1.varamedlem 

Daniel Hamstad 

Tg 188 C 48 28 71 06 daniel.hamstad@gmail.com 

 

 

FLERE INNBRUDD!! 

 

Styret har mottatt melding om flere bilinnbrudd i garasje sør de siste dager, også ved bruk av brekkjern. 

Dette er veldig alvorlig, det synes som noen kommer seg inn i garasjen med nøkkel eller portåpner eller 

når porten står åpen.  Det er uhyre viktig at nøkler og portåpner ikke kommer på avveie, ta godt vare på 

slike eiendeler!  Biler i garasje sør har tidligere påsker blitt stjålet.  Innbrudd den siste tiden kan tyde på 

at vi er rammet av gjengangere. 

Vi ber alle være observante i garasjene også, møter du noen ukjente så spør om du kan hjelpe med noe 

f.eks. for å sjekke om vedkommende har noe ærlig ærend, be uvedkommende forlate stedet.  Vi trenger 

hverandres hjelp til å avverge flere innbrudd i garasjer eller hus.  Styret gjentar følgende fra Info.skriv 

sendt ut tidligere denne uken: 

 

Det var natt til tirsdag denne uken innbrudd i et rekkehus hos oss. Det er brukt brekkjern på ytterdør, låskasse 

stjålet, likeså nøklene til verandadør og bilen er stjålet.  Andelseier var bortreist selv men huset under oppsyn av 

nabo.  Dette er veldig kjedelig og styret ber derfor ALLE følge med i nabolaget og for øvrig sikre eget utstyr 

som oppbevares ute og i fellesareal.  Ikke minst står påsken for tur og vi henstiller alle til å be en nabo eller 

andre se etter hus og post.  Innbruddet kan være et varsel om at vårt borettslag nå har blitt interessant område. 

Dette er en forferdelig opplevelse for de som utsettes for dette, det blir mye arbeid med reparasjoner og 

forsikringsselkap, men ikke minst fortvilelsen over ting som ødelegges eller stjeles.  Så vær på vakt alle 

sammen! 

 

Det kan opplyses at det nå er anholdt 3 personer etter 2 bilbranner, det er å håpe at det er de samme som har 

vært hos oss. Personene som brøt seg inn i rekkehuset ble observert natten etter, de hadde stjålet bl.a. 

verandadørnøkkel og tenkte seg inn igjen, men huset var heldigvis sikret etter innbruddet. Denne hendelsen er 

veldig ubehagelig. Politiet ble varslet og skulle kjøre nattrunde her.   

 

Vi henstiller alle om å anmelde innbrudd til politiet snarest mulig og kontakte ditt forsikringsselskap. Styret 

ønsker også melding slik at vi er kjent med hva som foregår og får iverksatt tiltak så langt det er mulig. 
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