Tonstad borettslag, mars 2008

Nummer 03/2008

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! Men er stengt onsdag i påskeuken

Utleie av p-plasser i parkeringshusene
Styret registrerer at det forekommer utleie (fremleie) av parkeringsplasser i parkeringshusene og ønsker en
oversikt over dette. De andelseiere som driver utleie bes derfor melde dette til styret v/ leder, gjerne pr. e-post,
eventuelt telefon. For øvrig minner vi om at parkeringshusene ikke er lagringsplass for dekk etc. og skal
heller ikke brukes som bilverksted.

Rehabiliteringsprosjektet
Styret ønsker å takke for det gode oppmøtet på informasjonsmøte. Etter de mange innspill venter vi nå
tilbakemeldinger fra prosjektleder og arkitekt før detaljprosjekteringen er mer konkret og vi har ny informasjon
å gi beboerne. Vi viser til baksiden av dette info.skriv hvor et resyme fra beboermøtet er gjengitt, tilsvarende
den informasjon som ligger på vår hjemmeside på internett.

Ordinær generalforsamling
Dato for ordinær generalforsamling med behandling av regnskapet for 2007 osv. er ikke endelig fastsatt. Styret
antar at den vil bli avholdt innen utgangen av mai, men siste frist er innen juni. Vi kommer tilbake med mer
informasjon når dato er fastsatt og fristen på 3 uker for å melde saker begynner å løpe. Har du allerede saker
som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen, kan du gjerne meddele dette til styret allerede nå.

Diverse
-

Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB
Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef
Fortsatt elektroniske portåpnere som ikke er hentet – tilhører hver andelsleilighet! Kan hentes onsdager
Vi håper alle har fått sin dekoder og at alt fungerer bra. Har du ikke fått, eller noe er mangelfullt, så ta
kontakt med Canal Digital!
Uregistrerte biler på borettslagets eiendom/parkeringsplasser vil bli borttauet uten varsel
Strøing: Vi beklager at det har vært så glatt i tungatene i det siste, men været har vært slik at all snøen
som kom tidligere i mars har blitt til is som strøsanden smelter ned i pga varmen på dagtid og tilfrysing
igjen om natten.

*******************************

Beboermøte 07.02.2008 vedr. Informasjon om rehabiliteringsprosjektet
Resyme:

Det ble avholdt beboermøte i Grendahuset 7.2.08. Det var ca 80 beboere som møtte, og styret er meget godt
fornøyd med at så mange kunne komme.
Dette møtet var for å kunne gå igang med førprosjekteringen. Hva den skal innebære av vindu, isolasjon,
ventilasjon etc
Tore Rønning hos TOBB redegjorde for hvilke type vinduer som er aktuell. Det var en stor enighet om at vi nå
vil ha vindu som slår utover. Vinduene vil pga etterisolasjonen bli flytta utover så det blir større vinduskarmer.
Det ble og ytret ønsker om mindre vindu hos noen. Dette er noe en på ett senere tidspunkt vil ta stilling til.
Skisser over hvor det skal etterisoleres ble framlagt. Husene slik de er bygget gir mange utfordringer på det
området men alt kan løses. Det ble diskusjon rundt det med isoleringen og mange gode punkter ble tatt opp.
Dette er noe styret vil ta med videre i planleggingen. Det er mange steder som gir varmetap bl.a. takluka,
kobbhusene, knevegger, overgang tak. Det vil jo til slutt være prisen som blir avgjørende for hva som skal
gjøres, men vi er sikre på at det vil bli en løsning på dette som alle vil bli fornøyd med.
Eksp. på ventilasjon ble og demonstrert. Det er ønske om balansert ventilasjon, like mye luft ut som inn. Det vil
bli plassert i kott eller på loft. Rør skal kasses inn, så lite synlig og meget stillegående.
Tilslutt på møtet hadde arkitekten noen ord om farger. Flertallet i grenda ønsker at det nå skal bli skiftet farge
på husene. Vinduene vil bli levert ferdig malt fra fabrikk så ett alternativ er å velge hvite vinduer og dører, og at
husene får forskjellige farger. Dette er ett valg en vil ta på ett senere tidspunkt. Styret gå inn for at alle skal få
nye dører.
*******************************

Finn mye nyttig informasjon om borettslaget her:

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

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

*******************************

Vi ønsker alle en riktig god påske
- og lykke til med dugnader utover våren ☺

