Tonstad Borettslag, uke 23/2010

Nummer 04/2010

Informasjon fra styret
Styret: 48403257 Grendahussjef: 90588086 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Kari Elise Dahle
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Kjell Magnar Dølmo
Styremedlem
Monica Brå Henden
1.varamedlem
Sindre Solem

Adresse
Tg 216

Tlf.
48 40 32 57

E-post
kelise.dahle@hotmail.com

Tg 80

41 68 28 40

erik.granbo@gmail.com

Tg 254

97 73 92 66

gullvag@online.no

Tg 94

72 88 11 82
47 24 17 85
92 62 08 60

km-doelm@online.no

Tg 162
Tg 44

henden_78@hotmail.com
sindre.solem@itum.com

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vedlagt følger protokoll fra ordinær generalforsamling den 8. juni 2010. Alle vedtak var enstemmige. Vi takker
avtroppende styremedlem Lisbet Østby for samarbeidet, likeså 1. varamedlem Line Stavnes. Lisbet fortsetter som
grendahussjef.
REHABILITERING, AVFALLSSUG, GARASJER
Generalforsamlingen besluttet å investere i mobilt avfallssuganlegg i borettslaget. Vi kommer tilbake med mer
informasjon når prosjektet er avklart med leverandør og eventuelle underleverandører, likeså tidspunkt for oppstart.
Vedlikehold av garasjene påbegynnes snart. Det startes med taket på garasje nord, deretter betongarbeider. Garasje sør
tas etter hvert siden taket er opptatt i forbindelse med rehabiliteringen. Arbeidet vil derfor foregå neste sommer når
malertelt og lagringsplass er frigitt etter rehabiliteringen.
Det ble i forrige Info.skriv sagt at sprossene på terrassene sannsynligvis skulle males hvite, nå er det avklart at de ikke blir
det. Opprinnelig fargeplan opprettholdes.
Terrasse-/verandagulv får to strøk med beis. Dette er en utfordring med ustabilt vær. Vi har derfor tillatt at malerne kan
få arbeide på søndager, men da under forutsetning av at de avklarer i god tid før helg om det lar seg gjøre med de aktuelle
beboere.
Vi vil presisere at det ikke er tillatt å male terrasse/verandagulvene! Maling gjør at treverket ikke puster og dermed
råteskadet.
Rehabiliteringen er godt i gang i tun 6 og målet er å bli ferdig med vindusskift før fellesferien. Gavlvegger tas så langt
man rekker, men prioriteres ikke før ferien. F-husene i dette tunet påbegynnes etter fellesferien.
E-merking av boliger fra 1. juli ved salg eller utleie har vi ikke hørt mer om enda.
Alle entreprenører/arbeidere unntatt malerfirmaet tar fellesferie i ukene 28, 29 og 30, dvs. 12. juli 1. august.

RIKTIG GOD SOMMER
(om ikke noe vesentlig nytt i tiden fremover er dette kanskje siste skriv før ferietiden)
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Kjør forsiktig i tunene - tenk på barna
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder
- og overhold ordensreglene om ro utendørs i den varme årstid

