
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 92 62 08 60 henden_78@hotmail.com 

1.varamedlem 

Daniel Hamstad 

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

 

JUBILEUMSARRANGEMENT - AVLYST 

Styret og Velforeningen har besluttet å avlyse jubileumsarrangementet som var planlagt lørdag 20. august.  I 

forbindelse med den ufattelige tragedien som rammet landet den 22. juli skal det være en nasjonal 

minnemarkering søndag 21. august.  I respekt for denne markeringen har vi kommet frem til at det ikke 

avholdes noen fest i borettslagets regi kvelden før og av hensyn til at det kan være beboere hos oss som er 

personlig rammet av tragedien.  

Det kan også nevnes at forhåndsinteressen for arrangementet har vært liten. Styret og Velforeningen skal 

diskutere opplegg for et nytt arrangement. 

PARKERINGSSITUASJONEN 

Du som har p-plass i garasje MÅ bruke denne!  Det er en forutsetning for hele P-planen i borettslaget! Det er 

tvingende nødvendig for at det skal være mulig for besøkende og andre biler i husstandene å parkere her. Vi blir 

oppgitte når det klages på få utendørs plasser når folk ikke gidder sette bilen sin inne i garasje på egen plass 

eller på leid plass!  Arbeids-/varebiler parkeres hos arbeidsgiver eller andre steder. 

REHABILITERINGEN 

Styret er lite tilfreds med fremdriften i malerarbeidet i år og har rettet stadige klager på fremdrift,  rekkefølge 

o.l., ikke all forsinkelse skyldes været mener vi.  Det er beklagelig den ulempe dette medfører i hele sommer, 

spesielt for tunene 5, 6 og 7. 

Det kommer forespørsler om f.eks. beplantning og gjenoppsettelse av gjerder.  Slike ting vil bli tatt i forbindelse 

med gjensettelse av uteområdene, bl.a. fordi lastebiler må komme frem for å tippe jord forskjellige steder. 

Styret viser for øvrig til Info.skriv nr. 2 med informasjon om gjenstående arbeider osv. 

Noen opplever sorte ringer rundt ventiler, tips til renhold er å bruke en tørr mikrofiberklut, vann må unngås! 

Årsak er uklar, noen har det bare i et rom, andre har ingen tilfeller, sannsynligvis ”lokale” forhold i husene våre. 

 

Påminnelse fra Info.skriv 2: Siste frist for henting av lagrede personlige eiendeler i vaktmesterboden er 15. 

august - hvis ikke blir de fjernet! Kontakt Erik Granbo for å avtale henting. 

 
www.tonstad-borettslag.no 

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

Kjør forsiktig i tunene - tenk på barna og sikkerhet! 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 

Overhold ordensreglene 

Tonstad Borettslag, uke 32/2011                 Nummer 04/2011 

Informasjon fra styret 
Styret: 48403257    Grendahussjef: 47241785 
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