
         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no
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- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
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o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no
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- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Informasjon fra styret 
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Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
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- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 
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jobber dagtid 
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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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 
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Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
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postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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 
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senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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Kom gjerne innom om det er noe du lurer på eller bare vil hilse på! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 
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Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 
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o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 
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- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 
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o Postkasse for spørsmål er planlagt 
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o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 
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senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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Kom gjerne innom om det er noe du lurer på eller bare vil hilse på! 
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Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  
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senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 
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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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 
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o Postkasse for spørsmål er planlagt 
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o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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Kom gjerne innom om det er noe du lurer på eller bare vil hilse på! 
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Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  
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Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 
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mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  
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postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  
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Byggestart 4. mai 
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mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
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senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 
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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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 
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- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  
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Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 
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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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no
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Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    
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Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  
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Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 
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*******************************  
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og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no


         
Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Lasse Aalberg 

Tg 148 97 51 00 06 lasse.aa@online.no  
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Tg 166 72 88 58 33 
90 58 80 86 

lisliljan@hotmail.com 
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Styremedlem  
Henry Lyng 

Tg 62 72 88 87 03 
92 63 45 65 

hen-lyng@online.no 
(er også vaktmester) 
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Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 
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- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 
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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! 

Rehabilitering av Tonstad borettslag  hva skjer fremover 
Det er stor aktivitet med å få satt i gang!  Her følger diverse info:  

 

Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 
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Informasjon fra styret 
Styret: 97510006   Grendahussjef: 90588086   Vaktmester: 92634565 

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 
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Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 
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Befaring av riggplass og område ble gjennomført 20. april 

 

Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
ferdigbefaringer og sluttoppgjør 

 

Mål at alle hus er etterisolert etc. innen julen 2010 

 

Oppstart i tun 1 

 

Oppstartmøte med beboere før påbegynnelse av hvert tun, mulig to møter i noen tun da det er veldig 
mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 
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senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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Kom gjerne innom om det er noe du lurer på eller bare vil hilse på! 
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Rigging av brakkerigg etc. er snart i gang 

 

Byggestart 4. mai 

 

Byggeperiode 25 mnd pga sesongbetonte arbeider (rydding utomhus, malerarbeid), samt 
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senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
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postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
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mange praktiske forhold det skal informeres om og avklares med hver enkelt. Deretter 
oppfølgingsmøter i hvert tun etter hvert som arbeidene skrider frem 

 

Byggeledelse etablerer seg i barnepark-huset (i enden av rundkjøringen) 

 

Tett oppfølging og løpende informasjon til beboerne: 
o Generell kontortid for beboere hos byggeledelse torsdager fram til kl. 1800, evt. til kl. 1700 

senere, men byggeledelse er tilgjengelig ellers også.  Dette er ment som et tilbud til beboere som 
jobber dagtid 

o Info.tavler er planlagt 
o Postkasse for spørsmål er planlagt 
o E-post lenke til byggeledelse fra borettslagets hjemmeside 
o Informasjon på hjemmesiden 
o All informasjon som må nå frem til alle beboere (viktig og/eller generell) deles ut skriftlig i 

postkassene, info på hjemmesiden kun et supplement til skriftlig informasjon 
o Henvendelser fra beboerne rettes til byggeledelsen 
o Kontaktinformasjon til byggeledelse kommer senere! 

Tonstad borettslag, uke 17/2009                Nummer 05/2009 

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

 



 
Diverse 

- Vi minner om ordinær generalforsamling 12. mai kl. 1800 i Grendahuset, se Info.skrivene 2 og 3/2009.  
Skriftlig dagsorden og saksdokumenter vil bli utdelt senest 8 dager på forhånd. 

- Melding av skader skal skje direkte til styret først og ikke til TOBB 
- Minner om jevnlig rensing av sluk innomhus 
- Minner om jevnlig sjekking av brannsikringsutstyr 
- Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7 
- Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene.  Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre 

private eiendeler (heller ikke bildekk) i garasjene eller benytte lokalene som verksted 
- Avfall og søppelhenger:  Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for 

å behjelpe luktplager og skadedyr.  Det må ikke settes avfall på plassene når hengerne ikke er der. 
- Parkering.  Det presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!    

www.tonstad-borettslag.no  

******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna, kjør sakte inne i tunområdet 

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
*******************************  

Vi ønsker alle en fin vår  
og lykke til med dugnader 

     

http://www.tonstad-borettslag.no

