Tonstad borettslag, uke 21/2009

Nummer 07/2009

Informasjon fra styret
Styret: 48403257 Grendahussjef: 90588086 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Kari Elise Dahle
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Lisbet Østby
Styremedlem
Kjell Magnar Dølmo
1.varamedlem
Line Haugan Stavnes

Adresse
Tg 216

Tlf.
48 40 32 57

E-post
kelise.dahle@hotmail.com

Tg 80

41 68 28 40

ekrigra@online.no

Tg 254

93 48 50 93

gullvag@online.no

Tg 166

72 88 58 33
90 58 80 86
72 88 11 82
47 24 17 85
98 08 88 60

lisliljan@hotmail.com
(er også grendahussjef)
km-doelm@online.no

Tg 94
Tg 194

rstavnes@broadpark.no

Velforeningen
Tunkontaktene er som følger det kommende året:
Tun 1: Sindre Solem (2008-2010)
Tun 2: Øyvind Berg (2009-2011)
Tun 3: Vegard Fossheim (2008-2010)
Tun 4: Torild Olsen (2009-2011)
Tun 5: Elisabeth Isachsen (2008-2010)
Tun 6: Kenneth Sørensen (2009-2011)
Tun 7: Tore Øwre (2008-2010)

Vel overstått 17. mai

Vannklavene
Utskifting av vannklaver er besluttet som et vedlikeholdsprosjekt og arbeidet igangsettes snart. Utskiftingen
starter i tun 2 osv, med tun 1 til slutt. Metoden har blitt mye enklere og det vil ikke bli nødvendig å flytte ut
terrassene slik man trodde tidligere. Da blir ikke belastningen så stor på beboerne heldigvis. Det ble dessverre
flere vannskader sist vinter også, noe som koster oss dyrt og siden klavene er så gamle dekkes ikke kostnadene
gjennom forsikring lenger. Kostnaden ved utskiftning vil ikke berøre felleskostnadene før rehabiliteringen er
ferdig. Nærmere informasjon om dette kommer sammen med rehabiliteringsinfo senere.

Diverse
Vedlikehold av hus og terrasser. Vi har forståelse for at de som kommer sist i køen under
rehabiliteringen ønsker å ha det hyggelig utendørs, kanskje er malingen skallet av. De som ønsker å male
kan henvendelse til vaktmester Henry Lyng (92 63 45 65) for å få beis. Terrassene bør også vedlikeholdes.
Avfall og søppelhenger: Det går mot en forhåpentligvis varmere årstid. Vennligst pakk inn alt restavfall
godt og sørg for at de kommer inni avfallsdunkene for å behjelpe luktplager og skadedyr.
Styret i Grendahuset. Det nye styret har ikke besluttet enda om onsdagstimen i Grendahuset skal
opprettholdes. Den har vært benyttet i svært liten grad av beboerne. Mer informasjon om saken senere!

www.tonstad-borettslag.no
*******************************
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna
Unngå unødvendig kjøring og parkering i tun / indre områder

Overhold ordensreglene og at det skal være ro utendørs i sene nattetimer

