
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 

Kari Elise Dahle 

Tg 216 48 40 32 57 kelise.dahle@hotmail.com 

 

Nestleder 

Erik Granbo 

Tg 80 41 68 28 40 erik.granbo@gmail.com 

 

Sekretær 

Svein Gullvåg 

Tg 254 97 73 92 66 gullvag@online.no 

 

Styremedlem  

Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 

47 24 17 85 

km-doelm@online.no 

Er også Grendahussjef 

Styremedlem 

Monica Brå Henden 

Tg 162 92 62 08 60 henden_78@hotmail.com 

1.varamedlem 

Daniel Hamstad 

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

 

BEBOERMØTE 

Vi minner om beboermøte: 

  Torsdag 20. oktober 2011 kl. 1800 i Grendahuset 

Tema vil være status på rehabiliteringen, informasjon om andre pågående arbeider , generelle saker og innspill 

til styrets arbeid og ønsker fremover.  Styret vil bl.a. ta opp følgende: 

- Nypan Anleggsgartner vil presentere planen for beplantning  – felling av trær, valg av ny beplantning 

- Byggeledelsen vil orientere om status for rehabiliteringen 

- Skisse til lys- og skiltplan 

- Parkeringssituasjonen 

- Innspill fra beboere om ønsker fremover i forhold til budsjettarbeidet for 2012 

- Velforeningens planer fremover 

INNSAMLING AV HAGEAVFALL 

Hageavfall blir samlet inn av TBT torsdag 27. oktober fra morgenen. Det er kun gress/greiner/jord som 

samles inn, ikke noe plast fra potter og lignende – annet avfall blir ikke tatt med.  Sekkene settes utenfor 

inngangspartiet til husene, TBT kjører rundt i tun og torg og samler inn. 

VED FOR HENTING 

Vi minner om at beboere gjerne må forsyne seg av trestammene i forbindelse med trefellingen.  Her er det først 

til mølla!  Stammene kappes i ca 40 cm lengder – her er det mye bra ved.  Det er flest stammer ved innkjøringen 

til Tonstadgrenda og bak Barneparken.   

SØPPELSKUR GIS BORT 

Vi har annonsert de gamle søppelskurene et par ganger til pris kr. 500,- pr. stk.  Det er ikke det store markedet 

der ute. Hvis noen beboere ønsker disse gis de bort gratis mot henting.  De kan egne seg som bod på hytta osv. 

Et problem kan være at de veier en del….  Ta kontakt med styret hvis du er interessert. 

DIVERSE INFORMASJON: 

- Ubudte gjester: Vi hører innimellom at det er noen som går rundt og sjekker om ytterdører er låst… Og 

det har vært observert folk som forsøker å stjele fra postkasser.  Vi oppfordrer alle til å bruke låsen! 
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