
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navn Adresse Tlf. E-post 
Styreleder 
Kari Elise Dahle 

Tg 216 91 89 72 21 
 

kelise.dahle@hotmail.com 
 

Nestleder 
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 

km-doelm@online.no 
Er også Grendahussjef 

Sekretær 
Svein Gullvåg 

Tg 254 97 73 92 66 gullvag@online.no 
 

Styremedlem  
Monica Brå Henden 

Tg 162 46 61 16 97 henden_78@hotmail.com 

Styremedlem 
Joakim Holmberg 

Tg 22 97 49 90 61 kholmber@online.no 

1.varamedlem 
Daniel Hamstad 

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

FILTERBYTTE VENTILASJONSANLEGG 
Trønderblikk er dessverre forsinket slik at filterbytte, service og etterkontroll av balansert ventilasjonsanlegg 
ikke ble gjennomført som planlagt i oktober. Nytt tidspunkt er i løpet av november og styret har gitt beskjed om 
at arbeidet må gjennomføres snarest da det nå har gått vel et år siden sist. Trønderblikk gir skriftlig beskjed til 
alle før de kommer. Det er veldig viktig at de får tilgang. Er du ikke hjemme er det fint om du avtaler med 
nabo som kan låse opp når de kommer hos deg.  

BRANNSIKKERHETSTILTAK I BOENHETENE 
Styret har besluttet brannsikkerhetstiltak i boligene i år også og vil dele ut pakker med branntepper og batteri til 
røykvarslere om ikke så lenge. Vi går dessverre mot sesongen med mest hjemmebranner. Det planlegges også 
etterkontroll av pulverapparat i 2013. Med tanke på utstyr som ble delt ut i fjor og kartleggingen av 
brannsikkerhet i boenhetene skal det være god standard på sikkerhetsutstyr hos oss. Det er andelseiers ansvar at 
utstyret som borettslaget har anskaffet er tilgjengelig og intakt i boligene og plassert som anbefalt. Vær 
oppmerksom på at gassflasker helst skal oppbevares utendørs, her gjengis bestemmelser i forskrift for 
oppbevaring av brannfarlig utstyr i boenheter: 

- Inntil 55 liter brannfarlig gass og inntil 10 liter brannfarlig væske. Forbudt å oppbevare i kjeller 
eller loft. Styret tilrår å oppbevare slikt materiale utendørs, bl.a. gassflasker til gassgriller. Det 
er forbudt å oppbevare brannfarlig utstyr i felles garasjeanlegg. 

DIVERSE 
- Budsjettarbeidet for 2013 er i en avslutningsfase og informasjon om felleskostnader neste år vil bli 

sendt ut innen utgangen av november. 
- Treg verandadør: Tips er å smøre stoppeskinnen oppe på døren med symaskinolje (eller tilsvarende). 

 
Kjør forsiktig i tunene - tenk på barna!  

Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
Husordensreglene skal overholdes 

www.tonstad-borettslag.no  

Tonstad Borettslag, uke 47/2012                 Nummer 07/2012 

Informasjon fra styret 
Styret: 91897221    Grendahussjef: 47241785 
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