Tonstad borettslag, uke 23/2009

Nummer 08/2009

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 192

rstavnes@broadpark.no

Styret i Grendahuset
Det har frem til mai i år vært et tilbud om å treffe styret i Grendahuset på onsdager kl. 1900 2000. Denne
ordningen har vist seg å være veldig lite brukt og styret har derfor funnet å innstille dette tilbudet. Skulle vi
merke sterke ønsker om å gjenåpne vil vi selvsagt vurdere dette. De fleste benytter seg av å ringe eller å sende
e-post til styret, noen legger brev i postkassene våre eller tar personlig kontakt. Det ser ut til at disse
mulighetene er tilstrekkelige, men som sagt vil vi revurdere dersom sterke ønsker og behov skulle tilsi det.

Diverse
Omsetning av andeler. Vi registrerer at det har vært flere andeler til salgs i vår. Det gleder derfor å se at
alle har hatt forholdsvis rask omsetning og det har overveiende vært mange interessenter (dette er observert
hos Tobb også, og de har kunnskap om mange borettslag). Prisen ser ut til å ha vært tilfredsstillende, ja
sågar over prisantydning for flere. Disse salg har skjedd etter at vedtak om rehabilitering ble gjort og det
ser derfor ikke ut til at det har hatt noen negativ påvirkning. Vi har registrert kommentar fra nye
andelseiere om at det er positivt. Det ser ut til at omsetningen av andeler i borettslaget vårt har fulgt
markedet generelt da omsetningen av private boliger omsider løsnet i vår etter en krisepreget vinter i
boligmarkedet.
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. Vi må behjelpe luktplager og skadedyr så godt vi kan.
Grendahuset. Det er nå kjøpt inn eget flagg som leietakere i Grendahuset kan bruke. Leietaker ordner
flaggheising/-firing selv i henhold til flaggreglene.
Velforeningen. Velforeningen har konstituerende møte onsdag 3. juni. Vi regner med å få mer kontaktinfo
til tunkontaktene etter det, da vil også hjemmesiden blir oppdatert med den nye Velforeningen.

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

