
         
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! 

Avtapping av utvendig kran / frostsikring 
Andelseierne må tappe av utvendig kran for å hindre frostskader.  Hvis så ikke er gjort, og skade oppstår, 
belastes andelseier egenandel for skadeforsikringen. 

Rehabiliteringssaken / Oppfølging etter tun-/beboermøter 
Styret synes de avholdte møtene med mindre grupper var veldig konstruktive.  Oppmøte ble nesten 50% i snitt, 
vi skulle nok ønsket en større andel, men dette er allikevel mer enn gjennomsnittet som vanligvis er på rundt 
30%. Det vil om kort tid komme en oppsummering og informasjon om prosessen videre. 

Diverse 
- Strømpris 3. kvartal ble 56,071 øre/kwh eksklusive fastbeløp og nettleie.  Dette vil si at garantiprisen 

slo inn dette kvartal, uten garanti ville prisen blitt 67,719 øre/kwh. 
- 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. 
- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
- Fortsatt elektroniske portåpnere som ikke er hentet  tilhører hver andelsleilighet!  Kan hentes 

onsdager i grendahuset kl. 1900  2000. 
- 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 kastes brukte dekk, bilbatteri og elektrisk materiell i 
søppelhengerne.  Heller ikke sette avfall på plassene når hengerne ikke er der.  Hengerne koster i seg 
selv mye for fellesskapet og ingen av oss ønsker vel å betale ekstra for naboens slepphendthet. 

- Parkering.  Det må igjen presiseres at snuplasser i tungatene ikke er parkeringsplasser!  

www.tonstad-borettslag.no 
******************************* 
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna 
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 
Ha en fin førjulstid 
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Informasjon fra styret 
Styret: 97510006   Grendahussjef: 90588086   Vaktmester: 92634565 
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