
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navn Adresse Tlf. E-post 
Styreleder 
Lasse Aalberg 

Tg 148 72 88 93 60 
97 51 00 06 

lasse.aa@online.no 
 

Nestleder 
Erik Granbo 

Tg 80 72 88 75 78 
41 68 28 40 

ekrigra@online.no 
 

Sekretær 
Kari Elise Dahle 

Tg 216 91 51 30 35 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 
 

 

SJEKK DENNE: www.tonstad-borettslag.no 

 
Det er en fornøyelse å kunne informere om at vi nå – med god hjelp fra en andelseier – har fått til en informativ 
hjemmeside for borettslaget.  Den er fortsatt under utvikling, men vi synes siden er bra nok til å offentliggjøres 
nå! Vi fyller opp med tekst fortløpende.  Vi oppfordrer alle til å hente informasjon derfra om forskjellige saker 
og spørsmål vi alle måtte ha.  Intensjonen er å legge ut allmenn informasjon og nyheter fortløpende.  Benytt 
gjerne muligheten til å gi styret meldinger og tips via nettet!  

Styret treffes igjen på onsdager i styrerommet fra 9. januar 2008! 

- Men vi er selvsagt å treffe på telefon om det skulle være behov! 

Felleskostnader 2008 

Felleskostnadene (husleien) for andelseierne holdes uendret i 2008 i forhold til 2007 og budsjettet videreføres 
for en stor del som nå.  Et eventuelt vedtak om rehabilitering vil sannsynligvis få betydning for budsjettet, men 
vi må ha kunnskap om kostnader og lånebehov, dersom rehabilitering blir igangsatt, før vi kan lage nye 
langtidsbudsjetter over inntekter og kostnader. 

Avlesning av vannmålere 

Som de fleste har registrert skal hver enkelt nå lese av sin vannmåler, det er på samme måte som 
strømavlesning.  Vi beklager kort varsel, men kortene var ikke oss i hende tidligere enn dagen før utdeling.  Om 
det blir individuelle regninger heretter eller en samleregning til borettslaget er uavklart enda.  Vårt mål er å få 
dette forbruket individuelt fordelt, slik som strømregningen. 

Canal Digital – ny avtale 

Det er inngått avtale med Canal Digital om en utvidet grunnpakke med bredbånd til hver eierandel.  Denne 
består av dekoder, bredbånd og mulighet for ip-telefoni.  Utstyret skal tilhøre boligen og skal overdras til neste 
andelseier ved salg av bolig (på linje med fjernkontroll til garasje).  Det blir ingen ekstrakostnad for hver enkelt 
med dette og det er frivillig om man vil gå over til dette bredbåndet hvis man har annen leverandør fra før, 
likeså ip-telefoni.  Montør vil stå for installering i hver bolig.  Eget skriv med abonnementspriser på bredbånd 
og telefoni vil bli gitt fra Canal Digital senere og installeringen vil tidligst starte i februar.   
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Informasjon fra styret 
Styret: 97510006   Grendahussjef: 47906343   Vaktmester: 92634565 

 

GOD JUL! 



 

Julepapir og juletrær 

 

Husk at julegavepapir skal kastes i restavfall og ikke i papiravfall! 
 
Juletrær hentes i uke 3, dvs. fra mandag 14. januar og utover.  Juletrærne settes på avfallstorgene der 
raskhengerne pleier å stå! 
 

Diverse 

- 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.  Se siste Info.skriv i fjor om brannfarer i 
julehøytiden! 

- Garantikraft for oktober ble 37,00 øre/kwh 

- Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef 
 
 
 

******************************* 
 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk trafikksikkerhet - tenk på barna 
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder 


