Tonstad borettslag, desember 2008

Nummer 10/2008

Informasjon fra styret
Styret: 97510006 Grendahussjef: 90588086 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Kari Elise Dahle
Styremedlem
Lisbet Østby
Styremedlem
Henry Lyng
1.varamedlem
Kjell Magnar Dølmo

Adresse
Tg 148

Tlf.
97 51 00 06

E-post
lasse.aa@online.no

Tg 80

41 68 28 40

ekrigra@online.no

Tg 216

48 40 32 57

kelise.dahle@hotmail.com

Tg 166

72 88 58 33
90 58 80 86
72 88 87 03
92 63 45 65
72 88 11 82
47 24 17 85

lisliljan@hotmail.com
(er også grendahussjef)
hen-lyng@online.no
(er også vaktmester)
km-doelm@online.no

Tg 62
Tg 94

Styret treffes igjen på onsdager i styrerommet fra 7. januar 2009!
-

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

Felleskostnader 2009
Felleskostnadene (husleien) for andelseierne holdes inntil videre uendret i 2009 i forhold til 2008 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 endrede kostnader/lånebehov, før vi kan lage nye langtidsbudsjetter og
fastsette ny felleskostnad.

Avlesning av vannmålere
Som de fleste vel har registrert skal hver enkelt lese av sin vannmåler, det er på samme måte som
strømavlesning. Vi beklager det korte varsel, men kortene var ikke oss i hende tidligere enn dagen før utdeling.

Status vedlikeholds-/rehabiliteringsprosjekt
Det bearbeidede prosjektet er nå ute til anbud og anbudsfristen er 27. januar. Vi får vente i spenning med
forhåpninger om gode anbud til så lenge! Vi ser at rehabilitering har vært omtalt i TOBBs medlemsblad REDE
og informasjonsbrosjyre fra ENOVA, som har vært gitt ut i postkassene i høst. Her er mye faglig å lese.

Julepapir og juletrær
Husk at julegavepapir skal kastes i restavfall og ikke i papiravfall! Det blir veldig fullt i restavfallet i
julen og renholdsverket kan ikke love normal tømming . Vi anbefaler derfor at man venter med å
kaste julepapiret til over nyttår.
Juletrær hentes i uke 3, dvs. fra mandag 12. januar og utover. Juletrærne settes på avfallstorgene senest
søndag 11. januar der raskhengerne pleier å stå!
*******************************

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder

