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Informasjon fra styret
Styret: 91897221 Grendahussjef: 47241785
Navn
Styreleder
Kari Elise Dahle
Nestleder
Kjell Magnar Dølmo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Monica Brå Henden
Styremedlem
Joakim Holmberg
1.varamedlem
Daniel Hamstad

Adresse
Tg 216

Tlf.
91 89 72 21

E-post
kelise.dahle@hotmail.com

Tg 94
Tg 254

72 88 11 82
47 24 17 85
97 73 92 66

km-doelm@online.no
Er også Grendahussjef
gullvag@online.no

Tg 162

46 61 16 97

henden_78@hotmail.com

Tg 22

97 49 90 61

kholmber@online.no

Tg 188 C

48 28 71 06

daniel.hamstad@gmail.com

BRANNTILLØP
Det har dessverre vært et branntilløp i en av våre boliger i dag på grunn av feil i elektrisk anlegg, nærmere
bestemt takpunkt i yttergang. Det gikk etter forholdene heldigvis bra og brannen ble raskt slukket med
pulverapparatet. Pulveret har spredd seg og det er en større jobb med vask og rensing i boligen.
Omtrent samtidig med denne hendelsen har styret klart for utdeling informasjon om brannsikkerhet, utstyr og
instruks. Vi har tidligere informert om at det er viktig med ettersyn av det elektriske anlegget i boligene og at
det har vært gnist/kortslutning i gamle takpunkter hos noen. Styret vil igjen minne om dette og at det er
andelseiers plikt til å sørge for vedlikehold av det elektriske anlegget, ref. vedtektenes § 5.1:
http://www.tonstad-borettslag.no/sider_bo/artikler_bo.php?id=28
Når det oppstår skade inne i boligen må du kontakte ditt innboforsikringsselskap. Da vil du få hjelp til å avklare
om det er en skade av forsikringsmessig karakter og i så fall får du bistand videre. Eller du får beskjed om at
skaden faller under borettslagets felles ansvarsforsikring, da må styret v/ nestleder kontaktes.
Det er altså viktig å ha innboforsikring – borettslagets forsikring dekker ikke alle typer innvendige skader og
private eiendeler. Undersøkelser viser at mange ikke har egen innboforsikring og det kan dessverre medføre
store økonomiske konsekvenser for den enkelte.
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