
         
Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Kari Elise Dahle 

Tg 216 48 40 32 57 kelise.dahle@hotmail.com  

Nestleder 
Erik Granbo 

Tg 80 41 68 28 40 ekrigra@online.no  

Sekretær 
Svein Gullvåg 

Tg 254 93 48 50 93 gullvag@online.no  

Styremedlem 
Lisbet Østby 

Tg 166 72 88 58 33 
90 58 80 86 

lisliljan@hotmail.com 
(er også grendahussjef) 

Styremedlem  
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 

km-doelm@online.no 

1.varamedlem 
Line Haugan Stavnes 

Tg 192 98 08 88 60 rstavnes@broadpark.no  

Utskifting av anboringsklavene (vannklavene) - Tilleggsinformasjon 
Det vises til vårt Info.skriv 09/2009 samt utdypende rundskriv fra Heimdal Rør, begge utdelt i forrige uke.  
Rørsystemene er koblet mellom tunene som følger:  Tun 2 og 3, tun 4 og 5, tun 6 og 7, tun 1 eget.  Det betyr at 
begge tun på samme røropplegg blir berørt når vannet stenges (unntatt tun 1).  Vannet stenges ca. en halv time 
om gangen mellom kl. 0900 og 1500. Vi fraråder sterkt å sette på vaskemaskin/oppvaskmaskin i dette 
tidspunktet når arbeidene holder på om dagene i ditt/nabo-tunet. 
De fleste som er hjemme i dette tidspunktet fyller vel opp reservevann i bøtter osv., men skulle du trenge vann 
den halvtimen det er avstengt har vi jo vaskeposten på parkeringsplassen mellom garasjene. 

Diverse 

 

Trafikkuhell.  En gutt i grenda vår ble lettere skadet i benet da han ble truffet av en bil.  Gutten syklet og 
skulle krysse Tonstadgrenda på vei til skolen.  Det var dårlig sikt pga. parkerte lastebiler.  Vi er veldig 
glade for at det gikk så bra som dette, men vi får ta det som en alvorlig advarsel om å kjøre sakte og 
observant.  Snart blir vel parkeringsforbudet innført, men vi har ikke hørt dato enda. 

 

Jord til blomsterurner og plen.  Det er lagt ut et lass med matjord i hjørnet på plenen ved 2. innkjørsel til 
parkeringsplassen.  Ønsker du å reparere litt plen, så har vaktmester plenfrø. 

 

Gressklipper og kantklipper.  De som ønsker å stelle litt rundt husene får gjerne låne gressklipper og 
kantklipper.  Det er bare å henvende seg til vaktmester (før terrassene ble bygd sørget hver enkelt for 
klipping rundt huset sitt). 

 

Vi takker fam. Kirknes som på eget initiativ ryddet rundt Barneparken  flott med slikt engasjement! 

 

Velforeningen.  Velforeningen er nå konstituert og Tore Øwre i tun 7 ble valgt som leder (Tg 264, telefon 
93865388, epost tore.owre@online.no).  Vi oppdaterer Velforeningen på hjemmesiden etter hvert som vi 
får inn info om medlemmene.  

 

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.  

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 

Tonstad borettslag, uke 24/2009                Nummer 12/2009 

Informasjon fra styret 
Styret: 48403257   Grendahussjef: 90588086   Vaktmester: 92634565 

 

http://www.tonstad-borettslag.no

