Tonstad borettslag, oktober - uke 42/2009

Nummer 16/2009

Informasjon fra styret
Styret: 48403257 Grendahussjef: 90588086 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Kari Elise Dahle
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Svein Gullvåg
Styremedlem
Lisbet Østby
Styremedlem
Kjell Magnar Dølmo
1.varamedlem
Line Haugan Stavnes

Adresse
Tg 216

Tlf.
48 40 32 57

E-post
kelise.dahle@hotmail.com

Tg 80

41 68 28 40

ekrigra@online.no

Tg 254

97 73 92 66

gullvag@online.no

Tg 166

72 88 58 33
90 58 80 86
72 88 11 82
47 24 17 85
98 08 88 60

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

Tg 94
Tg 192

rstavnes@broadpark.no

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

Garasjene er ikke tillatt brukt som lager
Det har igjen vært en del problemer med portene, så vi må nok en gang be om å bruke dørvrider når en går ut av
garasjen. Ellers observeres det mye forskjellig lagret i garasjene. Det presiseres at det ikke er tillatt å lagre
verken ved eller dekk, eller bruke garasjene som verksted. Dette er av brannsikkerhetshensyn! Så vær så snill
å ta hensyn til dette.

Parkering i garasjene
Vi oppfordrer nok en gang alle om å bruke sin parkeringsplass i garasjen, dette avhjelper uteparkeringen stort.
Parkeringsarealet i borettslaget er dimensjonert ut fra den selvfølge at alle bruker plassen sin innendørs. Og så
en takk til de som ikke har bil, men som leier ut til de som har flere! I tillegg vil vi nevne at det er lov å sette
sykkel, scooter, mc inne ved veggen bak sin egen bil, men selvsagt forutsatt at dette ikke er til hinder for de
som parkerer på naboplassene, eller at det blir trangere for de å parkere, eller at bilen kommer langt ut i
kjøreområdet i garasjene og dermed hindrer inn- og utkjøring.

TV-kvelder med Champions League-kamper i Grendahuset i regi av Velforeningen
Velforeningen har tatt initiativ til TV-kvelder med Champion Leagues onsdagskamper i Grendahuset! Vi har
de riktige tv-kanalene! Det var ikke så voldsomt oppmøte den første kvelden, men da var det ikke så kjent
kanskje. Vi oppfordrer alle til å følge med på oppslag på postkassestativene! Det selges vafler, pølser og
kaffe for en billig penge, eventuelt ta med drikke selv. Vi håper mange flere kommer, så følg med og se etter
oppslag

GREVLING i borettslaget - AVFALL
Det er noen hos oss som har fått selskap av grevling ved terrassen sin. Det er selvsagt lite hyggelig. Det er
derfor veldig viktig å pakke inn avfall godt og sørge for at alt som kastes kommer inne dunkene i
søppelskurene. Dette er terpet til stadighet ut fra andre skadedyrproblemer og ille lukt. Men, igjen: Vær så
snill ta hensyn og bli kvitt søppel på en ordentlig måte.

Rehabilitering - antennekabler
Det er noen som har trukket kabel-tv/internet-kabler utvendig ved å bore hull i yttervegger. Dette vil ikke være
tillatt etter rehabiliteringen. De som har dette må få til en innvendig løsning. Byggeledelsen har innhentet
tilbud fra Relacom, men det er nok minst like billig å ringe Canal Digital selv og bestille montering av ekstra
kontakt, f.eks. i 2. etg., (kr. 1.290 for et punkt, deretter kr. 990 pr. punkt hvis en ønsker flere). Ellers er det
sikkert mange fikser slikt selv også.

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
Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef
Avfall og søppelhenger: Pakk inn alt restavfall godt og sørg for at det kommer inni avfallsdunkene for
å behjelpe luktplager og skadedyr. Det skal ikke settes avfall på plassene når søppelhengerne ikke er
der.
Parkering. Det må igjen presiseres at tungater og snuplasser ikke er parkeringsplasser!
Ordensregler. Vi får innimellom meldinger om at det er litt for livat utendørs om kveldene på terrasser
o.l. Er det fest er det vanlig å varsle naboer, da går det som regel greit. Vi bor jo tett på hverandre her,
det høres godt inne hos naboer når det festes eller prates høylytt utendørs. Vi må ta hensyn til hverandre.

www.tonstad-borettslag.no
*******************************
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna
Unngå unødvendig kjøring og parkering i tun / indre områder
Overhold ordensreglene - det skal være ro utendørs i sene nattetimer

