
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navn Adresse Tlf. E-post 
Styreleder 
Svein Harald Saasen 

Tg 250 72 88 57 85 
48 04 29 49 

svein.saasen@stolav.no 
sveinhsa@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 ked@car1.no 
 

Styremedlem 
Lisbet Østby 

Tg 166 72 88 58 33 
90 58 80 86 

lisliljan@hotmail.com 
(også grendahussjef) 

Styremedlem  
Henry Lyng 

Tg 62 72 88 87 03 
92 63 45 65 

hen-lyng@online.no 
(også vaktmester) 

1.varamedlem 
Lasse Aalberg 

Tg 148 72 88 93 60 
97 51 00 06 

lasse.aalberg@eiksenteret.com 
(også medlem i Velforeningen) 

Styret tilgjengelig for beboerne onsdager kl. 19-20 i grendahuset 

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på, eller bare vil hilse på! 

Utdeling av elektroniske portåpnere 

Vi viser til informasjon om trådløs betjening av garasjeportene i forrige informasjonsskriv.  Utdeling av 

elektroniske portåpnere skjer ved personlig fremmøte på styrerommet i Grendahuset onsdag 7. mars kl. 1900 – 

2000!  Portåpneren tilhører andelsleiligheten på lik linje med nøkler etc.  

Hærverk i grenda 

I forrige uke ble det gjort innbrudd i 1. etasje i garasje nord og en bil ble stjålet og det var forsøk på innbrudd i 
et par andre.  I tillegg ble garasjeporten ødelagt.  Forholdet er anmeldt.  Vi ber andelseierne være oppmerksom 
og viser til tidligere informasjon om at vi har fått melding om en del hærverk som skjer i grenda. Det er all 
grunn til å være på vakt! 

Ordinær generalforsamling 

Styret innkaller til ordinær generalforsamling onsdag 2. mai 2007 kl. 1900 i Grendahuset.  Saker som ønskes 
behandlet må meddeles styret innen 21. mars.  Innkalling med sakliste og saksdokumenter vil bli sendt ut i 
midten av april, dog senest 8 dager før generalforsamlingen. 

Diverse 

- Vi mangler fortsatt tunkontakt i tun 6 og lurer på om det er noen som kunne tenke seg å påta seg denne 
oppgaven til neste ordinære valg, som blir på generalforsamlingen.  Interesserte eller forslag på 
kandidater kan meddeles Lasse Aalberg, telefon 97 51 00 06. 

- Lunde i Tonstadgrenda 212 liker å lage gjenstander av tre og vil gjerne ha trematerialer av furu som 
ellers ville bli kastet i raskhengerne! 

 
 

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

Husk trafikksikkerhet, tenk på barna og unngå unødvendig parkering i tun / indre områder! 

Tonstad borettslag, 1. mars 2007      Nummer 03/2007 

Informasjon fra styret 
Styret: 97093277   Grendahussjef: 47906343   Vaktmester: 92634565 

 


