
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Styremedlem  
Henry Lyng 

Tg 62 72 88 87 03 
92 63 45 65 

hen-lyng@online.no 
 

1.varamedlem 
Lasse Aalberg 

Tg 148 72 88 93 60 
97 51 00 06 

lasse.aalberg@eiksenteret.com 
 

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!  I juli blir det mindre bemanning pga. 
ferieavvikling. 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld 

TOBB tilbyr nå borettslagene en ny ordning med individuell nedbetaling av fellesgjeld, en såkalt IN-ordning.  
Ordningen innebærer at andelseier kan nedbetale hele eller deler av sin andel av borettslagets fellesgjeld.  De 
som benytter seg av muligheten vil altså få redusert sin del av renter og avdrag og sin andel av felleskostnadene.  
I en IN-ordning må derfor felleskostnadene deles i en driftsdel og en kapitaldel. 
Dersom borettslaget ønsker å iverksette en IN-ordning kreves det vedtak i generalforsamling med simpelt 
flertall.  Informasjonen i dette skrivet er ment som en foreløpig orientering og vi vil komme tilbake med mer 
utdypende informasjon i forbindelse med innkalling til en evt. ekstraordinær generalforsamling om saken. 

Brannslukkere 

Styret har vedtatt å investere i nye brannslukkere (apparat) til alle andelseiere som en del av internkontrollen i 
borettslaget (jf. slukhansken vi skrev om i forrige Info.skriv).  Slikt utstyr må vedlikeholdes/skiftes regelmessig 
og det er noen år siden sist. 

Vedlikehold av terrassene 

Vi minner om vedlikehold/oljing av terrasser som bør gjøres hvert år. 

Felles høytrykkspylere 

Høytrykkspylere er til utlån hos tunkontaktene i tun 1 (Jensen eller Øygarden, 4 (Aalberg) og 7 (Krogdal).  

Flagging ved grendahuset i forbindelse med private arrangement 

De som ønsker flagging i forbindelse med sine arrangement i Grendahuset bes forespørre grendahussjef Lisbet 
Østby, telefon 47 90 63 43, på forhånd. 

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

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

God sommer med oppfordring til å holde avfallstorgene ryddige! 

Tonstad borettslag, juni 2006       Nummer 04/2006 

Informasjon fra styret 
Styret: tlf 97 09 32 77 Grendahussjef: 47 90 63 43 

 


