Tonstad borettslag, mai/juni 2007

Nummer 04/2007

Informasjon fra styret
Styret: 97093277 Grendahussjef: 47906343 Vaktmester: 92634565
Navn
Styreleder
Lasse Aalberg
Nestleder
Erik Granbo
Sekretær
Kari Elise Dahle
Styremedlem
Lisbet Østby
Styremedlem
Henry Lyng
1.varamedlem
Kjell Magnar Dølmo

Adresse
Tg 148
Tg 80
Tg 216
Tg 166
Tg 62
Tg 94

Tlf.
72 88 93 60
97 51 00 06
72 88 75 78
41 68 28 40
91 51 30 35
72 88 58 33
90 58 80 86
72 88 87 03
92 63 45 65
72 88 11 82
47 24 17 85

E-post
lasse.aa@online.no
lasse.aalberg@eiksenteret.com
ekrigra@online.no
ked@car1.no
lisliljan@hotmail.com
(er også grendahussjef)
hen-lyng@online.no
(er også vaktmester)
km-doelm@online.no

Det nye styret ønsker alle vel overstått fellesdugnader og tundugnader!
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!

Ordinær generalforsamling (GF)
Den ordinære generalforsamlingen ble gjennomført i henhold til innkallingen den 2. mai og alle saker
enstemmig vedtatt. I forbindelse med sak 4 - valg, ble følgende vedtatt:
Styreleder for 2 år:
Lasse Aalberg
2 styremedlemmer for 2 år:
Henry Lyng
Kari Elise Dahle
5 varamedlemmer til styret: 1.
Kjell Magnar Dølmo
2.
Signe Halvorsen
3.
Elisabeth Isachsen
4.
Monica Rabben
5.
Elna Waagø
TOBBs generalforsamling:
Styrets leder som delegert, og nestleder som varamedlem
1 varamedl. for 1 år til TBT:
Erik Granbo (valgt til nestleder i kst. styremøte etter GF)
Valgkomité:
1.
Leder i Velforeningen (person ikke valgt før GF)
2.
Erik Granbo
3.
Leif Samstad
Varamedlemmer:
1.
Sekretær i Velforeningen (person ikke valgt før GF)
2.
Signe Halvorsen
3.
Henry Lyng
Velforeningen for 1 år:
Tun 1: Torild Solem
Tun 2: Kenneth Sjåstad
Tun 3: Kjell Walvåg
Tun 4: Monica Rabben
Tun 5: Elisabeth Isachsen
Tun 6: Gerd Erland
Tun 7: Harald Krogdal

Parkering i indre områder – ikke tillatt på snuplasser!
Vi presiserer at parkering i indre områder kun er i forbindelse med nødvendig tilbringertjeneste. Parkering på
snuplasser i enden av tungater og ved innkjøring til tungater er helt forbudt. Trondheim Parkering kontrollerer
området og boten er på kr. 500,-. Videre er det heller ikke tillatt å hensette biler til langtids oppbevaring på
gjesteparkeringsplassen mellom garasjeanleggene! Skiltløse biler vurderes fjernet, men varsles først.

Avfall i sommervarmen
Forhåpentlig går vi en fin sommer i møte. Vi ber i den forbindelse alle om å påse at avfallet havner i rett dunk
og inne i dunken – ikke utenfor! Poser med restavfall må knytes godt. Dette har med felles trivsel å gjøre og
avfallstorgene er dessuten plassert ved innkjøringen til tunene og vi ønsker vel ikke alle at besøkende skal bli
møtt med avfallsrot og –lukt! Området utenfor grendahuset er ikke avfallsplass og det skal ikke hensettes avfall
her i påvente av at raskhenger blir satt ut! For øvrig bidrar stadig slurv og hensynsløshet til store
ekstrakostnader til avfallsfjerning, og da berører det felleskostnadene våre som mange synes er høye nok!

Ro og orden
Det minnes om husordensreglene om å unngå unødig bråk til sjenanse for naboer. Det er trivelig å være
utendørs når vær og varme tillater, men ved uteliv på terrasser og i tun skal det tas hensyn til andre naboer.
Fortsett heller festen inne i de lyse sommernetter ☺ Gjelder også arrangement i grendahuset!
Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy skal ikke foregå på søn- eller helligdager eller mellom kl. 2200
og 0700 på hverdager.

Vedlikehold av terrassene
Vi minner om at vedlikehold/oljing av terrassene bør gjøres hvert år.

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
Høytrykksspylere er til utlån hos tunkontaktene i tunene 1, 4 og 7
Trillebårer er til utlån hos hver tunkontakt
Flagging ved grendahuset til private arrangement må avtales på forhånd med grendahussjef
Det har vært stjeling av private eiendeler fra garasjene. Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre
private eiendeler i disse eller benytte lokalene som verksted
Vær oppmerksom på hærverk og stjeling fra terrasser, gater, postkasser etc. Det har vært noen tilfeller
tidligere i år
Fortsatt elektroniske portåpnere som ikke er hentet – tilhører hver andelsleilighet! Kan hentes
onsdager i grendahuset kl. 1900 – 2000.
Det er klager på få gjesteparkeringsplasser, men dette skyldes også at mange ikke benytter
garasjeplassene sine, spesielt i sommerhalvåret. Parkeringsdekningen er jo dimensjonert ut fra at disse i
alle fall blir benyttet!

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

Husk trafikksikkerhet - tenk på barna!
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder!
Ro og orden!

GOD SOMMER

