
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
Skjalg Nesjan 

Tg 164 72 89 03 03 
92 86 64 27 

skjalg.nesjan@stolav.no 
 

Sekretær 
Kari Elise Dahle 

Tg 216 91 51 30 35 kari.dahle@len.no 
 

Styremedlem 

Ole Kristian Drabløs 

Tg 128 72 88 94 72 

95 90 50 85 

ole.drablos@norstar.no 

 

Styremedlem  

Henry Lyng 

Tg 62 72 88 82 03 

92 62 45 65 

 

1.varamedlem 

Erik Granbo 

Tg 80 72 88 75 78 

41 68 28 40 

ekrigra@online.no 

 

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

Representanter for styret i Tonstad Borettslag bemanner styrerommet i grendahuset hver onsdag kl. 1900 – 

20.00 unntatt i sommerferietiden. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på, eller bare vil hilse på! 

Fornyet strømavtale 

Styret har vedtatt å fornye strømavtale med Trondheim Energiverk for perioden 01.07.2005 – 30.06.2006.  

Styret har valgt alternativet garantikraft, som er det samme som foregående år.  Fordelen med denne er at den 

har to tak for hvor høy den månedlige, gjennomsnittlige strømprisen kan bli: 

 

1. Maksimalpris på 49,9 øre/kwh (med dagens avgifter) 
2. TEVs variable kraftpris for samme periode (pr. mnd) eksklusive avtalens forsikringspremie.  Men over 

hele avtaleperioden skal strømprisen heller ikke være høyere enn TEVs variable kraftspris inklusive 

avtalens forsikringspremie. 

 

Med garantikraft vil kraftprisen direkte følge svingningene i kraftmarkedet, både opp- og nedturene, men 

oppturene vil være begrenset av garantiprisen (maksimalprisen). 

Den enkelte beboer er ikke bundet av avtalen og står fritt til å bytte til annen avtale hos TEV eller annen 

strømleverandør.  De beboere som har andre særskilte avtaler fra før holdes automatisk utenfor. 

Vedlikeholdsbehov 

Vi minner om at skjema for å melde inn vedlikeholdsbehov er utlevert og at fristen for å innlevere disse er 20. 

august.  Skjemaene legges i postkassen til Tonstadgrenda 128. 
 

 

 

Vi minner ellers om de forskjellige bomiljøsaker som var nevnt i forrige 
Informasjonsskriv (juli, nr. 04/05) 

 

Fortsatt god sommer ☺☺☺☺ 

 

Tonstad borettslag, august 2005      Nummer 05.05 

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

 


