Tonstad borettslag, oktober 2005

Nummer 06.05

Informasjon fra styret
Styret: tlf 97 09 32 77 Grendahussjef: 47 90 63 43
Navn
Styreleder
Svein Harald Saasen
Nestleder
Skjalg Nesjan
Sekretær
Kari Elise Dahle
Styremedlem
Ole Kristian Drabløs
Styremedlem
Henry Lyng
1.varamedlem
Erik Granbo

Adresse
Tg 250
Tg 164
Tg 216
Tg 128
Tg 62
Tg 80

Tlf.
72 88 57 85
48 04 29 49
72 89 03 03
92 86 64 27
91 51 30 35

E-post
svein.saasen@stolav.no
sveinhsa@online.no
skjalg.nesjan@stolav.no

72 88 94 72
95 90 50 85
72 88 82 03
92 62 45 65
72 88 75 78
41 68 28 40

ole.drablos@norstar.no

kari.dahle@len.no

hen-lyng@online.no
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. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på, eller bare vil hilse på!

Avlesning av vannmålere
Borettslaget må lese av alle vannmålere hver høst. Dette vil bli gjennomført i november og sannsynligvis av
Tunkontaktene. Mer informasjon om dette kommer i eget skriv når tidspunktet nærmer seg.

Hærverk på biler og stjeling fra garasjene
Det har nok en gang forekommet hærverk på bil i et garasjeanlegg, noe som selvfølgelig oppleves svært
frustrerende for den som opplever slikt. Slike hendelser skal være absolutt unødvendige. Alle beboere
oppfordres om å følge med og spørre de man tror er uvedkommende om hva de gjør der og deretter påse at de
forlater garasjen hvis de åpenbart "har gått feil". Det handler om å passe på for hverandre! Av hensyn til barnas
sikkerhet må disse få beskjed om at garasjene og innkjørslene ikke er lekeplasser. Pass på at døra går i lås eller
at garasjeporten går ned (utenom morgen- og ettermiddagsåpningen), når du forlater garasjen og at du ikke
lukker inn uvedkommende! For egen del kan man sørge for å ha en bilforsikring som dekker skade og innbrudd
påført inne i garasjeanlegget. Verktøy, materiale og andre løse gjenstander skal ikke oppbevares på p-plassene.
Dette kan være ting som er fristene å bruke til hærverk eller å stjele. Et garasjeanlegg er å anse som et åpent
rom og private eiendeler som ligger løse blir derfor ikke erstattet av forsikringen. Styret vil gjerne ha beskjed
fra beboere som observerer hærverk eller stjeling. I sistnevnte tilfelle ble det nylig stjålet 4 dekk på felg.

Avtapping av utvendig kran / frostsikring
Noen gode milde dager har vi hatt, men kulden står nok snart ugjenkallelig for døren. Vi ber beboerne å tappe
av utvendig kran for å hindre frostskader. Hvis så ikke er gjort, og skade oppstår, belastes beboer egenandel.

Diverse
-

Ekstra nøkkel til portåpnere i garasjene kan kjøpes av styret. Fjernkontroll er ekstrautstyr som kan
kjøpes hos Ramox AS, Østre Rosten 16, Tiller.
Husk tiltak i forhold til rotteplager og avfallshåndtering. Også godt for miljø og trivsel i BL vårt!

GOD HØST ☺

Til oppfordring:
Husk trafikksikkerhet, tenk på barna og unngå unødvendig parkering i tun / indre områder

