Tonstad borettslag, september 2006

Nummer 06/2006

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

Adresse
Tg 250
Tg 80
Tg 216
Tg 166
Tg 62
Tg 148

Tlf.
72 88 57 85
48 04 29 49
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 93 60
97 51 00 06

E-post
svein.saasen@stolav.no
sveinhsa@online.no
ekrigra@online.no
ked@car1.no
lisliljan@hotmail.com
hen-lyng@online.no
(også vaktmester)
lasse.aalberg@eiksenteret.com

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!

Henting av hageavfall 20. september og 4. oktober
Vi organiserer felles henting av hageavfall. Avfallet legges i svartsekker, som skal stå åpne ved trappen utenfor
boligen din (annet avfall blir satt igjen). Tonstad Beboertjeneste utfører oppdraget 20.9. og 4.10. !!

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

Brannslukkere
Det er fortsatt noen som ikke har hentet ny brannslukker. Dere bes ta kontakt med vaktmester snarest.

Avfall utenfor Grendahuset
Området utenfor Grendahuset er ikke avfallsplass. Det skal ikke hensettes avfall her i påvente av at raskhenger
blir satt ut. For øvrig oppfordrer vi til å pakke inn restavfallet godt og holde avfallstorgene ryddige.

Diverse:
-

Høytrykkspylere er til utlån hos tunkontaktene i tun 1 (Jensen eller Øygarden, tun 4 (Aalberg) og tun 7
(Krogdal). Det er også innkjøpt ny trillebår til hvert tun som kan lånes hos respektive tunkontakt.
De som ønsker flagging i forbindelse med sine arrangement i Grendahuset bes varsle grendahussjef
Lisbet Østby, telefon 47 90 63 43, på forhånd.
Når det gjelder vurderinger i forhold til om dører, vinduer etc. må skiftes, så er det slik at styret benytter
Tonstad Beboertjeneste til å foreta den faglige vurderingen om utskifting må til eller reparasjon.
Trapp ved Grendahuset er under utbedring / delvis utskifting og fartsdempere er anlagt nå.
Vår vaktmester er lett tilgjengelig, men helst ikke sene kveldstimer og natt når det er snakk om et
malingsspann eller to ;-) En krisesituasjon blir noe helt annet og da kontaktes styret også.
******************************************
Husk trafikksikkerhet, tenk på barna og unngå unødvendig parkering i tun / indre områder!
GOD HØST ☺

