
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navn Adresse Tlf. E-post 
Styreleder 
Lasse Aalberg 

Tg 148 72 88 93 60 
97 51 00 06 

lasse.aa@online.no 
lasse.aalberg@eiksenteret.com 

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 
(er også grendahussjef) 

Styremedlem  
Henry Lyng 

Tg 62 72 88 87 03 
92 63 45 65 

hen-lyng@online.no 
(er også vaktmester) 

1.varamedlem 
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 72 88 11 82 
47 24 17 85 

km-doelm@online.no 
 

Styrets tilgjengelighet i juli 

Styret vil ikke være tilgjengelig på styrerommet i juli.  Dersom det er saker eller hendelser som må ordnes på 
kort varsel ber vi om at det tas kontakt pr. telefon. 

Fjerning av uregistrerte biler 

Det har flere ganger vært oppfordret til å fjerne uregistrerte biler på gjesteparkeringsplassen. Styret har nå 
vedtatt å fjerne de som fortsatt står der. 

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 totalt forbudt.  Angående klager på få 
parkeringsplasser utendørs må vi henstille at man i alle fall benytter garasjeplassen, så blir det kanskje bedre. 

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!  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 

Vi minner om de stadige beskjeder om overholdelse av ordensreglene og ro sene kveldstimer av hensyn til 
nabolaget. 

Senk farten 

Det er kommentert at det holdes for høy hastighet ved kjøring i tungatene og dette gjelder både biler og 
motorsykler.  Det er veldig trangt og det er tilnærmet uforsvarlig å kjøre i høyere enn 1. gir – barn og dyr kan 
komme raskt på, likeså kjøretøy ved inn- og utkjøring i tungatene. 
 

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

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

GOD SOMMER 

Tonstad borettslag, juli 2007       Nummer 06/2007 

Informasjon fra styret 
Styret: 97093277   Grendahussjef: 47906343   Vaktmester: 92634565 

 


