Tonstad borettslag, august 2007

Nummer 07/2007

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

Styret tilgjengelig for beboerne onsdager kl. 1900 – 2000 i Grendahuset
Kom gjerne innom om det er noe du lurer på eller bare vil hilse på!

Ekstraordinær generalforsamling
I forbindelse med rehabiliteringsplanene har styret vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 6.
september med et forutgående beboermøte samme dag. Innkalling vil komme i eget skriv. Sak til behandling er
godkjennelse av kostnadsramme til prosjekteringen.

Kartlegging av grunnmurer
Vi fikk svar fra ca. halvparten av andelseierne i forbindelse med kartleggingen i sommer av tilstanden til
grunnmurer og kjellere. Vi antar at de som ikke har svart ikke hadde noen påpekninger, men i motsatt fall må
styret varsles omgående.

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.

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

