Tonstad borettslag, desember 2006

Nummer 08/2006

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

E-post
svein.saasen@stolav.no
sveinhsa@online.no
ekrigra@online.no
ked@car1.no

72 88 58 33
90 58 80 86
72 88 87 03
92 63 45 65
72 88 93 60
97 51 00 06

lisliljan@hotmail.com
(også grendahussjef)
hen-lyng@online.no
(også vaktmester)
lasse.aalberg@eiksenteret.com
(også medlem i Velforeningen)

Styret tilgjengelig for beboerne onsdager kl. 19-20 i grendahuset
Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på, eller bare vil hilse på!

Avfall – nok en gang
Vi sliter med å få beboere til å kvitte seg med søppel på en riktig måte. 1) Avfall skal ikke legges ut før
raskhengerne står der! 2) Er det fullt i avfallsdunkene skal ikke søppel settes utenfor (rotteplager). 3) Kun
papir i papircontainer – selvfølgelig. Er det fullt i de forskjellige avfallsbeholderne må man oppbevare avfallet
hjemme hos seg selv til det er tømt.

Tunkontakter
Vi mangler nå tunkontakter i tunene 5 og 6 og vi lurer på om det er noen som kunne tenke seg å påta seg denne
oppgaven til neste ordinære valg, som blir på generalforsamlingen. Interesserte eller forslag på kandidater kan
meddeles Lasse Aalberg, telefon 97 51 00 06.

Diverse:
-

Se eget skriv om røykvarslere og brannsikkerhet.
Budsjett 2007 er delt ut tidligere i desember.
Bruk aldri stoppknappen i garasjene, det hindrer automatikken i å fungere slik den er programmert.
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.

Styret ønsker alle i borettslaget
GOD JUL
og
GODT NYTT ÅR!

