
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

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 

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 6. september og følgende vedtak ble fattet: 
 

Generalforsamlingen vedtar en kostnadsramme på kr. 650.000,- til detaljprosjekteringsarbeid i 

forbindelse med rehabilitering/tilleggsisolering av boligene i Tonstad Borettslag. 

   
Styret er tilfreds med det gode oppmøtet, hvorav 63 stemmeberettigede.  5 stemte blankt og 4 stemte nei.  Saken 
gjaldt kun godkjennelse av kostnadsramme til detaljprosjekteringsarbeid.  Dette må til for å få oversikt over 
total prosjektkostnad, materialvalg, finansieringsløsning, praktisk/teknisk gjennomføring, anbudsinnhenting etc.  
Det er først når dette er gjennomført at saken om selve rehabiliteringen/tilleggsisoleringen vil komme til endelig 
beslutning hos andelseierne.  Før det kommer så langt vil det bli flere informasjonsmøter om totalprosjektet, 
herunder kostnader og finansiering. 
 

Tømming av hageavfall mandag 17. september 

Hageavfall vil bli hentet mandag 17. september!  Avfallet pakkes i plastsekker og settes på avfallstorgene før 
mandag formiddag.  Vi understreker sterkt at det kun er hageavfall som blir hentet!  Vi gjentar at torgene er ikke 
noe deponisted for avfall mellom hver gang raskhengere blir satt ut. 

 
 
 

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

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

Tonstad borettslag, september 2007     Nummer 08/2007 

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

 


