Tonstad borettslag, november/desember 2007

Nummer 09/2007

Informasjon fra styret
Styret: 97510006 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
ekrigra@online.no
kelise.dahle@hotmail.com
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!

Sikkerhetssjekk / CD
Norges Boligbyggelag og IF har i et skadevernsamarbeid laget en sikkerhetssjekk. Vi oppfordrer beboerne å
foreta denne gjennomgangen som er på CD-platen som deles ut sammen med dette Info.skrivet.

Strømtilgang på vaskeplass
Det er nå ordnet med strømuttak på bilvaskeplassen mellom garasjene.

Avtapping av utvendig kran / frostsikring
Andelseierne må tappe av utvendig kran for å hindre frostskader. Hvis så ikke er gjort, og skade oppstår,
belastes andelseier egenandel for skadeforsikringen.

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
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 også 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
Rehabilitering. Spesifikasjoner er til utarbeidelse hos arkitektkontor og prosjektleder hos TOBB.
Nærmere info kommer når detaljer og kostnader er utredet. Ekstraordinær generalforsamling for evt.
vedtak tas sikte på innen januar neste år, ref. orientering som ble gitt i generalforsamling i september og
Info.skriv 08/2007.
*******************************
Husk trafikksikkerhet - tenk på barna
Unngå unødvendig parkering i tun / indre områder
Ha en fin adventstid med julestemning i tunene ☺

