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Informasjon fra styret 
Styret: 975 10 006           Grendahussjef: 472 41 785 

 

 

Navn Adresse Tlf. E-post 

Styreleder 
Lasse Aalberg 

Tg 148 97 51 00 06 lasse.aa@online.no 

Nestleder 
Kjell Magnar Dølmo 

Tg 94 47 24 17 85 km-doelm@online.no 
 

Sekretær 
Elisabeth Marie Sylte 

Tg 174 90 92 08 06 ems@sjomatnorge.no 

Styremedlem 
Tor Inge Jutvik 

Tg 90 93 63 34 54 tor.inge.jutvik@gmail.com 

Styremedlem 
Alf Robert Karlsen 

Tg 36 93 08 10 00 alfalfa74@gmail.com 

1.varamedlem 
Frode Myrholt 

Tg 102 90 74 87 24 fmyrholt@hotmail.com 

 
 
GARASJEANLEGG 
Styret vil minne om at det ikke er tillatt å oppbevare løse gjenstander (dekk, bilbatteri, søppel osv) i 

garasjeanleggene. Vi minner også om at garasjeanleggene ikke skal brukes som verksted. 

 
HAGEAVFALL  
Innsamling av hageavfall gjøres av TBT onsdag 3. oktober mellom 9 og 12. Beboere kan sette ut 

hageavfallet i svarte sekker på asfalten ved inngangspartiet. Dette gjelder KUN hageavfall, det må 

ikke legges plastkrukker fra blomster i hageavfallet. Vanlig restavfall blir heller ikke innsamlet. Se info 

om søppelhenger lenger nede. 

 
UTEKRANER 
Selv om det er fint og varmt vær når dette skrives, kommer nok høst og vinter med kulde når som 

helst. Vi minner om at det er absolutt nødvendig å tappe av utekranen! Det gjelder for en del gamle 

kraner og ikke minst for de som har fått en forlenget kran via slange ut fra kranen på veggen. 

Slangestykket MÅ kobles fra kranen – enten den som sitter på kjellervegg eller den som er forlenget 

og ALT vann må tappes ut! Frost og is vil sprenge både kraner og slangestykke om den ikke er tappet 

av og kan medføre store vannskader. Eventuelle skader som følge av at kranen ikke er tappet av, kan 

bli belastet andelseier, likeså egenandel ved forsikringssak. 

 
SØPPEL 
Vi ber alle beboere om å ivareta våre fellesområder. Dette skaper problemer både i forhold til 

skadedyr og at det er lite hyggelig for beboere og gjester å bli møtt med søppel som flyter fritt. Vi 

håper at alle kan ta et felles ansvar for dette. 
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SØPPELHENGER 
Denne settes ut neste gang 26. september. Ellers henger det info om dette på alle postkassestativ. 

 
PARKERING 
Vi ber alle beboere om å bruke garasjeplassene sine. Det er et begrenset antall 

gjesteparkeringsplasser ute. Vi ber også om at tilhengere ikke parkeres på disse plassene.              

Biler uten skilt vil bli fjernet for eiers regning. 

 
BOMILJØGRUPPE 
Bomiljøgruppen har opprettet en egen Facebook-gruppe som heter «Vi som bor i Tonstad 

Borettslag». Bli gjerne medlem der og få informasjon om diverse som foregår i regi av 

bomiljøgruppen.   

 
BUDSJETT 
Styret er i gang med budsjettering for 2019. Intensjonen er å ikke øke felleskostnaden mer enn 
nødvendig. Tidligere år har denne økningen vært rundt 2-5%. 

Som en ny post i budsjettet har vi innvilget kr. 25 000 til bomiljø-formål. Dette dekkes av 

leieinntekter fra barneparken. Vårt mål er å styrke økonomien og å ha mulighet til å ta fremtidig 

vedlikehold uten ekstra kostnader. Canal Digital har varslet økning, dette på grunn av forhandlinger 

med bl a Discovery. Hvor mye vil komme frem i oversikten over neste års felleskostnader i november. 

.  

 

 

Ha en fin høst. 

 

 

 


