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Informasjon fra styret 
Styret: 909 20 806           Grendahussjef: 472 41 785 

 
NB! Styret har nå fått egen epost-adresse:  

tonstadborettslag@styrepost.no 
For mer informasjon:  

http://tonstad-borettslag.no/ 
 

 

 

Endring av priser 
Grendahuset: 
 
Styret vedtok i møte 18 juni å øke 
priser for leie av Grendahuset.  
 
Prisendringen vil gjelde fra 01.09.19 
 

• Utleie til beboer uansett 
selskap | økes til kr 1200,- inkl. 
vask  

• Utleie barnebursdag til beboer 
(0 – 15 år – foreldre med) | 
økes til kr 800,- inkl. vask  

• Ekstern leietaker barnebursdag 
| økes til kr 2000,-  

• Ekstern leietaker selskap helg | 
økes til kr 3700,- inkl. vask  

• Ekstern leietakerkonfirmasjon, 
dåp, minnesamvær | økes til kr 
2000,- inkl. vask 
 

Det er heller ikke ønskelig at 

beboere bedriver fremleie, beboer 

må selv være tilstede i 

Grendahuset under selskapet.  

Arrangementer – i regi av 
Bomiljøgruppa  
 
 
Høst/ Vinter 2019 
24.august   

- Sommerfest 
3. september  

- Strikkekafe 
1. oktober   

- Strikkekafe  
27. oktober  

- Halloween for barn 
5. november   

- Strikkekafe 
1. desember  

- Julegateåpning 
3. desember   

- Strikkekafe 
  
Vår 2020  
1.mars   

- Karneval for barna 

 

Det er i regi av Bomiljøgruppa 
kjøpt inn 2 multistiger til utlån, 
kontakt Grendahus-sjef.  
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Husordensregler 
 
Styret har den siste tiden mottatt henvendelser 
vedrørende beboere som ikke følger 
husordensreglene. Minner om borettslagets 
Husordensregler som ligger tilgjengelig på 
hjemmesiden.  
 

Datoer for raskhenger 

høst/ vår 

• Tirsdag 27.08 - 29.08  

• Tirsdag 22.10 - 24.10 

• Tirsdag 10.12 - 12.12 

• Tirsdag 21.01 - 23.01 

Sjekk av kobling i skjultanlegg 
 
Det er oppdaget flere leiligheter med dårlige 
koblingspunkter på det elektriske anlegget.  
 
DETTE ER NOE SOM I VERSTE FALL KAN STARTE 
BRANN!  
Dette bør sjekkes av en autorisert elektriker. 
 
Punkter som må sjekkes er koblingsbokser i tak. 

Disse punkter er skjult under lyspunkt 

(lysarmatur) i yttergang, mellomgang, kjøkken 

og loftsetasje, kjeller utenfor vaskerom. Beboer 

er selv ansvarlig for dette.  

Tonstad bl. v/styret har ingen info om hvilke 

som er sjekket og utbedret. De som har bodd i 

andelen sin i noen år vet selvsagt selv hva som 

er utført og ikke. 

 

 Byggearbeid Tg.140 

Styret informerer om start av 

byggearbeider i Tg 140.  

Det åpnes for gjennomkjøring i tun 3 og 5 i 

forbindelse med gjenoppbygging av bolig. 

 

Signert avtale – Ladding EL-bil 

Styret har på vegne av borettslaget i juni 

signert avtale med MOREL vedrørende 

infrastruktur for ladding av El- og 

hybridbiler. MOREL er en anbefalt 

leverandør av TOBB, og styret er trygg på at 

dette vil være et godt tilbud for beboerne. 

Se vedlagte informasjon og 

bestillingsskjema. Bravida vil være ansvarlig 

for bygging av infrastruktur, tentativ 

oppstart september 2019. Avtalen vil bli 

lagt ut i sin helhet på borettslagets 

hjemmeside.  

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 
 
 

Hilsen Styret ved Tonstad Borettslag 
 
Styreleder -   Elisabeth Marie Sylte,  Tg 174,  Tlf: 90 92 08 06 
Nestleder -   Kjell Magnar Dølmo,   Tg 94,   Tlf: 47 24 17 85 
Sekretær -   Marion Sandnes,   Tg 26,   Tlf: 92 25 91 75 
Styremedlem -  Tor Inge Jutvik,   Tg 90,   Tlf: 93 63 34 54 
Styremedlem -  Alf Robert Karlsen,   Tg 36,   Tlf: 93 08 10 00 
1.varamedlem - Frode Myrholt,   Tg 102,  Tlf: 90 74 87 24 
 

Styret og TBT vil avvikle ferie i ukene 

fremover, og henvendelser på e-post vil bli 

besvart tidvis, senest august.  

Ved forsikringssaker kontaktes 

nestleder. 


