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

 
Styrets epost-adresse:  

tonstadborettslag@styrepost.no 
For mer informasjon:  

http://tonstad-borettslag.no/ 
 
 

 
 

JULEDEKORASJON 
Vi antar at julen er ferdig feiret 
for de fleste. Vil derfor minne 
om at det er på tide å ta ned 
juledekorasjon som fortsatt 
henger i tunene.   
 

GENERALFORSAMLING  

- 12. MAI 2020 
 
Styret oppfordrer alle beboere til 
å delta på årets 
Generalforsamling, etterfulgt av 
beboermøte. Møtet vil som 
vanlig bli avholdt i Grendahuset. 
Formell innkallelse vil bli levert 
ut i forkant av møtet.  

  

 

MIN SIDE - TOBB 
Styret ønsker for fremtiden å 
kunne ha muligheten til å 
formidle informasjon direkte til 
beboere på kort varsel. Dette 
kan gjelde stenging av vann, 
utbedringer etc.  

I forbindelse med dette, vil 
styret oppfordre til å fylle inn 
kontaktinformasjon via Min Side 
hos TOBB. Der har alle oversikt 
over medlemskap og 
informasjon registrert opp mot 
TOBB og borettslaget.  
 

EL-BIL LADING 
Oppsett for el-bil lading er 
dessverre noe forsinket og 
siste beskjed er at vi ikke har 
fått noen dato, annet enn så 
snart som mulig. Vi i styret 
beklager dette. 
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RASKHENGER 

• 17-19 mars 

• 5-7 mai 

Minner om at det nå kun er 
tillatt med gjennomsiktige 
søppelsekker ved kasting av 
rask, etter pålegg fra 
renovasjon.  

BILBRUK I/ MELLOM 
TUNENE 
Styret får stadig rapportering om 
uvettig bruk av bil i og mellom 
tunene. Dette gjelder både 
langvarig parkering som hindrer 
gjennomgjøring, samt at man 
benytter fortau/ gangvei.  

Parkeringsvakter følger med i 
tunene, og bøter blir gitt ved 
parkering over 12 minutter.  

Minner om veitrafikkloven §4 og § 
13 , hvor det står at «Det er 
forbudt å kjøre på fortau eller 
gangveg og at «det i gågate eller 
gatetun må det ikke kjøres fortere 
enn gangfart».  

Det vil ikke bli satt opp hindringer i 
veien pga. brøyting, men vi ber 
beboere om å vise hensyn.  
 

 
 
De beste hilsener fra Styret - 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    
Styremedlem -  Tor Inge Jutvik,   Tg 90    
Styremedlem -  Alf Robert Karlsen,   Tg 36    
1.varamedlem - Frode Myrholt,   Tg 102  
 

PARKERING VED 
TONSTAD BARNEHAGE 
Styret er bedt om å informere 

om at parkering ved Tonstad 

Barnehage kun er tillatt utenom 

åpningstider, og at man i den 

forbindelse ikke forhindrer 

varelevering som skjer på venstre 

side av bygget.  


