Tonstad Borettslag

Nummer 01/2021

20.april 2021

Informasjon fra styret
Styret: 909 20 806

Grendahussjef: 472 41 785

Styrets epost-adresse:
tonstadborettslag@styrepost.no
For mer informasjon:
http://tonstad-borettslag.no/

Vedlikehold av fasade

Vis hensyn

Det er mange som ønsker å
flikke litt på fasaden i løpet av
sommeren. Styret minner om
at ALLE fasadeendringer skal
søkes om. Mail sendes til
styrets epost.

Vi oppfordrer alle til å ha
det rent, ryddig og pyntelig
rundt sin egen bolig. Dette
skaper trivsel i borettslaget.
Minner også om at det skal
være stille etter kl 23 på
hverdager og alle
helligdager.

Vedrørende maling av fasade,
så kontakter man
Grendahussjef. NB! Husk å
levere tilbake resterende
maling.

Dato for raskhenger
8. – 10. juni

Søppelhåndtering
Styret oppfordrer alle beboere til å
benytte tilgjengelige
søppelkontainere. Om de mot
formodning skulle være fulle, så
ber vi dere om å oppbevare søppel
fremfor å legge det ved siden av.
Dette pga. skadedyr og generell
trivsel i borettslaget.
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Blomsterkasser
Borettslaget fikk nye
blomsterkasser til tunene i fjor.
Disse vil snart bli satt ut. Styret
oppfordrer alle til å ta litt
ansvar for å vanne våre fine
planter utover en
forhåpentligvis varm sommer.
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Lading av EL-bil – eget
abonnement
Minner alle med elbil/hybrid om
deres plikt til å tegne
abonnement med OHMIA
Charging – info finner dere på
hjemmesiden til Tonstad
Borettslag.

Parkering
Styret henstiller alle beboere
til å benytte sine egne
parkeringsplasser i garasje,
istedenfor å benytte
gjesteparkering. Dette fordi vi
har begrensede
parkeringsplasser for gjester.

Generalforsamling
Generalforsamlingen
avholdes 25. mai kl. 18.
På grunn av koronasituasjonen blir det ikke
avholdt beboermøte etter
generalforsamlingen.
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Måser
Vi er i gang med å sette opp
måseskremsel i hele borettslaget.
Disse vil bli flyttet rundt og holdt
ved like med jevne mellomrom
utover sesongen.
Minner om at måsene er fredet.

Dugnad
Ved forsikringssaker kontaktes nestleder.

Se egen info på postkassestativene

Hilsen Styret ved Tonstad Borettslag
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem 1.varamedlem -

Elisabeth Marie Sylte
Kjell Magnar Dølmo
Tor Inge Jutvik
Alf Robert Karlsen
Frode Myrholt
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Tlf: 90 92 08 06
Tlf: 47 24 17 85

