
Ho-ho-ho! Julen er her, der er glatta også! 
Håper alle veit å ta i bruk strø-kassene 
som står til disposisjon rundt omkring i 
Tamburhagen, for egen sikkerhets skyld. 
Da vi spent venter på snøen er det også 
viktig at alle tenker seg litt om ift hvor de 
parkerer bilen sin. Brøytebilen må frem og 
det er svært trangt flere steder. En liten 
”heads-up”: parkerer man med hjulene på 
kommunal vei, kan man risikere å få bot. 
Vi ber også om at alle kjører forsiktig i 
nabolaget; barn, dyr og voksne julebukker 
kan være uoppmerksomme :)

Postkasser
Det har kommet en rekke tilbakemeldin-
ger på våt post. Vi i styret synes dette er 
forferdelig trist, da dette skulle være en 
hyggelig oppgradering. Ønsket var at alle 
skulle få like postkasser. Utrykket skulle 
speile det nå mer moderne Tamburhagen 
borettslag. Det er nedlagt en voldsom 
innsats på å få disse opp. En annen sak 
er frosset lås på postkassene. Nå er det 
slik at fuktighet og kulde skaper is. For å 
løse dette har vi hjulpet flere med låsolje. 
Det vil nå bli gjennomført en slik runde på 
samtlige postkasser. Ikke demonter post-

kassene fra stativet; dette er fellesskapets 
eie. Vi forstår frustrasjon rundt dette, 
men henvend dere til styret via e-post 
eller telefon, så skal vi forsøke å hjelpe. 
Styret jobber med å finne en løsning på 
dette problemet.

Oppdatering på graverarbei-
der og asfaltering i borettsla-
get
Etter å ha kontaktet entreprenøren, kan jeg 
videreformidle at de har værgudene imot 
seg. Det ser ut til at asfaltering må vente 
til våren for et best mulig resultat. Det 
jobbes også med noe mer gravearbeider, 
ift. ny plassering av søppelcontainere (se 
forrige beboerinfo.).

God jul
Julen er en høytid og mange feirer, enn 
på noe forskjellig vis. Ha tålmodighet om 
det skulle være et lystig lag hos naboen, 
men husk at borettslagets reglement også 
gjelder i jula:)
Styret ønsker alle en god jul og et riktig 
godt nyttår!
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