
Garasjenøkler:
Garasjenøklene må hentes fra det nye styrerommet som er bygget 
på øverste parkeringsplan ved de nye garasjene. Nøkkelutdeling 
vil skje på følgende dager og klokkeslett: 
• Fredag 7. juli kl 16-17, 
• Lørdag 8. juli kl 16-17  
• Onsdag 12. juli kl 16-17 

Garasjeregler:
Vi ber alle andelseiere om å gjøre seg kjent med ”garasjereglene”. 
Disse er hengt opp inne i hver garasje, og der skal de bli hengende :) 

Garasjestrøm:
Tidligere har strømforbruket i garasjene blitt belastet fellesskapet. 
Nå har vi bygget for fremtiden: I hver garasje er det lagt opp egne 
strømkurser, og alt er klart til installering av elbil-lader. Hver andel 
vil hvert halvår bli fakturert for sitt faktiske forbruk.

Parkering på fellesområder:
Det blir stadig flere biler i borettslaget vårt. Dette har gjort at vi 
har måttet lage et tillegg til husordensreglene, som lyder slik:
«På grunn av begrensede parkeringsflater i borettslaget er det ikke 
tillatt i la bil stå sammenhengende parkert på borettslagets felles 
parkeringsplasser utover to uker. Ved behov for parkering utover 
dette må bileier søke styret for utferdigelse av parkeringstillatelse.»
Alle husordensreglene finner du forøvrig på: 
tamburhagen.no/husordensregler
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Nå som sommeren er her,  
ønsker jeg å minne alle på  
et par punkter:
• Trampoliner er populære. Sørg for 

at trampolinen er hel, og at den 
møter de krav til sikkerhet som 
kreves. Husk også at oppsetting 
av trampoline er søknadspliktig.

• Nyt sommeren!  ...og husk å vise 
hensyn til naboen :)  
Støy skal ikke forekomme mellom 
23 og 07.

• Hagestell gjør godt for nabo- 
skapet. 

• Ta en kikk på hjemmesiden vår: 
tamburhagen.no  
Her finner du bl.a. søknads- 
skjemaer.

På vegne av styret ønsker jeg alle 
Tamburhagere en god, trygg og varm 
sommer :)

Ronny Våge
Styreleder

Endelig:  
Nå står de nye garasjene klare!
Vi er stolte over prosjektet, og gleder oss til å kunne dele ut nøklene. 
Det gjenstår ennå noen detaljer, som oppmerking av parkeringsplasser osv.  
Dette vil komme på plass, men først skal vi nyte solen. 


