
Nye husordensregler
Det er nå utarbeidet nye husordensregler, som er 
distribuert ut til alle. Det er viktig at alle både leser 
dem og tar vare på dem.

Nytt telefonnummer til styret
Mobilen, kontakttelefonen til styret, er sagt opp! 
Dette som et ledd i å være mer tilgjengelig. Ny styre-
leder, Ronny Våge, valgte tidlig å overføre nummeret 
til styreleder-mobilen til sin personlige mobil, for å 
slippe å bære på begge. Her mottar han også e-post, 
noe som er foretrukket som kontaktform. Ved å 
bruke e-post blir henvendelsen dokumentert med 
tid og dato, og budskapet glemmes heller ikke. Det 
er selvfølgelig lov å ringe, men det er å foretrekke at 
dere henvender dere til styret via e-post (se under). 
Det gamle nummeret til styret er altså ute av drift, 
og styret v/Ronny er å treffe på nummer 980 10 894. 
Om Ronny ikke skulle være tilgjengelig, ringer dere 
Cato, som er nestleder i styret.
Styreleder Ronny Våge: 980 10 894
Nestleder Cato Skilbrei: 934 55 028
E-post: tamburhagen@hotmail.no

Søk i tide
Renoverings-ånden har inntatt borettslaget, og man-
ge har gjort flotte tiltak for å gjøre det hyggelig og 
fint ved sine boenheter. Det minnes om at det ved 
utearbeider, inkludert tiltak på fellesarealer, skal 
søkes til styret for godkjenning. Vi som sitter i styret 
har som mål å si ja til mest mulig! Men det er mangt 
og mye som skal tas hensyn til, og det er jo det vi 
forsøker som best vi kan å jobbe for. Det er viktig 
at det søkes, for at formalitetene skal være i orden.

Utearbeider og rot
Det er kommet inn klage på rot rundt om i borettsla-
get. Ved igangsetting av utearbeider er det viktig at 
det hele ferdigstilles innen rimelig tid, og at rester 
etter materialer og annet avfall fjernes umiddelbart. 
Større mengder med papp/plast og trevirke skal kjøres 
på deponiet! Dette skal IKKE kastes i fellesdunker, 
da de fylles raskt nok som de gjør.

Oppgradering
Så til hva som skjer som et ledd i oppgradering av 
Tamburhagen. Som det er orientert om er vedlike-
holdsbudsjettet vårt på 600.000,- (deler av dette 
beløpet er allerede brukt).
Førsteprioritet er å få asfaltert de gatene som ikke 
er asfaltert, og de som er i elendig forfatning. Dette 
er kostbart! Postkassestativene må også byttes ut. 
Vi innhenter i disse dager inn priser på dette av flere 
leverandører/entrepenører. Vi har gjort en grundig 
gjennomgang av hva som må utføres sammen med 
fagfolk, og har laget en prioriteringsliste. 
Vi kommer ikke til å rekke over alt. Vi kommer heller 
ikke til å klare å innfri alles ønsker. Postkassesta-
tiver (med nye kasser) samt parkeringsplass mellom 
Bjørnefaret 5 og 7 vil være førsteprioritet ved dette 
budsjettet. Videre er det lagt en plan for vei inn til 
Bjørnefaret 9 og 11.  

Dugnad
- Det ble avholdt dugnad for noen uker tilbake. Grun-
net dårlig vær ble det kun med en dag. Men med godt 
oppmøte og iver fra alle ”dugnadere” kom vi i mål med 
de viktigste oppgavene. Det var et trettitalls beboere 
som møtte til kamp mot søppel og kvist. Vi håper at 
den voksende interessen fortsetter, og at flere vil 
delta på dugnad i fremtiden. Dugnad handler om så 
mye mer enn bare ulønnet innsats for fellesskapet. 
Her møter vi naboene våre og kan diskutere hva som 
ønskes for fremtiden, gi ris og ros, bli kjent med nye 
venner og kjøre sitteklipper. Det er også veldig gøy 
at flere tar med seg barna. Det sagt, så er det også 
viktig at de tar ansvar for barna. Det opplevde vi at 
ble gjort. 
Blandt busker og grus, med høy rake-føring, var det 
flere som ymtet ønske om å legge dugnaden til helge-
ne, da med en påfølgende fest. Dette er noe som styret 
har vurdert, men har antatt at folk holder helgene 
hellige. Vi gjør likevel et forsøk og vil invitere til 
dugnad med påfølgende sommerfest om noen uker.

Ronny Våge
Styreleder
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