
Høsten er over oss, stadig kaldere netter minner 
oss om at året 2014 går mot sin slutt. Det er nå 
tid for å lukke boligen, for å holde varmen. I den 
forbindelse vil jeg minne om at inneklimaet er 
viktig. Det er viktig at leilighetene har tilstrekke-
lig utlufting. Lufteventiler er til for å benyttes, se 
til at alle ventiler er åpne (også de over vinduene) 
og ikke tildekket. Mange har pusset opp boligen; 
se til at ikke lufteventiler er platet igjen e.l. NB: 
Baderom uten utlufting er utsatt for muggvekst. 
Husk derfor å bruke lufteventiler her også; ikke 
skru dem i lukket posisjon.

Gravearbeider og asfaltering
I månedsskiftet oktober-november vil HS-anlegg 
”flytte” inn i nabolaget. De har fått oppdraget 
med å utbedre deler av Tamburhagens veier/
parkeringsplasser. Stikkvei inn til p-plass mel-
lom Bjørnefaret 5 og 7 skal oppgraderes og få et 
asfaltdekke. Stikkveien ned forbi Bjørnefaret 11 
og 13 får nytt dekke og flere p-plasser. Det vil 
bli noe støy og hensyn å ta i denne forbindelse. 
Vi håper alle spiller på lag og viser hensyn og 
varsomhet. 

Trappeneser
Trappeavsatsene i alle 8-mannsboligene har 
fått en oppgradering. Vi håper alle er fornøyde 
med disse.

Postkasser med stativer
Nye stativer med nye postkasser er på vei inn. 
Dette har vært et ønske over mange år og en-
delig skal det realiseres. De nye stativene er 

lokalt produsert og av høy kvalitet. Oppføring 
kan ta litt tid, men da vi skal forsøke å bruke 
fundamentene som står, må de tilpasses til hvert 
enkelt sted. Alle kassene vil få adressen (f.eks.: 
Harestien 15) på seg, men det er opp til hver 
enkelt husstand å montere navnskilt, For de 
som monterer navneskilt, er det å foretrekke at 
dette plasseres midt på lokket. For de av dere 
som ønsker å ta vare på sin gamle postkasse, må 
dere selv ta ansvar og fjerne disse fra de gamle 
stativene. MEN vent til det nye postkassestativet 
er oppe:) De gamle stativene vil bli plassert i 
nærheten (i en ukes tid), så når nye er oppe kan 
dere hente de gamle postkassene. 

Måling av radon
Det er blitt gjennomført en privat radonmåling 
i Tamburhagen. Denne viste svakt forhøyede 
verdier. Styret er med dette pliktet å gjennom-
føre målinger i alle andeler. Styret har kjøpt 
inn brikker til alle, og vil komme på døra for 
utlevering og informasjon om hvordan dette 
skal gjennomføres. 

Høstarbeid
Det er fremdeles iver og arbeidslyst ute blandt 
”Tamburhagerne”, vi ser at mange gjør det ryddig 
og fint. Om man fjerner busker og kvist o.l. er det 
viktig at dette ikke blir til sjenanse for andre. Det 
er registrert større hauger med thuja og annet 
avfall som ikke er fjernet. Større mengder av 
slikt avfall må kastes på ”dynga”!  
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