
 

Radon: 

Vi er i gang med ny radonmåling. Mange er 

kjent med dette fra forrige runde. Dette er ikke 

noe beboere kan velge å ikke gjennomføre! 

Det er viktig at vi alle spiller på lag, slik at vi 

får gjort denne målingen så korrekt som mulig. 

Følg instruksene som blir gitt ved utlevering. 

Brikkene vil også bli hentet inn igjen. De skal 

måle i minimum 2 måneder.  

 

Dyrehold: 

I sommer har styret blitt kontaktet ved flere 

anledninger hvor det fremkommer noe 

frustrasjon rundt dyrehold. Det er fortrinnsvis 

katter som gjør sitt fornødne i hager og 

blomsterbed. Styret ser nå på endring av tekst i 

husordensregler. Jeg minner om søknadsplikt 

ved dyrehold.  

 

Søppelsortering: 

Vi håper at alle tar mer ansvar. Tidvis er det 

overfylte dunker, som skyldes dårlig sortering. 

Søppelplassene er ikke et deponi som noen 

later til å tro. Vi ber alle om å ta ansvar for at 

det er ryddig og pent også ved søppelplassene. 

 

 

Ronny Våge 

Styreleder 

Parkering: 

Kjøretøy tilknyttet næring SKAL ikke parkeres 

på fellesparkeringer utover garasjeanlegget. Vi 

observerer at dette ikke overholdes.  

 

Det er også viktig at man overholder god 

parkerings-skikk, så man ikke parkerer til 

hinder for brøytebilen. 

 

Veisaken: 

Vi venter nå et nytt autovern i Bjørnefaret, 

dette skal erstatte det eksisterende nede ved 

Bjørnefaret 11. 

 

Strøm i garasjer: 

Som formidlet gjennom tidligere beboerinfo 

blir strømbruk i garasjene avlest og belastet 

den enkelte. Dette blir gjort i desember og 

gjennomføres digitalt av styreleder.  

 

Garasjedører: 

Vi minner om at dørene må være frie for snø 

og is nede på garasjegulvet. 

Døren vil automatisk lukke seg opp igjen hvis 

den blir hindret i å komme helt ned. 

 

November 2017 

Høsten ligger bak oss og det har skjedd en hel del i Tamburhagen borettslag:  

Ny felles søppelplass i Harestien, gammel vaktmesterbod er revet og det er opparbeidet 

og asfaltert parkeringsplass, det er bedre belysning på parkeringsområder, vi har fått 

opp et oversiktskart over laget etc. Det skjer mye og styret jobber stadig for at 

Tamburhagen borettslag skal være et fint, hyggelig og trygt sted å bo. 

Tidligere styremedlem Thomas Xavier Floyd har flyttet og er blitt erstattet i styret med 

Christian Dølplass. 

 


