
 

Sommerferien nærmer seg med 
stormskritt…  
 

Skulle du velge å benytte sommermånedene 
til noe fornuftig i eller rundt boligen så husk at 
alle permanente endringer i egen hage (så som 
legging av platting, montering av levegger, 
beplantning av hekker, oppføring av boder 
o.l), må du søke styrets godkjenning. 
 

- Last ned skjemaet på www.tamburhagen.no, 
skriv ut og fyll inn.  
 

Deretter kan du levere søknaden i vår nye 
postkasse i Y-krysset i Bjørnefaret, eller scanne 
inn dokumentet og sende det til oss på e-post. 
 

For enklere og raskere saksgang vennligst 
vedlegg f.eks en skisse over prosjektet, med 
info om plassering og fysiske mål.  
 
Vårt siste styremøte før sommeren er 12 Juli 
 
Vask og beis av diverse 
Vi har fått hjelp til å beise trapper på 8 manns 
boligene, postkassetrabulanter og gjerdene 
rundt søppellommene. Skulle vi ha oversett 
noe, så informer meg gjerne.  
 

Parkering: 
Vi må rekke litt pekefinger. Vi minner om 
våre husordensregler når det gjelder parkering 
på fellesområder, her under gjelder også 
«egen» innkjørsel og hage. Minner også om at 
større kjøretøy har fått egne store 
parkeringslommer på oversiden av 
garasjeanlegget i Bjørnefaret. 
 

Grøntområder og ugress 
Tamburhagen har et stort uteareal. Det er mye 
jobb og mange timers arbeid å holde ugress og 
skog på et fornuftig nivå. Det vil koste mye 
penger skal vi leie inn hjelp til å holde hele 
området i orden til enhver tid. 
Vi kunne sikkert hatt både 2 og tre dugnader i 
året skulle vi klart å komme i mål.  
 

Vi håper derfor at flere enn dem som allerede 
gjør det, kan på eget initiativ bidra til å holde 
ugress og beplantning i sjakk, selv om det 
kanskje er på utsiden av «din tomt».  
 
 
 

 
 
Det blir utført gressklipp på dem store 
plenene, men utover dette så er det «oss» i 
fellesskap som må bidra med resten. 
Vi innhenter nå priser på rydding av skog i et 
par av skråningene som har grodd helt igjen.  
Vi har også en del store trær vi vurderer å ta 
ned, før det blir for sent. 
 

Noen tips før du reiser på ferie 
 

- Forebygg vannskader 
Å stenge vanntilførselen til boligen er den 
enkleste og raskeste måten å beskytte boligen 
og eiendeler mot vannskader. Steng 
hovedvannkranen, så er du trygg!  
 

- Skru av elektriske apparater 
Ta ut støpsel av stikkontaktene på elektriske 
apparater som ikke er i bruk når du er på ferie, 
for eksempel TVen, kaffetrakteren, 
spillkonsoller og brødristeren. 
 

- Få boligen til å se bebodd ut 
Selv om du er på sommerferie, er det ingen 
grunn til at boligen skal se helt forlatt ut. Rot 
gjerne litt med vilje, og fokuser på det som er 
synlig gjennom vinduer.  
 

- Ikke fortell «verden» at du skal på ferie 
Du trenger ikke å kringkaste til alle at du skal 
på sommerferie..  
 

- Lukk dørene og tenn lys om natten 
For å forhindre at innbruddstyver ser alle rom 
gjennom vinduene, bør du lukke dørene 
innvendig for å begrense innsynet. Sett på en 
timer på noen av lysene slik at noe belysning 
går på om kvelden.  
 

- Gjør en avtale med naboen til å følge med 
Vi bor jo tett, så vi har en fordel. Har du ikke 
snakket med naboen før, så er jo dette en 
gyllen mulighet til å komme i snakk 😊 
Få f.eks. hjelp til å ta inn posten, reklame og 
avisene, og kanskje vanne blomstene i 
verandakassen.  
 
Kjell-Arne Bastiansen 
Styreleder 
 

Pssst !!! husk reiseforsikring, helsekort og sjekk 
utløpsdatoen i passet en siste gang😊  
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