
 

Kom mai du skjønne milde….. 
Vi gleder oss over økt aktivitet i hager 
og gatene for tiden og påsken har 
vært mer enn flott i år. 
 

Vi ønsker i den forbindelsen å minne om: 
 

Grilling og bålpanner: 
Grillkos for deg, kan fort bli grillos for naboen. 
Husk vi bor tett, ta hensyn. 
 

Grillvettregler 
 

- På balkonger og plattinger i tre, skal man 
aldri bruke kulegrill. Elektrisk grill eller 
gassgrill er et tryggere alternativer, fordi 
man i større grad kan kontrollere varmen.  
 

- Sørg for at grillen står stødig og i god 
avstand fra brennbart materiale. Pass på å ha 
god ventilasjon slik at røyk og eventuelt 
lekket gass raskt luftes ut. 
 

- Hold grillen under oppsikt hele tiden mens 
den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke 
sjenerer naboen. 
 

Hageavfall 
-Vennligst ikke kast hageavfall i nærområdet. 
 

Trampoliner: 
Tiden for bruk og oppsett av trampoliner er 
her. Husk å sjekke trampolinen for at den 
fremdeles møter kravene til sikkerhet i år, 
som i fjor. 
Nyanskaffelse må søkes, før oppsett. 
Søknadskjema på www.tamburhagen.no  
 
Canal Digital: 
Montørene er i gang, men da nesten 
halvparten av beboerne på dem planlagte 
besøkene ikke var hjemme og heller ikke har 
gitt beskjed, har dette forpurret rekkefølgen 
og planlagte dager.  
Dette går dessverre ut over DIN NABO ! som 
faktisk har tatt seg fri og faktisk holdt seg 
hjemme….  
 
 

 
 

Til dem som ble berørte i forbindelse med 
kabel legging før vinteren, så har vi blitt lovet 
at det skal være ny plen på plass for 17de mai 
😊 
 

Dugnad: 
 

7 Mai, kl 1700 

Styret ønsker dere velkommen til årets 
dugnad og håper så mange som mulig kan 
komme. Oppmøte ved vaktmesterboden 
Det blir grilling av Pølser, ta med stol og 
drikkevarer. Maten holder vi 😊 
 

Tanken er å få malt lekestativer, hvis været 
er med oss. Det er som vanlig mange og 
store fellesområder som trenger litt pleie og 
omsorg 
 

Hvordan ønsker vi å ha det rundt oss: 
Søknader om permanent endring i egen 
hage skaper store diskusjoner når dette er 
oppe til behandling. Borettslagets boligmasse 
fremstår i dag som veldig «variert». Noen 
syns det er pent, for andre er det bare til 
irritasjon. Det å ha klare og felles 
retningslinjer har vært diskutert i tidligere 
styreperioder, uten at man har kommet i 
mål. Styret kommer til å jobbe med dette 
tema i kommende periode. 
 

Feil og mangler: 
Vi har en stor boligmasse og klarer ikke å få 
oss alt, så vi er avhengig at dere informerer 
oss hvis noe er feil eller mangler. 
 

Kontakt oss 
Styret har en egen postkasse i Y-krysset i 
Bjørnefaret.  
Epost:   tamburhagen@hotmail.no  
Hjemmeside:  www.tamburhagen.no  
 

Styret: 
Vi har gleden av å kunne ønske Marit Sælid 
velkommen i styret. 
 
Kjell-Arne Bastiansen 
Styreleder 
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