
 

Generalforsamling 2019 
Valgkomitéen er i gang med å finne 
beboere som er interesserte i å kunne 
påvirke beslutninger og utforme 
Tamburhagen til å fortsette å være, et 
godt sted å bo.  
Styret har møte en gang i mnd. på 
kveldstid, normalt 2-2.5 time. 
Er dette noe som du brenner for, så ta 
kontakt med  
Mona Sjue tlf: 994 77 027  
Kjell-Arne tlf: 454 41 744  
epost til: tamburhagen@hotmail.no 
eller legg en lapp i styrets postkasse i Y-
krysset i Bjørnefaret 
 

Radon: 
Vi minner om at dette blir en av sakene 
på kommende Generalforsamling. Alle 
har vi en egen oppfatning rundt dette 
tema, være seg helsemessig, økonomisk 
eller tanker rundt attraktiviteten for 
området ved salg av seksjoner i 
fremtiden. Møt opp å bruk din stemme  
 

Søppelsortering: 
Vi håper at alle tar mer ansvar. Tidvis er 
det overfylte dunker, som skyldes dårlig 
sortering. Søppelplassene er heller ikke 
et deponi som noen later til å tro. Alt 
annet enn normalt husholdningsavfall 
må leveres på avfallsdeponiet 
 
 

Veisaken: 
Saken ligger som tidligere nevnt hos 
Vestfold jordskifterett, den er nå i 
prosessen med å innhente tilsvar fra 
kommunen på våre påstander 
Vi venter i spenning …. 
 

Canal Digital: 
Det har vært en oppdatering. Sjekk om 
problemet du har hatt med «start fra 
begynnelsen» er blitt rettet opp, hvis 
ikke meld fra på nytt. Skulle det være 
noe annet, gi oss beskjed 😊 
 

Vårgløtt: 
Nå som snøen minker og varmen setter 
inn, så opplever noen at det drypper 
vann fra takrennene. Det er umulig for 
styret å finne ut om dette er lekkasjer, da 
is gjør at overvann presses ut over 
kantene. Meld heller i fra når is og snø 
er borte, så kommer vi på befaring. 
 

Styret har hatt stor pågang av sinte 
beboere når det kommer til 
katteavføring …. dette bør alle 
hundeeiere også ta notis av ….  
husk pose på lufteturen med hunden din 
 

Neste styremøte er 5. mars 
 

 
Kjell-Arne Bastiansen 
Styreleder 
 

Psssst ! Vi savner fremdeles noen  
bøtter for dørvedlikehold  

Februar 2018 
Våren lar vente på seg …... 
Vi fikk et raskt glimt av hva vi har i vente, solen begynner å varme og 
fuglene blir mer og mer livlige i busker og kratt. 
Men vi må vel vente noen måneder til før vi blir helt ferdig med kulde 
og snø 😊  
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