
 

Sommerferien står snart for tur 
Mange reiser bort og noen velger å 
tilbringe dagene i nærmiljøet.  
 
Det er flyttet inn mange nye familier den 
siste tiden, håper vi kan ta dem godt imot og 
at dem finner seg til rette her hos oss. 
Jeg tenkte at jeg derfor skulle samle sammen 
litt generell informasjon og den normale 
«pekefinger» informasjonen som til stadig 
må minnes om 😊 
 
 
 

VIKTIG:   
Strømutkobling i garasjeanleggene 
Hovedstrøminntaket til garasjeanleggene vil 
bli slått av, dette betyr at garasjedørene kun 
kan låses opp manuelt med nøkkel i denne 
perioden. Dagen dette gjelder er: 

Mandag 8/7 fra kl o8.oo 
 
 
Tilhengerparkering: 
Vi har tilhengerparkering med låse mulighet. 

Denne finner du 
i enden av 
midtre seksjon 
av 
garasjeanlegget i 
Bjørnefaret.  

 
 

Uteareal: 
Viste du at varige endringer i «egen hage» er 
søknadspliktig før arbeid utføres?  
Alt uteareal er faktisk fellesareal, men det går 
under «eksklusiv bruksrett» 
Søknadsskjema finner du på 
www.tamburhagen.no  
 

Hekker og beplanting i hagen 
Vi minner om at max høyde er 1.80m  
 

Hageavfall: 
Vennligst ikke kast hageavfall i nærområdet. 

 
 

 
Fellesområder 
Vi betaler for gressklipp av plenene, men 
fellesutgiftene kan holdes nede hvis alle kan 
bidra noe til å holde ugress nede langs hager, 
stikkveier og foran inngangspartier  
 

Klager på katteavføring…… 
Dette er til stadig et tema. Vi har nok med våre 
egne, ikke mat ukjente katter slik at dem slår 
seg ned her. Det oppfordres også til å kastrere 
egen katt og ID merke. Vi håper dette kan 
redusere antall uønskede hendelser 
 

Garasjeplass: 
Vi minner om at utleie av garasjeplass IKKE er 
lov, annet enn til andre beboere i borettslaget.  
Oppslag om dette står i garasjene. 
 

Parkering 
Vi oppfordrer stadig til at firmabiler parkeres 
ved garasjeanleggene, at det ikke parkeres på 
gressplenene eller i innkjørsler til 8-manns 
boligene eller langs veiene. 
Utrykningskjøretøy trenger 3m bredde. 
 

Dugnad: 
Vi hadde satt opp montering av nye 
hagebenker på gjøremålslista for neste 
dugnad. Nå har noen beboere vært så snille å 
montert et par av benkene opp på eget 
initiativ 😊😊😊 Skulle noen ønske ny benk til 
lekeplassen i Bjørnefaret, så ligger den klar å 
venter på montering 😊😊 
 

Vi trenger allikevel hjelp til andre gjøremål 
Dato for neste dugnad: 

Tirsdag 13.8.19 kl 17.00 

 
Viktig info, kontaktinfo og søknader finnes her 

www.tamburhagen.no 
 

Styre tar ferie, og neste styremøte er 20 aug. 
Vi ønsker dere alle en flott sommer  

 
Kjell-Arne Bastiansen 
Styreleder 
 
Pst!! Hagekos, musikk, latter og sene sommerkvelder 
er greit, men vi bor tett så ta hensyn til naboer etter 
kl 22.oo.  
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