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Hei alle Tamburhagere!
Den deilige våren har kommet, og det er på tide å ruske tak i området vårt
etter en lang og kald vinter. Vi kan høre og se at Tamburhagere er ute og nyter
dagene som stadig blir lengre. Hager, hekker og bed stelles. Det er også tid
for vårdugnad :) Vi håper alle kjenner iver etter litt friskt, felles utearbeid.
Dugnad
Tradisjonen tro vil vi også i år gjennomføre en vårdugnad. Dugnaden er noe mer enn en nødvendighet;
det er en arena for sosialt samvær og for å bli kjent
med naboer, i tillegg til at vi sparer penger på å
hygge oss ute sammen :)
Årets dugnad blir satt til 02.05.2016. Oppmøte
nede ved lekeplassen utenfor Harestien 18 klokken
17:00. Vi tar sikte på å være ferdige til klokken
19:30. I år som i fjor vil det bli utarbeidet en liste
over arbeider som skal gjøres. Vi nevner:
• male opp lekeapparater og beise plattinger
• koste, rake løv og rydde området
• rydde etter beskjæring i fjor høst
• rydde i kratt og fjerne kvist
• +++
• og grille, spise vafler og drikke kaffe og brus.
Vi håper at alle vil være med, barn som gamle. Vi
trenger så mange hender som mulig i arbeid. I tillegg
gjør dugnadsarbeidet at vi alle setter mer pris på
det vi har i borettslaget.

Garasjeprosjektet
På generalforsamlingen ble det gitt litt etterlengtet
informasjon. I korte trekk jobber altså styret og USBL
med å gjøre ferdig to alternativer til nye garasjer. Ett
alternativ er som kjent renovering av anlegget som
står i dag. Men siden vi skal bygge for fremtiden, har

styret valgt å legge frem et alternativ nr. 2. Dette er
tenkt som et garasjehus i bunnen av Bjørnefaret: Nye
garasjer samlet under ett tak i to etasjer. Garasjene
i Rådyrstien og Harestien 1-11 kommer til å bli litt
større utgaver av de som finnes i dag.
Siste nytt er at det i disse dager legges siste hånd på en
bestilling som skal godkjennes av styret og så sendes ut
på anbud. Så snart anbudene har kommet inn vil dere
få innkalling til en ekstraordinær generalforsamling.

Forskjønnelse av området
Som mange har lagt merke til har det blitt gjort mye
arbeid på utearealet vårt. Denne trenden vil fortsette.
Det er også påbegynte arbeider som ikke er ferdige.
Skjerming av søppeldunker i Harestien er ett slikt
eksempel. Under arbeidet med ny plassering av søppeldunker var vi nødt til å gjøre strakstiltak for å nå
HMS-krav. Det var imidlertid ikke nødvendig med
strakstiltak i Harestien 14-18; derfor er det til nå
ikke gjort noe i dette området.

Fartsdemping
Det vil bli gjort tiltak for å dempe farten på trafikken
i Bjørnefaret. Vi tar sikte på å starte arbeidet så snart
som mulig.
På vegne av styret
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