Beboerinfo
Mot høst
En deilig sommer er nå over og vi går imot høst. Beboere i Tamburhagen har ikke vært late, til
tross for varmen. Det er stadig noe som skjer. Sommerdugnaden samlet ca. 15 ivrige ”Tamburhagere”. Vi fikk gjort mye av det vi hadde satt mål om. Og mange av disse møtte opp til grilling
oppe ved lekeplassen i Bjørnefaret, for litt mat, drikke og hyggelig prat.

Mal ferdig
Det er i perioden mai-juli utlevert endel maling og det er ført en liste på dette. Men for at vi i
styret skal slippe å mase fremmes det med dette et ønske at de som har maling gjør seg ferdige
med malingsarbeidet, da det er flere som ønsker å gjøre mindre malejobber.

Trim hekken
De av beboerne som har hekker bes også om at disse vedlikeholdes/trimmes. Det er den enkelte
beboers ansvar og holde hekkene trimmet både i en viss høyde og ikke minst bredde. Dette
både av estetiske grunner og praktiske grunner som f.eks sikt for trafikk. Om man ønsker kan
hekkesaks lånes fra fellesskapet.

Veiarbeid
Vi minner om arbeider i borettslaget som vil starte om kort tid. Dette vil berøre flere beboere
mtp. parkering, støy etc. Vi håper at dette ikke skaper unødvendig mye problemer og at alle vil
spille på lag, i påvente av nytt veidekke og parkeringsplasser. Dette gjelder fortrinnsvis de som
bor i Bjørnefaret 5 og 7, og Bjørnefaret 9, 11 og 13.

Oppgradering
Det minnes om at de som ønsker å sette igang prosjekter, søker styret til dette. Trampoliner,
plattinger, levegger, utendørsbasseng for å nevne noe. Vi vil komme tilbake til dette, etter en
befaring av hele borettslaget. Det er slik at alt uteareal er fellesområder med bruksrett, og det er
en rekke regler å følge. Vi minner om de av dere som har satt igang med prosjekter, ferdigstiller
dette. Vi bor tett på hverandre og godt naboskap er noe av det viktigste for trivsel.

Hjemmeside
Har du besøkt hjemmesiden vår? Se: tamburhagen.no

E-post
Husk at den beste måten å kontakte styret på er via e-post. Dette kan du gjøre via hjemmesiden
eller ved å sende e-post til: tamburhagen@hotmail.no

Ronny Våge
Styreleder

