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O’ jul med din glede...
Nå er glatta, snøen, tente lys, fyr i peisen og nissen snart på
plass. Ta ansvar; husk at vi bor tett.
Brann!
Det er trivelig å tenne lys, men åpen flamme
kan være farlig. Brannsikkerhet er svært
viktig. Vi i styret har i den forbindelse lagt
ved en liten påminner til samtlige i laget.
Om du ikke har byttet batterier i røykvarsleren ennå, så gjør det nå :)

Kildesortering
Vi har hatt det litt vrient med søppeldunkene våre; de har tidvis bugnet over. Styret
har tatt problemet på alvor, og vi håper nå
at vi slipper lignende problemer i fremtiden.
Vi ber, igjen, alle om å være flinke til å
kildesortere. Og tviler du på hva som skal
sorteres hvor, eller om det du skal kaste i
det hele tatt kan kastes i en av dunkene,
så sjekk ”Alt du trenger å vite om kildesortering” på vesar.no

Snøen kommer
Er det en ting som er sikkert, så er det at
det kommer snø :) Vi har brøyteavtaler for
borettslaget, men ved samlingspunktene
for søppeldunker må hver og en ta ansvar.
Ikke la den ene naboen alltid måtte ta måkinga for at du og alle andre skal kunne

kaste søpla tørrskodd. Kanskje kan det
også være at en nabo trenger litt hjelp med
litt snømåking?

Strøsand
Langs veien i Tamburhagen finnes det dunker med strøsand; bruk disse. Og skulle
det være tomt (eller nesten tomt); send en
sms til styreleder, så skal vi få fylt dem
opp igjen.

Mus i hus
Noen av oss er plaget med mus :) Det anbefales at vi forsøker tiltak selv, før vi bestiller
profesjonelle skadedyrbekjempere. Tøm
matavfallet, tett åpne rørføringer (spesielt i
benkeskap på kjøkkenet), sett ut feller etter
behov (ikke bruk gift!), se etter mulige innganger. Skulle man finne mulige innganger,
meldes dette til styreleder for utbedring.

Vi i styret vil benytte anledningen til
å ønske alle Tamburhagere en riktig
god jul og et godt nytt år.
På vegne av styret
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