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Kom mai, du skjønne milde!
Tamburhagere er flittige. Det stelles i hager og innkjørsler. Nå må vi gjøre en innsats på
fellesarealene, vi ber med dette alle med på DUGNAD:)
For å gjøre det fint og flott før 17. mai, ber vi inn til DUGNAD FREDAG 8. MAI, med
værforbehold (lørdag 9. mai). Oppmøte ved lekeplassen utenfor Harestien 18, kl. 17:00.
Dugnaden er satt til helgen. Dette har vi god erfaring med fra ifjor. ETTER DUGNADEN
SAMLES VI FOR GRILLING OG HYGGE.

Fellesdunker for søppel

Postkasser og stativer

Hvor skal DU kaste din søppel, når vi går
over til fellesdunker?
• RÅDYRSTIEN:
Som før
• HARESTIEN 1-11:
På nedsiden av postkassestativet
• HARESTIEN 2-12:
Vis à vis postkassestativet
• HARESTIEN 14, 15, 17, 19:
Vis à vis postkassestativet
• HARESTIEN 16 OG 18:
Ved eksisterende
• BJØRNEFARET
22, 24, 26, 2, 4, 6, 1 OG 13:
Bak postkassestativet
• BJØRNEFARET 3 OG 8:
Under utarbeiding
• BJØRNEFARET 10, 12, 14, 5 OG 7:
Bak postkassestativet.
• BJØRNEFARET 16, 18 OG 20:
Bak ”vaktmesterboden”
• BJØRNEFARET 9 OG 11:
Langs veien ned til 13

NYE POSTKASSER har ankommet.
Kassene vil ikke bli montert riktig ennå.
Det blir bestilt avsatser (trapper for å nå
oppi kassen), og når disse er på plass vil
de nye postkassene bli montert.

Parkering
Det er stadig registrert ULOVLIGE parkeringer. Styret får bekymringsmeldinger
og må gjøre handling. Vi minner om at
feilparkering kan medføre BØTER ELLER
BORTTAUING.

Brannslukkere
Har du et skumapparat som viser RØDT,
eller er UTGÅTT på dato? Ta kontakt med
styreleder for å få nytt.

Har du planer?
Har du planer om å gjøre noe ute? Vi minner om søknadsplikten, da alt uteareal
er fellesareal. STYRET STILLER SEG
POSITIVE TIL DET MESTE, men det
er noen formaliteter som må formidles.

På vegne av styret

Ronny Våge
Styreleder

