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Våren har kommet

Postkasser

Gravejobber og asfaltering som ble påbegynt i fjor, er snart i gang igjen. Vi venter
nå på at telen skal gi seg. Det er antatt at
arbeidet taes opp igjen før påske.

Styret har vedtatt at postkassene som ble
satt opp i 2014 skal byttes ut. Grunnen
er at beboere har opplevd tidvis våt post,
låser som til stadighet fryser, og post
som ganske enkelt faller ut av postkassene. Styret har funnet frem til ulike
postkassealternativer som om kort tid
vil bli presentert i et eget ”Beboerinfo”.
Endelig valg av postkassealternativ gjøres
på beboermøtet som følger umiddelbart
etter generalforsamlingen 7. april.

Garasjer
Det har blitt etterspurt informasjon om
hva som skjer med garasjene. Styret har
gjort et godt stykke arbeid siden generalforsamlingen i 2014,og har innhentet
alternative forslag til rehabilitering av
garasjeanlegget. Det er vedtatt i styret
å avvente videre behandling i påvente
av radonmålingen, da kostnadene rundt
dette potensielt kan bli svært store.

Søppeldunker
Da vi nå skal gå over til fellesdunker, har
vi utarbeidet en plan for plassering av
disse. Flere av Tamburhagerne ble bedt
med på råd ifm dette. En befaring med
Vesar for innspill er gjennomført og vi har
nå en fullstendig plan for plassering. Eget
skriv for hvor DU skal kaste din søppel
vil komme i posten.

Generalforsamling
07.04.15. er det generalforsamling.
Innbydelse kommer i posten.

Innbrudd i garasjer
Det er oppdaget innbrudd og tyveri i
flere av garasjene. Vi maner til at alle
tar seg en tur i garasjen for å se etter
om noe mangler. Ved evt. tyveri må man
kontakte politiet og sitt eget forsikringsselskap. Bygningsmessige skader meldes
styreleder.

Radon
Vi har mottatt resultatene etter målingene som ble gjort i vinter. Vi jobber nå med
å utarbeide en tiltaksplan. Vi ønsker at
alle skal få tilgang til sine målinger. Dette
krever litt jobb, så vi ber om forståelse
for at det vil ta litt tid.
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