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Sommeren er på hell og høsten står foran oss.
Vi håper at samtlige Tamburhagere har hatt en fin sommer.
Busker og kratt:

Kjør pent!

Alle som har hekker, oppfordres herved til å
vie dem litt oppmerksomhet. Det er mange
hekker rundt om som sårt trenger stell. De
som har beplantet, eller kjøpt andel med
beplantning, plikter å vedlikeholde dette.
Det er ønskelig for fellesskapet at det ser
fint og stelt ut. Hekker kan også hindre sikt,
og med det være en fare mtp. trafikken. Vi
ønsker at alle hekker blir trimmet, i høyde
såvel som i bredde.

Vi har mange barn i gatene våre. Vi har også
mange biler. Dermed kan det fort oppstå
farlige situasjoner. Derfor: Kjør forsiktig!
Vi har kontaktet kommunen ang. tiltak
for fartsdemping, men blir ikke prioritert.
Alternative forslag til tiltak er fremmet.

Søknader:
Vi minner om at det ligger søknadsskjemaer
for utendørs endringer, for oppføring av
lekeapparater, og for dyrehold ute på våre
hjemmesider tamburhagen.no.

Kildesortering:
Vi oppfordrer alle til å bli flinkere til å sortere avfall. Har du spørsmål om hva som
skal sorteres hvor, så finner du nyttig info
på VESAR sine hjemmesider.

Garasjer:
Vi er godt i gang med prosessen. Nå venter
vi på at bestillingen skal ferdigstilles. Det
vil da legges ut på anbud. Slik planen er
nå vil det være mindre endringer. Alle garasjene i bunnen av Rådyrstien vil samles
til et anlegg. Det vil bli bygget en kortere
garasjerekke på nedsiden av Bjørnefaret
2-4-6.

Radon:
Vi har som meldt på generalforsamlingen,
bedt om bistand fra USBL i denne saken.
Det er komplisert og kostbart. Slik det ser
ut nå, vil det bli «radonbrønn» som er det
aktuelle tiltaket. Det vil si at det bores et
mindre hull i sokkelen, hvor man setter
ned et rør og fører dette ut av enheten. Det
kobles på en vifte som skal trekke gassen
ut. Radongassen kommer fra grunnfjell
eller evt. fra masser som er tilkjørt for
opparbeidelse av tomten. Målet er at viften
skal trekke til seg gassen og så føre den
ut, slik at den ikke siver inn i enheten.
Ingenting er vedtatt, men slik det ser ut vil
det bli en brønn pr. Andre enhet i rekkene
og en pr. enhet i eneboligene.

Tilbakemeldinger, ris og ros:
Kom gjerne med tilbakemeldinger (for eksempel: hva savner DU i «Beboerinfo»?)
på tamburhagen.no.
På vegne av styret

Ronny Våge
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