April 2018
Tusen takk for at dere unngikk å
parkere i veien for ryddemanskapet.
Det neste på listen er årets dugnad.
Denne blir forsinket pga. sen snøsmelting.
Datoen er satt til 14 mai. Kl. 17oo
Alternativt 15 mai, med påfølgende grilling
utover kvelden.
Ta med drikke, maten holder vi.
Vi har brukt mye penger på snørydding og
strø i vinter, noe som påvirker «pengekassa»
til fellesskapet. Vi håper derfor at alle kan
bidra med «noe» i forbindelse med årets
dugnad. Eget initiativ utover dugnadsdagene
verdsettes.

Dette bør gjøres:
-Beisning av postkasseplattinger.
-Fjerne sand fra gressplener.
-Dra utover grus ved boder og langs
Harestien. Grus blir levert dagen før.
-Flisekutte allerede ned-kappet vegetasjon.
-Rydde lekeplasser og langs veier for søppel
og annet.

VIKTIG:
Det har dessverre vært problemer med å få
utført strømavlesning i garasjeanlegget.
Leverandøren mener å ha funnet feilen.
Vi varsler herved at vi må låse oss inn i
garasjene på den øverste rekken i Bjørnefaret
Har du ting som dekker til adgang for
sikringsskapet ønsker vi dette flyttet.
Datoen: Onsdag 25 april kl. 8.30 og utover
Dette gjelder adressene:
Bjørnefaret 14, A B C D
Bjørnefaret 16, A B C D
Bjørnefaret 18, A B C D
Bjørnefaret 20, A B C D
Bjørnefaret 22, 24, 26

Hageavfall:
Det begynner så smått å nærme seg tiden for
å ta hagen i nærmere øyesyn etter langvarig
kribling i grønne fingre. Vi håper dere kan
respektere: at det dere syns ser stygt ut i «din
egen» hage, ikke blir penere av å dumpe det
over gjerdet.

Vennligst ikke kast hageavfall i nærområdet.
Det er ikke lange veien til Nordre Foss
gjenvinningsstasjon, hvor du kan kaste dette
gratis.
Forskjønnelse av borettslaget:
Vi jobber stadig for at det skal se fint ut her
vi bor og at vi kan trives i sammen. Dette
innebærer fokus på vedlikehold og
forskjønnelse. Vi venter på oppstart med
oppmerking av P-plasser, det blir en runde
på tak og takrenner for å utbedre skader,
samt fortsette arbeidet med søppellommene
der dette mangler.
Har du tips og ønsker, så gi oss gjerne et hint.
Styret:
Som noen har fått med seg, så har det vært
litt omrokkering av plassene i styret.
Årets sammensetning er 50/50 kvinner og
menn.
Det vil komme en egen postkasse for post og
beskjeder til styret.
Mer om dette når den er på plass.
I mellomtiden kan min postkasse benyttes.
Jeg er å treffe på telefon hvis det er noe av
høy viktighet, men pga. jobb er det ikke alltid
jeg kan svare eller ringe tilbake med en gang.
Benytt helst kontaktskjema på
www.tamburhagen.no eller epost til
tamburhagen@hotmail.no

Kjell-Arne Bastiansen
Bjørnefaret 20C
Tlf: 454 41 744
Styreleder

