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Litt å glede seg til….

T-We,
-start forfra,
-ukesarkiv,
-tv-arkiv,
-se tv hvor du vil med app
Valgmulighetene står i kø…..
Canal Digital:
Canal Digital har bekreftet at dem starter
omkoblingen i løpet av høsten. Dette betyr at
fra 1.des får vi et nytt underholdningsunivers å
boltre oss i.
Vi får Canal Digital sin nye T-We II Box, som
alle skryter av.
Her kan du starte programmet forfra, hvis du
satt deg for sent ned i tv stolen.
Du finner et rikholdig TV og ukesarkiv.
Med en App på nettbrett, mobiltelefonen eller
datamaskinen kan du se tv og film hvor du
måtte ønske….i hele Norge.
Og best av alt, du kan gjemme dekoderen bort
i et skap, da denne styres via både infrarød lys
(IR) og radiofrekvens (RF) fra den nye og
meget intuitive fjernkontrollen.
Flerbrukshall:
Holmestrand kommune har varslet at arbeidet
med og rundt Borre flerbrukshall og Borre
nye barnehage er forestående. Styret har
forhørt seg med kyndige og funnet ut at
borettslaget ikke nevneverdig blir berørt av
planene. Beboere i Bjørnefaret 8,10,12,14 og 16
vil nok merke økt trafikk og støy i
arbeidsperioden. Områdeplanen heter PlanId
2017040 og kan sendes i epost til dem som
måtte ønske, eller gå inn på kommunen sine
sider å les mer der.
Radon:
Vi har fått måleresultatene fra siste runde med
brikker. Det er dessverre fremdeles et tyvetalls
enheter som ligger over anbefalte verdier.
Men det er mange faktorer som kan spille inn
på slike målinger. Vi har kontaktet firma

Radonsikring som var med oss i første runden,
slik at vi kan få noen innspill på hva vi bør og
må foreta oss fremover. Vi kommer tilbake til
dette utover høsten, når forslag og kostnader
foreligger. Dem som ønsker tilsendt resultat av
målingene, kan henvende seg til meg på epost.
tamburhagen@hotmail.no
Tilhengerparkering:
Vi ser at en del beboere har tilhengere stående
«rundt husveggen» , noe vi helst ikke ønsker.
Vi prøver nå å tilpasse dette behovet og har
derfor fått laget en tilhengerparkering for små
varehengere. Denne finner du i enden av
plassen på midtre seksjon av garasjeanlegget i
Bjørnefaret.

Det er i første omgang satt av plass til 5 stk
hengere, med mulighet til å låse hengeren fast
med egen lås og låseklave.
Førstemann til mølla 😊
Garasjeplass:
Vi minner om at utleie av garasjeplass IKKE er
lov, annet enn til andre beboere i borettslaget.
Oppslag om dette står i garasjene.
Dette er ikke for å være vanskelige, men skulle
noe oppstå, f.eks. innbrudd eller at det
brenner, så er det ikke noe forsikring som
dekker tapet av verdiene som sto der.
Det kan også bli aktuelt at den som har drevet
fremleie blir sittende igjen med ansvaret for
kostnadene som kan påløpe.

Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder
Pssst !!! første styremøte etter ferien er 22 aug.

