Juni 2019
Postkassene er vårt eneste felles
bindeledd.
Alle som bor i Tamburhagen
Borettslag har et eget ansvar i forhold
til post og annet som kommer i
postkassen.
Beboerinfo er kommet i stand for at
styret på en felles plattform skal
kunne informere alle 105 seksjonene
Jeg syns det er ganske så flaut å sitte å
forsvare voksne mennesker i samtale med
Telenor om å få en ny sjanse til å få byttet ut
Canal Digital utstyret i våre 105 enheter:
At man har glemt er en ærlig ting, men at
man ikke gidder å lese Beboerinfo for det
står så mye som ikke «vedgår meg», eller
skyller på unger som henter posten.
Det er uansett et eget valg man tar med å
ikke lese beboerinfo, samt som voksen å
lære opp barna til håndtering av post.

Canal Digital:
Noen av dere har allerede merket at
signalene til TV og internett forsvant. Noen
av dere tok da kontakt med styret.
Dette var på dem adressene som etter flere
forsøk fra montør, har vist null interesse for
å hjelpe til med å bytte ut dekodere og ruter.
Signalene skal nå være åpnet igjen og styret
har fått utsatt fristen for ferdigstilling av
installasjonene.
Det varsles herved om følgende:
Tidsfristen for å inngå ny avtale med montør
er satt til 28 juni.
Timebestilling før 28 juni kan avtales med
Eltel på tlf: 950 96 842
Du kan etter denne datoen fremdeles få
tilsendt utstyret og sette dette opp selv.
Kontakt Telenor kundeservice for bestilling.
Ønskes installasjon utført av installatør må
du som seksjonseiere nå bekoste dette selv.

Dugnad:

Enda en dugnad med kjempestort oppmøte ! !
😊😊😊
Det ble utført en kjempeinnsats i år også.
6 tilhengerturer med kvist og grus fikk vi
samlet opp. Vi hadde dessverre ikke
værgudene helt med oss, så det å få malt
lekestativer måtte utsettes. Vi har også i
mellomtiden mottatt hagebenkene vi
bestilte, men som ikke ankom før dugnaden.
Styret håper derfor på at vi klarer å samle en
god stor gjeng til ny dyst og at værgudene
kan spille på lag.

Tirsdag 13.8.19 kl 17.00
Gjøremål for dagen:
- Bygge hagebenker
- Male plattingene på fellesområdene
- Male lekestativene
Grøntområder:
Selv om du som beboer har eksklusiv
bruksrett på uteområdet i tilknytning til
boligen, så er ikke plenen automatisk en
parkeringsplass. Vær vennlig å benytt felles
biloppstillingsplass og ikke parker på plenen.
Feil og mangler:
Vi har en stor boligmasse og klarer ikke å få
med oss alt, så vi er avhengig at dere
informerer oss hvis noe er feil eller mangler.
Maling av fasader på anbud.
Vi venter fremdeles på priser fra flere
firmaer vedr denne jobben.

Kontakt oss
Styret har en egen postkasse i Y-krysset i
Bjørnefaret.
Epost:
tamburhagen@hotmail.no
Hjemmeside: www.tamburhagen.no

Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder
Pst!! Siste styremøte før sommeren er 25/6-19

