Ekstraordinært 2019
1. Des Røykvarslerens Dag.
Styret jobber kontinuerlig med sikkerheten og trivselen i laget, at alle skal kunne føle seg
ivaretatt og trygge her i Tamburhagen. Dette i form av å til stadig informere i Beboerinfo om
å ta hensyn til andre, om forhåndsregler ved grilling og bruk av åpen ild samt om elsikkerhet
i hjemmet. Vi har også gjennomført fysiske kontroller i borettslaget.

HMS og Sikkerhetsposen
Vi fortsetter tradisjonen med å dele ut
Sikkerhetsposen.

Trygge gater og mørke gatelys

Trygge veier er noe som opptar oss alle!

Dette er et ledd i HMS ansvaret borettslaget
har i forhold til lovverket, så vi håper dere kan
ta dere tid til å sjekke punktene på dette
skjema og returnere dette til Styret.

Tamburhagen Borettslag har i lengere tid
prøvd å få Holmestrand Kommune til å
begynne å ta ansvar for veiene Harestien og
Bjørnefaret. Veier som borettslaget mener er
kommunale veier.
Det har vært og er fremdeles som å stange
hodet i en murvegg.

For at flest mulig skal klare å gjennomføre
innrapporteringen åpner vi nå for flere
alternativer. Dette i et forsøk på å øke antallet
tilbakemeldinger som i tidligere år har vært
skuffende.

Vi er som tidligere nevnt i Beboerinfo, i en
rettsprosess ved Jordskifteretten.
Dette er et skritt vi har valgt for å få kartlagt
hvem som faktisk er ansvarlig for
infrastrukturen og hvem som er eier av
veinettet vårt.

Retur av svarskjema:

Borettslaget har pr dags dato blitt tvunget til å
ha ansvaret for at veiene skal brøytes for snø
og bli stødd. Dette er en kostnad som vi alle
betaler via Fellesutgiftene.

Denne inneholder batterier og et
kontrollskjema.

-Styret har egen postkasse på postkassestativet
asom står i Y-krysset i bakken opp Bjørnefaret.
-Scan utfylt skjema og send til
atamburhagen@hotmail.no
-Ta bilde av utfylt skjema med mobilen å send
atil Styreleder på 45.44.17.44
-Dårlig til beins?
aLegg utfylt skjema i din egen postkasse og
asend en sms eller ring Styreleder på
a45.44.17.44 for opphenting
Røykvarslere og Brannslukningsapparat er
utstyr som følger seksjonen og er Borettslagets
eiendom. Dette inkluderer en røykvarsler for
hver etage og et skum apparat pr boligseksjon.
Skulle disse være defekt, ta kontakt med
Styreleder på tlf 45 44 17 44 eller epost til
tamburhagen@hotmail.no
Du vil da motta nytt utstyr, uten ekstra
kostnad

Det er også i mellomtiden blitt et stort behov
for vedlikehold og utbedring på utstyr som er
viktig for trafikksikkerheten.
Vi har i 2 forsøk den siste tiden, prøvd å få en
skriftlig bekreftelse av Holmestrand
Kommune på hvordan vi skal håndtere
mørklagt gatebelysning.
Gatebelysning som ifølge kabelkart
Holmestand Kommune står som eier av.
Vi har fremdeles ikke blitt presenterte for en
løsning på problemene.
Bor du i Harestien og har fått parkeringsbot, da vil
Styret gjerne bli informert

Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder
Pst!! Neste styremøte er 10 des.

