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Oslo og Utøya
To ubegripelige hendelser har funnet sted, og vi er alle berørt. Det er vanskelig å se hvilke
endringer i vårt fredelige land som vil skje etter dette. Det kan gjelde alt fra overvåking,
sikring av offentlige personer, adgang til offentlige bygg, våpenloven og straffeloven, bare for
å ta noe. Kanskje greier vi oss uten endringer og bare gir mer kjærlighet og mer demokrati for
å demme opp mot galninger. Vårt fredelige borettslag er et mini-Norge på mange måter. Her
bor unge og eldre, etniske nordmenn og folk fra mange nasjoner i sameksistens uten
gnisninger eller problemer. Det vil vi fortsette med. Vi har sett folk ta vare på hverandre hos
oss ved å gi styret beskjed dersom en tror noe kan ha tilstøtt naboer som ikke henter posten
eller har problemer av et eller annet slag. Det vil vi fortsette med. Vi har flagget for de
omkomne og deres pårørende. Vi ser at akkurat nå pågår begravelsene av de omkomne, og vi
tenker på dem. Vi er alle AUF`ere nå.
Somalia
Vi ser at en katastrofe av ubegripelige dimensjoner nå utspiller seg på Afrikas Horn. Som
vanlig så er det barna det går verst ut over, og bildene vi ser er forferdelige. Vi føler oss
maktesløse, men vi kan alle bidra med en slant for å sørge for at kritiske matvarer blir sendt
nedover til dette tørkerammede området. Du kan gi penger, kr. 200,-, til Røde Kors via
givertelefonen 828 44 000 eller sende SMS HJELP til 2090 hvor du også blir belastet kr.
200,-. Leger Uten Grenser har kto. 50100547500.
Styret har redusert kapasitet
Styremedlem Solveig Kanne har valgt å tre ut av styret av personlige grunner. Hennes jobb er
tatt over av varamann Bernt Eirik Rød, mens styrets arbeidsoppgaver forblir de samme. Det
kan hende at vi må kjøre med noe redusert kapasitet fremover.
Ny utleieansvarlig for Edlandshuset
Hanne Lindanger har fått jobben og er i full sving.
Canal Digital Personal Video Recorder – PVR
Rønning Elektro melder at Canal Digital kommer ut med en ny PVR om litt. Den har fått
toppkarakterer i Europa og er verdt å vente på. Intet står å lese om pris, men en må anta at den
blir lik den forrige, kr. 2990.-. Rosenli TV er oppe og går på kanal 16 i digital utgave.
Høstkampanje
Det blir opprydding blant sykler i sykkelboden i Rosenli 12, Edlandshuset. Du vil få nærmere
beskjed, men du kan alt nå merke den med ditt navn slik at den ikke havner på dynga.
Styret
Husk å slå av lyset i gangen etter deg når det er hensiktsmessig.
Oppbevar denne informasjonen i en egen mappe som kan følge med leiligheten dersom du selger den.
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