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Generalforsamling 2011
Generalforsamlingen for regnskapsåret 2010 avholdes i Edlandshuset den 21. mars. Det blir
enkel servering. Innkalling med dokumenter kommer i posten etter hvert. Du kan sende inn
saker du ønsker behandlet nå. Styret arbeider med renovering av ordensreglene og den
generelle informasjon som følger med mappen du fikk da du flyttet inn. Denne vil bli lagt ut
på www.rosenli.no
Datakurs
Skipper Worse (S.W.) arrangerer kurs for de som ønsker å komme seg på nettet som det heter.
Det blir stadig vanskeligere å greie seg uten nettforbindelse nå for tiden, og verre blir det. Det
er ingen heksekunst kan du tro. Det startes opp kurs den 9. mars og videre plan er: man. 14.
mars, ons. 16. mars, man. 21. mars, ons. 23. mars, man. 28. mars og ons. 30. mars
Kursholder: Torbjørn Hogstad. Sted: S.W. Ledaal. Undervisning: Ons. 9. mars,
Tid: Kl. 10.00 – 13.00 (21 t.) Kursavgift: 1.700,- + materiell. Kontakt Per Gram på tlf.
92228123, eller per SMS.
Hyggelig melding fra kommunen
Etter å ha mast så vil kommunen etterfylle sand på stranden ”vår” til våren og før badesesongen
begynner.
Ventilasjon i leiligheter
Selv om det er kaldt ute, så må du ha ventiler åpne. Hvis du ikke har det, så vil det danne seg
kondens i leiligheten som kan føre til fuktskader. Oppdager du fuktighet, så må du kjøre
viften og få luftet ut. Det går ikke an å tørke tøy i leiligheten uten å ha på vifte.
Brannslukker
Hver enkelt leilighet er en branncelle hvorfra brann ikke skal kunne spre seg til naboleilighetene.
Det er imidlertid viktig at du har brannslukker. Styret krever at du har en slik i leiligheten. Den
kan være av pulver- eller skumtypen. Vi anbefaler den siste typen og den må ikke være mindre
enn 6kg. Den må vedlikeholdes, og det er ditt ansvar å sørge for å vite hvordan den fungerer.
Rydding
Det er fint å se at turgåere plukker opp søppel som befinner seg på vårt område. Det bidrar til
øket trivsel for beboerne og de som besøker oss.
Styret
Husk småfuglene med mat. Det er fremdeles frost og vanskelig å finne mat. Bruk ”Arnt`s hybelhus” til formålet.
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten.
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