Informasjon til beboerne

April, 2012

Aktivitetsdag lørdag 28. april
Vi minner igjen om dette hyggelige arrangementet.
Parkering uregistrerte biler
Audien blir nå fjernet. Men det er kommet en Renault uten skilt de siste dagene, få på skilt ellers
vil den bli fjernet.
Utleieansvarlig for Edlandshuset
Isabelle Sandstøl tar jobben fra 8. mai.
Stoler Edlandshuset
Stolene med grønt trekk er nå modne for utskifting, og vi ønsker å selge dem for 100,-/stk. Ny pris
er kr. 1 900,-/stk. Ta kontakt med vaktmester.
Kameraovervåking er desverre nødvendig…..
Styret har bestemt at dødsoner for kameraene i høyblokkene vil bli dekket av to nye kameraer.
Snuplass for buss
Enkelte synes å oppfatte denne som en rundkjøring. Som du ser så er den ikke skiltet som
rundkjøring slik at vanlige høyreregler gjelder.
Selvstyre for hver enkelt gang i høyblokkene
Akkurat som for oppgangene i lavblokkene, så ønsker styret at hver enkelt gang i høyblokkene,
bestående av 5 leiligheter, gis anledning til selv å bestemme hva som skal stå på gangen av stoler,
bord og lignende, samt bilder på veggene. Det er eksempler på at dette fungerer godt i
lavblokkene slik at styret nå ønsker å innføre denne ordningen i Rosenli 15 og 17.
Hengelås på konteiner
Denne er av en ny type hvor du må klemme bøylen mot låsen etter at du har satt inn koden for å
åpne den.
Brannvarsling og beveglsessensorer
Styret er pålagt av generalforsamlingen å installere styreing av lys i fellesområder ved hjelp av
bevegelsessensorer. Som det ble nevnt på generalforsamlingen så var det flere som etterlyste
brannvarsling i høyblokkene. Styret har besluttet at det blir samtidighet i monteringen av disse to
elementene for å spare penger. Utgiftene fordeles over to år.
Hekker ved lavvblokkene
Noen hekker synes å vokse godt og trenger en trim. Husk at hekkene i utgangspunktet skal være
”lave”. De bør i alle fall kunne klippes fra to sider uten at en må stå på noe. Naboer bør samtale
om dette.
Styret
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