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Styret avsluttet vårsesongen med en storstilet ryddeaksjon i alle blokker.
Vi håpet at sommeren skulle bli dovne dager med varme og sol. Vel, noen dager har vært fine,
men dessverre så har den siste måneden vært en påkjenning for en del beboere.
Noen beboere ringte nattestid den 14. juli og lurte på hva det var som skjedde; fullt utrustet
bevæpnet politi tok seg inn i en blokk på leting etter et eller annet. Mange uttrykte bekymring
og var utrygge. Styret tok kontakt med politiet som viste til at saken var taushetsbelagt. Styret
har i ettertid grepet fatt i saken og vi arbeider med å få orden på den.
Så fikk vi en henvendelse fra en beboer som solte seg på bakken utenfor Rosenli 17, nedenfor
den rekken av leiligheter som er nr. 2 fra høyre, sett fra lekeplassen. Her har styret tidligere
observert sigarettsneiper. Vedkommende fikk en sneip med glo på rett ned på sitt håndkle og
liggeunderlag som tok fyr. Vi ber vedkommende som bor i den «kolonnen» med 17
leiligheter, ta kontakt med styret for å gjøre opp for seg.
Styret har gjennom den informasjon som
følger med innkalling til generalforsamling,
beskrevet virksomheten i Edlandshuset. Nå
har problemene med utleielokalene blitt så
store, at vi ikke lenger kan leie ut til eksterne,
kun til egne beboere, bortsett fra til stille
arrangementer, dåp, konformasjon etc.. Det
viser seg imidlertid at utleie til beboere også
må revurderes. Vi har et tilfelle hvor gjester
som har bodd på et utleierom, har ødelagt en
toalettskål, plassert sykler i gangen, og
benyttet kjøkken og terrasse, noe
som ikke er en del av leieavtalen. Det krever nemlig spesielt renhold. Vi kan altså heller ikke
leie ut til våre egne uten at det medfører problemer. Bruken av huset må revurderes helt på
nytt.
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