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Parkering uregistrert Audi og Renault
Audien er fjernet. En Renault er også hensatt uten skilter. Den vil bli fjernet om snaue tre uker.
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.
Har du forbindelse med små eller store bedrifter i området, så kan du reklamere for oss vedr. bruk
av Edlandshuset for møter som foregår innen vanlig arbeidstid.
Bybane
Styret har vært skeptiske, rett og slett fordi endeholdeplassen skulle være i Breivik. I SA av den 9.
leser vi at bybanen kan komme alt i 2020 med endeholdeplass i Rosenli. Dersom frekvensen blir
som med buss, altså hvert kvarter på vanlig dagtid, så er det grunn til å se annerledes på dette.
Allikevel, hva trikketraseen vil kreve av plass er uvisst.
Dugnad
Husk dugnaden den 14.
Oppmøte ved garasjen til vaktmester kl 17. Det er ingen spesielle prosjekter i år, kun rydding av
området inklusive stranden, luking av bed og annet vi måtte finne på. Vi griller i etterkant.
Heisprosjektet i lavblokkene
Styret har sendt ut forespørsel til 5 leverandører av heis for å starte opp prosjektet. Målsettingen er
å legge frem en mulighetsstudie for generalforsamlingen neste år.
Konteiner og kode
Vær snill å kontakte vaktmester for å få koden til konteineren. Du åpner ved å sette inn koden
også trykke låsbøylen ned mot låskassen.
Mulighetsstudie for Emmaustomten
Det er stor interesse blant beboerne i nabolaget vedr. bruk av tomten. Det er særdeles positivt at
kommunen har tatt initaitiv til dette. Eierforholdet til naustet er uklart, men det jobbes med saken.
Nytt fra Rønning Elektro/Canal Digital
HD dekoder uten PVR kommer først i slutten av juni får vi opplyst av Canal Digital.
IDTV Kr 490.- Levering nå. HD PVR kr 3490.- Levering nå.
HD PVR med binding i 12 mnd mot Canal+ pakke kr 990.- Levering nå.
Canal+ Film kr 219 pr mnd. Canal+ Sport kr 269 pr mnd. Canal + Total kr 289 pr mnd.
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