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Forsøpling – Beboers reaksjon
Som du ser av bildet til høyre, så blir ikke anmodninger om å hindre brann, slik vi viste til i Info
nr. 1 for august, tatt imot med særlig alvor. Det er en
del blant oss som ikke tar styrets arbeid på alvor. Det
kan dessverre få uønskede følger. ”Ta det rolig…”
er ikke den reaksjonen vi håper på. Det er fremdeles
personer som kaster glødende sigrattsneiper ut fra
terrassen. For deg som bor i høyblokkene:
Sjekk at rømningsluken på altanen fungerer som den
skal.
Canal Digital informerer
Grunnpakken – nå med individuell valgfrihet
Den nye Grunnpakken gir økt valgfrihet gjennom at hver enkelt beboer selv kan skreddersy sin egen
kanalpakke – uten at det koster noe ekstra. Grunnpakken vil nå bestå av en fast del med 28 av de
store norske og internasjonale kanalene og en valgfri del hvor hver beboer kan velge 15 kanaler
etter eget ønske fra et stort utvalg av tv-kanaler.
Beboeren kan også endre sine valgfrie kanaler når han måtte ønske. Det koster kun 19 kroner hver
gang beboeren utfører et bytte – uansett antall kanaler.
Les mer om kanalene i Grunnpakken dersom du har nettilkopling
Grunnpakken endres 9. oktober
Det nye tilbudet trer i kraft 9. oktober. Alle beboere med et digital-tv-abonnement får tilsendt
informasjon rundt det nye tv-tilbudet i løpet av uke 38-39. Her får de en god beskrivelse av hvordan
de velger sine nye kanaler.

Emmaus Friområde - Park og vei skal i 2012 gjennomføre et prosjekt for friområdet på og rundt Emmaus.
Arbeidet skal kartlegge verdier og kvaliteter, og ønsker brukerne har for innhold og bruk av området. Det skal
utarbeides en plan som viser hvordan området kan og bør tas vare på og utvikles videre framover.
Velkommen til nytt møte om disposisjonsplan for Emmaus friområde! Tidspunkt: 27.september 2012 kl.
19.00 Sted: Kantina ved Rosendal sykehjem, Rasmus Risas gate 13a Planen ble sendt på høring til ulike
parter i starten av juli, der det ble bedt om kommentarer og innspill til forslaget. I forbindelse med
innhenting av innspill og kommentarer vil det bli arrangert et nytt møte der vi vil gå gjennom forslaget og
åpne for spørsmål og diskusjon. Vi forlenger fristen for uttalelser til planen til 05.oktober.
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