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Ekstraordinær generalforsamling den 15.
Styret ønsket å etablere basestasjon for Netcom på taket av Rosenli 15, samt antenne for nødnettet samme
sted. Forslagene ble nedstemt av generalforsamlingen. Styret innretter seg etter dette, men allikevel føler vi
at vi svikter vårt samfunnsansvar i denne saken. Det kan være at vi tar opp dette igjen vedr. nødnettet. Det
vil uansett bli endringer av voteringssystemet og registrering av hver enkelt beboer basert på beboerlistene.
Det blir mer byråkrati som er helt nødvendig for å få til en ryddigere avstemnig enn det vi opplevde den 15.
Styret beklager dette.
Demenskampanjen
Styret ønsker å støtte prosjektet ved å leie ut kjelleren i Edlandshuset for kostpris til et prosjekt i regi av
kommunen. Det går ut på å opprette en basestasjon for fysisk aktivitet for demente, spesielt for spaserturer.
Eldre og yngre, dement eller ikke, vil få anledning til å være med på det.. Mer informasjon kommer etter
hvert.
Trafikk nattestid på sørsiden av lavblokkene
To ganger i løpet av en måned har personer tatt seg til rette på eller nær terrassen til beboere i lavblokkene.
Det har også vært en kar, som utgir seg for å være arkeologisk interessert, som har gravet et hull i plenen
vår, også på sørsiden av lavblokkene. Gjerdet mot nabotomten er nedfalls med flere hull. Siden det ikke er
gjerdeplikt her, så har ikke styret tenkt å reparere dette fordi det finnes alt for mange måter å komme til dette
området, dersom en vil. Vi skal ha møte med Viste & Sømme, firmaet som har levert våre kameraer, og vil
diskutere saken med dem. Det vil antakelig bli montert lys på baldakinene nær 6-kantene som vil være
bevegelsesstyrt. Infrarøde kameraer må også vurderes. Disse tiltakene må sees i sammenheng med
bilinnbrudd med påfølgende store kostbare skader som har skjedd forholdsvis nylig. Det har i et av tilfellene
vært de samme personene som har oppholdt seg på motsatt side av blokken.
Informasjon om regler hos oss
Styret har fått klage på at vi ikke har informert godt nok når det gjelder bruken av vaktselskapet G4S. Disse
skal altså kontaktes vedr. alle «vaktmesterting», også skader som krever håndverker dersom vaktmester ikke
er på jobb. Dette fremgår av ordensreglene. Det er egentlig et spørsmål om i hvilken grad en selv lar seg
informere, altså en må selv finne ut hva som gjelder. Bla igjennom ordensreglene og sjekk innom Rosenli
TV av og til. Til tross for at rosenli.no ble kåret til det beste nettstedet i byens borettslag og sameier for
noen år siden, så ser vi et forbedringspotensiale. Vi jobber nå med saken.
Sykkelrot Rosenli 17
En moped som ser ut som et vrak er parkert der, det samme er sykler i en haug og sykkeldeler. Disse vil bli
fjernet dersom eierne ikke ordner opp i rotet.
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