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Generalforsamling 2014
Datoen er fastsatt til den 7. april kl. 18 i Edlandshuset. Du vil få nødvendige dokumenter i god tid.
Trådløs router
Canal Digital har lansert en trådløs ruter som fungerer i alle Canal Digitals nett. Ruteren er liten og
hendig og uten synlige antenner. Det svarte dekselet kan fjernes og ruteren blir da hvit. Ruteren er
klargjort for den nye internettstandarden IPv6. Kr. 799,-. Sjekk
https://kabel.canaldigital.no/Produkter/Bredband/Ruter/
Kommunale penger
Kommunen deler ut 500 000,- til prosjekter, og noe kommer vårt nærområde til gode, bl.a en
permanent dam ved Rosendal Sykehjem. Kommunen deler også ut en pott til lekeapparater. Vi vil søke
om nye fotballmål og ny vippe.
Lekeplassen
Det var en gjeng unger der og koste seg. Jeg snakket med pedagogisk leder i Lervikbryggen barnehage
som var på tur. Hun fortalte at de hadde blitt bortvist derfra en gang da de satt og spiste matpakkene
sine. Jeg sa at det ikke er i tråd med styrets ønske og at de var hjertelig velkomne hos oss.
Lions Storhaug..
…starter opp igjen etter å ha ligget nede en stund. De benytter kjellerlokalet i Edlandshuset.
Windows XP
Bruker du dette operativsystemet, så slutter Microsoft å yte støtte til deg den 14. april.
Tyver på raid
Mandag den 27. januar kl 1930 ble det observert to personer, en mann og en kvinne, som tok seg inn i
biler parkert i Digranesveien. En av bilene var ulåst. De ble gjenkjent av vaktmester. Bildene var
tydelige og kan benyttes når saken blir anmeldt. Det mest illevarslende er at personene bor hos oss.
Styret forfølger denne alvorlige saken.
Treplatting på terrasser
Vi minner om at påbygging av gulvet på terrasser og balkonger kan føre til at rekkverket blir så lavt at
det kan utgjøre en fare. B/L Rosenli fraskriver seg naturligvis ethvert ansvar dersom ulykker skjer som
følge av for lav brystning.
Røyking på senga
Lørdag formiddag ble det meldt om brann i en boligblokk på Tjensvoll. Den ble raskt slukket. Skadene
er begrenset til en leilighet og en terrasse, sier operasjonsleder Henning Andersen i Rogaland
politidistrikt til Aftenbladet klokken 11.10 lørdag den 1. februar. Ifølge beboeren i leiligheten tok det
fyr i et tv-apparat, som så ble kastet ut på terrassen for å hindre brann inne i boligen. Det viste seg
senere at brannen skyldtes røyking på senga. Politiet varsler at beboeren vil bli anmeldt.
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