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Det er stor aktivitet hos oss for tiden.
Det blir investert i oppgradering av kameraer samt installering av et par nye. Et nytt blir
plassert slik at det best kan lese bilskilt, og et kamera blir plassert slik at det alene kan se hele
området sør for lavblokkene, altså mot nabotomten. Gelender fra Rosenli 15 mot
parkeringsplassen er bestilt. Belysningen på den store parkeringsplassen skal skiftes ut, og
viftene til alle leiligheter i Digranesveien skiftes ut. Fornyet kontrakt med Grundig Renhold er
inngått med en gunstigere pris. Husk å gi beskjed direkte til dem dersom du finner at noe ikke
er utført skikkelig. E-post torbjorn@grundigrenhold.no
Tillegg til ordensreglene vil bli oppdatert
Det gjelder reglene for renovering av våtrom som ble delt ut til alle i høyblokkene i 2010.
Regler for dyrehold vil også bli oppdatert .
Styret oppfordrer beboerne til årvåkenhet de neste par ukene, særlig når det gjelder
mulighetene for brann/røykutvikling. Forsøk å unngå bruk av åpen ild. Ha brannteppet på en
plass nær komfyren. Sjekk røykvarsler og manometeret på pulver- eller skumapparatet ditt. Ta
også vare på deg selv og bruk brodder eller liknende på sålene. Til slutt minner vi nok en
gang om at du aldri må slippe inn noen du ikke kjenner identiteten til.
Til slutt minner vi om bilordningen hos oss via Bilkollektivet AS, en bil du kan leie i
hovedsak på korttidsbasis. Lengre leie kan evt. avtales. Bilen er mye brukt ser vi.
Generalforsamling 2018 blir den 10. april.
God jul og godt nytt år! Og så går det straks mot lysere tider.......
Styret
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