Informasjon til beboerne

Nr. 1, september 2015

Canal Digital ‐ Informasjonsmøte
Jeg viser til forrige Informasjon til beboerne om dette prosjektet. Datoen for møtet er endret til den
13. oktober. Noe informasjon kommer tikkende inn fra Canal Digital via brev og per e‐post, men det
viktigste kommer på ovennevnte møte. Dersom du har spørsmål du ønsker å stille til representanten
for Canal Digital og er bortreist, send spørsmålene til leder@rosenli.no på forhånd.
Vil jeg kunne få IP telefoni gjennom Telenor? Ja, til kr. 139,‐/mnd
Skal vi beholde de eksisterende dekoderne? Ja
Bør jeg si opp Hesbynett abonnementet mitt? Vent i så fall til etter informasjonsmøtet.
Vil Hesbynett kontoen min fortsette dersom jeg ikke sier den opp? Ja.
Hvor mange e‐post adresser kan jeg få? Fire
Heisarbeid
Det har vært mange driftsforstyrrelser av heisene bl.a. på grunn av slitte dørmotorer/dørblad.
Kontrakt er tegnet HeisTek og prosjektet starter opp om 2‐3 mndr. Det vil bli bekjentgjort med
oppslag. Merk deg at når èn heis står så er det ikke nødvendig å ringe NOKAS. Kontakt vaktmester ved
første anledning.
Brannøvelsen i går den 15. september for høyblokkene ‐ Sjekk neste side
I denne forbindelse kan nevnes at røykvarslerne montert i lavblokkene som avgir feil varsler skiftes ut.
Private konteinere ‐ Bruk og misbruk
Det er ganske ufattelig at personer tror konteinere som åpenbart er private, kan benyttes fritt. Det
burde være klart for alle hvilke avfallsplasser som kan benyttes av beboerne. Uansett kan dette føre til
et krav om at private konteinere må få et nett over seg slik at ikke avfall blåser bort, slik vi har sett skje
nå, samt at det understreker ytterligere at dette er privat eiendom.
Murersøl
Ofte ser vi at murere tømmer sine bøtter og spann med murrester i sluk i gaten. Det fører til at
områder fremstår som kalket, noe som ikke forsvinner før det har regnet kraftig.
Vaktmester på ferie....
.... fra og med den 16. i 14 dager. Aris, vår håndlanger og tidvis vaktmesterassistent, jobber i Arnts
ferie på timebasis. Treffer du på en telefonsvarer i vaktmesters arbeidstid kan du forsøke styreleder på
92228123.
Mating av fugler....
er ikke lov. Det er plasser, fuglebrett, på bakkenivå hvor du kan mate fugler. Mating fra eller på
terrasser/balkonger er veldig uheldig.
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Brannøvelsen...
....gikk som planlagt. Beboerne i 5. etasje i R17 var varslet på forhånd. En røykpatron i gangen sørget
for passelig med røyk, alarmen gikk av og brannvesenet ble varslet. Reaksjonen var kvikk. En dame
ringte sågar til brannvesenet; hadde ikke registrert at det var varslet øvelse. Også denne gang ble det
klart for styret at lyden fra alarmen var for lav. Flere hørte den knapt. Hva som kan gjøres kan vi ikke
svare på i skrivende stund, noen tips har vi fått, men noe må gjøres.
Etter øvelsen var det samling i Edlandshuset hvor branninspektør Leikvoll holdt en orientering. Vår
branninstruks for høyblokkene var godkjent av ham. Den er slått opp i alle etasjer. Han kom med en
del tips og nyttig informasjon. Det viktigste tipset var: Aldri evakuer inn i røyk. Husk at hver leilighet er
en branncelle hvor du kan være trygg i 30 minutter. Innen den tid er brannen slukket av brannvesenet.
Nå skal det bygges en brannstasjon i Breivik slik at reaksjonstiden blir enda kortere enn fra Hillevåg.
Vi har bestemt at vi skal ha brannøvelse hvert 5. år.
Feilparkerte‐ og biler generelt er et problem for brannvesenet, spesielt nær høyblokkene, men også på
snuplassen ved enden av Digranesveien. Det er kjøpt inn ny stigebil, men den krever god plass til
støtteelementene for at hele lengden på stigen, 37 meter, kan utnyttes.
9V batterier bør ikke kastes ukritisk i avfall. Styret ønsker en ordning hvor alle batterier kan kastes i en
boks i hvert postrom i alle blokkene.
Generelt
Ved brann på kjøkkenet anbefales brannteppe som alle leiligheter har fått.
Pulverapparater må snus opp‐ned en gang i året for at ikke pulveret skal bli klumpet. Sjekk også
manometeret på apparatet. Du er ansvarlig for at det er i orden.
Sjekk også rosenli.no for mer info om øvelsen.
Styret
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