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Nederst på siden er det tall som har forsvunnet i trykken. Det er årstall som ikke er vesentlige for
forståelsen av notene. Dette vil bli redegjort nærmere for på gen. fors.- den 10. april.
Ordensregler
Disse vil sammen med mye brukte skjemaer samt oppdaterte vedtekter, bli delt ut til alle kort tid
etter generalforsamlingen. De viktigste elementene blir også å finne på engelsk.
Hundetiss i heis, Rosenli 17
Skjerp dere hundeeiere. Dette er grovt, og må aldri skje igjen. Det kan føre til tiltak mot alle med
hund i Rosenli 17. Du kan i det minste vaske etter deg. Hundeeiere er ikke fritatt for å tenke.
Canal Digital
Styret har hatt møte med CD for å oppdatere oss på tilbud i fremtiden. Vi har mulighet for å
fortsette utover kontraktsutløp til sommeren, men det er naturlig at vi også sjekker tilbud fra andre
leverandører. Styret merker seg at hele 72% av våre beboere benytter seg av bredbåndshastigheten
på 10/10 i grunnpakken. Med andre ord; svært få benytter seg av høye hastigheter for å strømme
filmer og lignende. Videre; veldig få er klar over tilbudet om 15 ekstra kanaler som kan velges fra
en liste på 70. Det koster ikke noe å skifte på disse kanalene heller. Tips: Se på dekoderen som en
datamaskin. For å oppgradere programvaren må du ta strømmen fra den og vente 10 sekunder før
du kopler opp igjen. Det skjer ikke noe ”skummelt” når du gjør dette.
Måker
Foreløpig ser det ut til at trådene trukket langs takskjegget i Digranesveien virker. Vi holder
måkene under oppsikt, men vi har svært få remedier å velge mellom dersom dette ikke går bra.
Utkjøring fra den store parkeringsplassen
Da kommer du inn på offentlig vei og har vikeplikt.
Den såkalte rundkjøringen,
som ikke er en rundkjøring, har fått kantsteinene grundig trykket ned av busser. Vi jobber med
saken overfor Kolumbus.
Hensettelse av søppel
Bruk avfallskonteinerne og konteineren ved vaktmesters garasje. Du får kode til konteineren ved å
henvende deg til vaktmester. Isopor skal i plast, og papp og papir i de grønne konteinerne.
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