Informasjon til beboerne nr. 10-2019
Utskiftning av sikringene i hovedtavlene i høyblokkene: TV og Internett blir
utilgjenglig 07.10.2019
Rogaland Elektro har planlagt å skifte ut sikringene i hovedtavlene i høyblokkene. De
planlegger å gjøre dette i Rosenli 15 mandag 07.10.2019, mens jobben gjennomføres
08.10.2019 i Rosenli 17.
Dette medfører at hele borettslaget (inkludert lavblokkene) vil være uten TV og
Internett 07.10.2019 mens det arbeides med hovedtavlen i Rosenli 15. Bortfallet
forventes å vare fra rundt kl 08.00 og frem til kl 15.00.
Mandag 07.10.2019 vil også heisene i Rosenli 15 være ute av drift en times tid fra
09.30 og fra kl 14.00. Tirsdag 08.10.2019 vil heisene i Rosenli 17 være utilgjengelige i
tilsvarende periode – dvs en times tid fra 09.30 samt en times tid fra 14.00

Skuring og boning av gangene i høyblokkene
Grundig Renhold starter med å skure og bone gulvene på gangen i Rosenli 15 tirsdag 08.10.2019. De vil da måtte
sperre av gangene mens det skures pga sikkerheten. Det blir svært glatt når bonevoksen løser seg opp. Derfor bes
det at beboerne må vise hensyn og unngå trafikk når det skures opp, når ny bonevoks legges ut og frem til den nye
bonevoksen har tørket. I krisetilfelle vil rengjøringspersonalet hjelpe beboerne trygt inn og ut av heisen. Det vil bli
lagt matter i heisene for å samle opp evt bonevoks/vann fra skoene.
Grundig Renhold lager en detaljert fremdriftsplan som de oppdaterer og henger ved heisdørene i 1. etasje.
Tilsvarende jobb i Rosenli 17 forventes å komme i gang mandag 14.10.2019

Individuell strømavregning («Smarte» strømmålere)
Det har vært flere spørsmål rundt individuell strømmåling. Lyse Nett har operert med en frist på 30.09.2019, og
flere beboere har stilt spørsmål hva de må foreta seg. Til informasjon: De behøver ikke å foreta seg noe som helst
inntil videre. Det er planlagt et møte mellom vaktmester, leverandører og styreleder i oktober, og etter dette bør det
foreligge et mer konkret grunnlag for videre fremdrift.
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