
Informasjon til beboerne nr. 12-2019

Planlagte strømbrudd!

Det er planlagt strømbrudd i Rosenli 15 mandag 21.10.2019 og mandag 28.10.2019. Dette 
medfører at heisene ikke kan benyttes, og at også Internett og kabel-TV blir utilgjengelig fra 
08.00 til 16.00 for hele borettslaget disse to dagene.

Rosenli 17 blir uten strøm tirsdag 22.10.2019 og tirsdag 29.10.2019 fra 08.00 til 16.00

I Digranesveien vil strømmen bli tatt onsdag 23.10.2019 fra 08.00 til 16.00 og muligens 
torsdag 24.10.2019 fra 08.00 til 16.00 

Det anbefales å slå av evt. kritisk datautstyr i forkant av disse dagene

Individuell strømavregning («Smarte» strømmålere) – strømstans i uke 43

Arbeidet med montering av nye «smarte» strømmålere starter opp i uke 43. Monteringen skjer i samarbeid med 
OneCo som arbeider for Lyse Nett, og Stavanger Installasjon.

Mandag 21.10.2019 kl 08.00 starter arbeidet i Rosenli 15. Stengning av strømmen i hovedtavlen i Rosenli 15 vil 
også medføre at Internett og kabel-TV-signalene vil bli borte. Dette gjelder også i Rosenli 17 og Digranesveien. 
Heisene vil bli uten strøm i tidsrommet Stavanger Installasjon gjør arbeidene sine.

Dagen etter, tirsdag 22.10.2019 fortsetter arbeidet i Rosenli 17, og heisene der vil da bli utilgjengelige i tiden 
Stavanger Instalalsjon gjør arbeidet sitt. Onsdag 23.10.2019 går så OneCo i gang med lavblokkene i Digranesveien.
Det er mulig at arbeidet i Digranesveien fortsetter torsdag 24.10.2019

OneCo og Stavanger Installasjon starter kl 0800 og jobber i utgangspunktet til kl 1600. Det kan være de må stå litt 
lenger dersom de ikke blir ferdige i tidsrommet 0800-1600.

Når jobben med strømmålerne, vil hver enkelt beboer motta et brev fra Lyse nett med informasjon om hva de må 
gjøre videre i forhold til abonnement på levering av strøm. Beboerne får mulighet til selv å velge leverandør.

Utskiftning av sikringene i hovedtavlene i høyblokkene i uke 44

Rogaland Elektro har planlagt å skifte ut sikringene i hovedtavlene i høyblokkene. Dette
medfører at strømmen igjen blir borte i høyblokkene i uke 44. Mandag 28.10.2019 tas
strømmen i Rosenli 15. Her er også «hovedpunktet» for kabel-TV og Internett. Atter en
gang blir altså borettslaget uten kabel-TV og internett, og heisene i Rosenli 15 vil ikke
kunne benyttes. 

29.10.2019 gjøres tilsvarende jobb i Rosenli 17, og i strømmen vil bli borte der.

Skuring og boning av gangene i høyblokkene.

Grundig Renhold startet med å skure og bone gulvene på gangen i Rosenli 15 tirsdag 08.10.2019. De har satt opp 
lapp om dette ved heisene, der de har gitt informasjon om forventet fremdrift.

Tilsvarende jobb i Rosenli 17 forventes å komme i gang mandag 14.10.2019
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