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Informasjon til beboerne nr. 2 juni, 2017

Hardner det til hos oss?

Husk at du som beboer har ansvar for oppførselen til dine gjester. Saken under er grov, og alle
må passe på hverandre, slik at vi ikke utsettes for slike triste ting. Vedkommende som har
skrevet dette til styret har oppført seg slik vi forventer av beboerne:

Lørdag 24. juni var en dag med varmt og fint vær (og noe regnvær). Da jeg kom hjem ca kl
1730 fant jeg denne berusede personen liggende og sove i gangen i 16. etg. Han hadde
tydeligvis ramlet over plastikkplanten, og lagt seg til rette på barnevogna. Jeg vekket han og
sa at han ikke kunne ligge her, og at måtte fjerne seg. Han svarte at jeg skulle dra «åt
hälvete».

Jeg ringte så Nokas, men de sa at de ikke kunne gjøre mer enn det jeg allerede hadde gjort,
nemlig å vekke han og snakke til han. Men de skulle ringe politiet. Jeg gikk tilbake til mannen
og sa at jeg kom til å ringe politiet. Mannen skjønte hva jeg sa, men ga samme type svar som
tidligere. Jeg ringte så politiet selv. Cirka en time senere var mannen borte, og planten satt på
plass. Nokas ringte også og fortalte at han hadde observert mannen gå på bussen.

Jeg tror at dette er noen som har vært på fest hos noen og drukket for mye. Istedet for å dra
hjem har han tatt heisen til 16. etg, ramlet over planten og barnevogna og blitt liggende og
sove i 2-3 timer.

Vogna ble kjøpt bare noen dager i forveien. Heldigvis kan jeg ikke se at det er noen skade på
den.

Situasjonen som er beskrevet over, er rapportert av en beboer i en av høyblokkene. Dette er en
type situasjoner som skaper stor utrygghet for beboerne.
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