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Informasjon til beboerne nr.1 april, 2017 
 
Generalforsamling 2017 
Det var stappende fullt, 64 andelshavere inkl. fullmakter møtte. 

 Parkering: Det ble vedtatt at alle faste plasser på den store parkeringsplassen 
opphører. Det blir markert et par plasser for bevegelseshemmede, men fra nå av er det 
fritt frem for alle. 

 Balansert ventilasjon: Dette blir skrinlagt. 
 Utskifting av vinduer i 4. etasje i Digranesveien mot nord. Forslaget falt. Styret 

mener at originale vinduer og dører skal skiftes ut etter behov, slik det gjelder for den 
øvrige bygningsmassen. 

 Valg av nytt styre: Nina Torgersen ble valgt inn som varamedlem til styret som igjen 
består av fem personer. 

Protokollen fra generalforsamlingen blir lagt ut på rosenli.no som vanlig. Ønsker du 
papirkopi, henvender du deg til vaktmester. Har du e-post adresse, er vaktmester interessert i 
den for å lette kommunikasjonen med beboerne. Kontakt vaktmester@rosenli.no 
 
Lås døren ut til gangen 
Det ble nylig rapportert en person som gikk inn i én, kanskje flere leiligheter i høyblokkene. 
Hoveddøren sto oppe en stund fordi det var flytting på gang. Hvem som helst kunne da ta seg 
inn.  
 
Hold hoveddøren låst – denne må aldri forlates i åpen stilling! 
Å etterlate hoveddøren åpen på «kroken» når man skal en «rask tur opp» med ting, og det 
ikke er noen til stede i inngangspartiet, er en åpen invitasjon for uvedkommende. Husk derfor 
alltid å låse døren straks dere forlater inngangsområdet for å flytte ting opp i leiligheten. 
Generelt gjelder at du aldri må slippe inn personer som ringer på dørtelefonen uten at de kan 
identifisere seg. 
 
Fugleskremslene 
ser ut til å fungere. Vaktmester inspiserte takene på utkikk etter reder, men fant ingen. 
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Dugnad blir den 10. mai 
 
Fremmøte ved garasjen kl 17 for utdeling av hageredskaper. Få med deg avfallsekker som du 
fyller med det du kan, og setter langs veien slik at den kan hentes med traktor.  
 
Det kan være at vi kapper buskas med en dertil egnet kutter som har sagblad. Dersom det 
finnes personer som har erfaring med slike kan de melde seg til vaktmester som har 
verneutstyr. 
 
Grilling kl 1830. – Brus, pølser og hamburgere. Kan du ikke delta fysisk, er du allikevel 
hjertelig velkommen. 
 
 
Styret 
 

 


