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Informasjon til beboerne nr. 1 januar, 2018 
 

Godt Nytt År! 
 

Branntilløp i høyblokk 
Takket være en årvåken nabo ble antakelig liv reddet. En person sovnet fra pizza i ovnen. Naboen hørte 
røykvarsleren i leiligheten og gikk for å sjekke. Ringte- og banket på. Ingen reaksjon. Hun ringte så 
brannvesenet som kom raskt. De mente at det hastet med å få opp døren og brøt seg inn. Røyk veltet ut, men 
beboerne var ikke skadd. Det kunne ha gått galt. 
 
Ulovlig rakettoppskyting 
Et rakettbatteri fyrte opp og smalt noe infernalskt ved Digranesveien 11-13 nærmere kl 0100 nyttårsaften. 
Av en eller annen mystisk årsak, enda ikke klarlagt, var kameraene som kunne sett noe, i ustand akkurat i 
det angjeldende øyeblikk. Uansett, dette var en ulovlig handling. 
 
                                                   Avskiltede biler 

 

På et tidspunkt var det tre avskiltede biler her. Nå er det kun 
denne Golfen. Dersom du kjenner til bilen hører vi gjerne fra 
deg. Den vil evt. bli fjernet for eiers regning fordi det er 
forbudt å parkere avskiltede biler her uten nærmere avtale 
med styret. Arbeid med å finne eiere krever veldig mye tid. 
 

 
Ladestasjoner  
Styret arbeider med planer om å utvide med 10 nye plasser. Dette er veldig kostbart for fellesskapet, og 
styret ønsker at brukerne skal betale for bruken og investeringen. Det er nå installert strømmålere i de 
eksisterende 6 «gamle» plassene. Hver av de «gamle» ladeplassene koster kr. 10 000,- . Nytt vedtak i styret 
er at i tillegg til gjeldende kWt pris, skal hver bruker av de «gamle» ladeplassene betale kr. 1,00 per kWt 
ekstra for å bidra til å dekke kostnadene. Dette trer i kraft så snart det er praktisk mulig. Den nye typen 
ladestasjoner blir kostbare, og selv om vi skulle få økonomisk støtte fra Lyse, ikke avklart, så er det mulig at 
påslaget per kWt kan bli ca. kr. 2,00. Dette er ikke avklart i skrivende stund. Det er mye som rører seg i 
dette markedet nå; avanserte teknologier og mye mer. Men som sagt, det koster. 
 
Fellesområdene i høyblokkene 
Fellesområdene er underlagt selvstyre, altså at beboerne i gangen må bli enige om både utsmykning og bruk 
av det opprinnelige tørkerommet. I dette har hver leilighet 70x70cm. Ønsker en å bruke mer plass må det 
avtales med naboer. Det er ikke ønskelig at det stables ting utenfor området nevnt over. Vi ser tegn til at 
personer tar seg til rette. Det ønskes ikke. Skal ting stå i selve gangen må det avtales med beboerne der. 
 
OBS 
Jente fra Falck vil inn til deg for å sjekke brannutstyr. Ikke slipp henne inn, hun er en ”luring”. 
Styret 


