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Informasjon til beboerne nr. 1 juni 2016 

Heisene 
Begge heisene i Rosenli 15 stoppet om kvelden den 13. Ingen ringte NOKAS før tidlig den 
14. En heis hadde et teknisk problem, og den andre hadde fått en kraftig “ytre påvirkning”, 
altså en trøkk slik at den ble skadd. Det blir nå bestilt et nytt gir til den med tekniske 
problemer. Dersom det ikke fungerer skikkelig må vi kjøpe ny motor, noe som er kostbart. 
Det er veldig uheldig at begge heisene står. Vi håper at det nye giret ordner det. Beboeres evt. 
misbruk av heisene er det lite vi kan gjøre med. 
 
LaGuli Sawutding av el- og hybridbiler i car port 
Forholdet er nå avklart med elektriker, og det vil bli tillatt på visse betingelser. De to som 
lader i dag får beskjed. Ordensreglene vil bli oppdatert. 
 
Bysykler hos oss? 
Kan bli noe av. Du vil få nærmere beskjed og spørreskjema vedr. interessen vil bli sendt ut 
senere. Syklene er av el-typen. 
 
Stenging av avløp fra balkonger/terrasser 
Beboere legger hindringer i veien for at regnvann skal få fritt avløp fra terrasser. Det gjelder 
forskjellige typer belegningsmateriale/trefliser, som hindrer vann å finne en naturlig vei frem 
til sluket. Vannskader er fremdeles vårt største problem og det kan i noen tilfeller forhindres 
med enkle midler. 
 

Sommertid er utetid 
Men, du trenger ikke sitte på terrassen og gaule eller spille høy musikk etter kl 23. Personer 
som er plaget må henvende seg til den som plager andre. Går ikke det, ring NOKAS. Si hvem 
du er, hva det gjelder, og bråkmaker vil få faktura for utrykningen. 
 
Grilling på plenen vår 

 

Vår tomt strekker seg ned til ca. 5m nedenfor 
fotballplassen mot stranden. Ser du noen som bruker 
engangsgrill rett på plenen er du så snill å si fra til 
synderen. Det blir varige svimerker ved grilling på 
gresset. 
 
Utover det ber styret deg være så snill å ta opp søppel du 
måtte finne på vårt område. 
 

 
Sommertid er også måketid 
Noen er plaget av støy og skit fra måker som har rede på taket i lavblokkene. Styret vil se 
nærmere på dette og komme med tiltak før neste hekkesesong. 
 
Styret 


