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Informasjon til beboerne                                                                               Nr. 2 april 2011 
 
Generalforsamling 2011 
Referatet er klart og ligger på nettet: www.rosenli.no. 
Ønsker du referatet på papir, gi beskjed til styreleder eller vaktmester 
 
Dugnad 
Dagen for dugnad blir den 5. mai fra kl 17 og utover. Vi bestiller som vanlig pent vær. Det 
blir grilling i etterkant. Møt opp ved garasjen til vaktmester. 
 
Konteineren 
Pappesker skal trykkes sammen og legges i papiravfallet. Isopor skal i plastavfallet. Glass og 
metall skal i lukene i garasjen til vaktmester. Det skal ikke kastes i plastposer. 
Drikkekartonger brettes sammen og legges i plastpose som kastes i papiravfallet. 
 
Konteinervettreglene 
Hva må du IKKE kaste i konteineren? 
Farlig avfall Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, 

rengjøringsmidler 
Våtorganisk Matavfall 
Smittefarlig avfall Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte 

bandasjer m.m. 
Eksplosiver Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri 

osv. 
Radioaktive stoffer 

Stoffer som er merket med radioaktivt symbol  
EE-avfall Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkoples 

strømnettet. Datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, 
elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk 
utstyr med mer. 

Kuldemøbler Alle typer kjøleskap og frysere 
Dekk Alle typer dekk 
Impregnert trevirke Sviller, oppkappede telefonstolper, impregnerte hagemøbler og 

lignende 
 
 
 
 
Styret   NB: LES BAKSIDEN    NB: LES BAKSIDEN   NB: LES BAKSIDEN    

 
 
 

Husk å slå av lyset i gangen etter deg når det er hensiktsmessig. 
Oppbevar denne informasjonen i en egen mappe som kan følge med leiligheten dersom du selger den. 
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Husbråk 
Vi minner om ordensreglene vedr. støy. Det skal være ro hos oss etter kl 23. Dersom 
Securitas må benyttes for å roe festdeltakere ned, så koster det nå kr. 938,- for bråkmakere. 
Husk å henvende deg til vedkommende som står for støyen før du ringer til Securitas. 

 
 

Endring av  kanaloppsettet Canal Digital 
 

Som du muligens har observert, så er digital kanal 16 blitt oppstarten på en Rosenli kanal. Du 
vil fortsatt kunne se Rosenli TV som før, analogt.  
På digital kanal 17 kommer TV Vest.  
Danmark 1 og 2 er fjernet fra den analoge pakken, men du kan fortsatt se Danmark 1 hvis du 
har dekoder, den ligger i gruppen Mine Favoritter. (2 kanaler for 59 kr pr mnd.)  
Fox Crime ble lansert 28 april og er en ny kanal i den digitale grunnpakken, (må ha dekoder.) 
Bortsett fra det som skjer med Rosenli TV, så har vi ingen innvirkning på kanaloppsettet.  
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