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Informasjon til beboerne                                                                        Nr. 1 januar 2011 
 
Først og fremst Godt Nytt År! 
 
Generalforsamling 2011  
Generalforsamlingen for regnskapsåret 2010 avholdes i Edlandshuset den 21. mars. Det blir 
enkel servering. Innkalling med dokumenter kommer i posten etter hvert. 
 
Fikling med postbokser i Rosenli 15 
Det er rapportert om ”uregelmessigheter” angående post i Rosenli 15. En beboer mener å ha 
fått frastjålet post, fremmed post er lagt i vedkommendes postboks og flere bokser er 
observert åpne på samme tid. Vi er nødt til å være årvåkne alle sammen, så følg med og gi 
beskjed dersom du føler det er noe som bør rapporteres til vaktmester eller styret. 
 
Blomsterkrukken som forsvant 
Utenfor Digranesveien 27 står det to krukker med grønt. For en tid tilbake ble en påkjørt og 
ødelagt. En observant nabo fikk nummeret på bilen og vedkommende gjorde opp for seg. Ikke 
lenge etterpå skjedde akkurat det samme. Også i dette tilfellet forsvant bilen selv om en måtte 
ha registrert kollisjon. Da ble bilen registret på overvåkingssystemet og vedkommende gjorde 
opp for seg. Det siste tilfellet skjedde like over nyttår da en bil parkerte tett opptil den ene 
krukken og vedkommende bilfører stjal den! Ja, stjal den! Dette ble observert på 
overvåkingssystemet, og styreleder lekte detektiv sammen med vaktmester og fant at det var 
en leiebil. Styreleder ringte vedkommende leietaker og sa at krukken måtte settes på plass 
ellers ble dette anmeldt. Ingen krukke kom og saken ble anmeldt. Så kommer det hyggelige; 
politiet var virkelig på servicesiden og var i kontakt med oss og skrev sågar at de ville kreve 
inn et beløp tilsvarende skaden dersom ikke krukken dukket opp. Sannelig, den 17. var 
krukken tilbake. Stor takk til politiet som bryr seg om småsaker! 
 
Beskjæring av trærne på parkeringsplassen 
Dette vi skje i februar. Informasjon kommer vedr. parkeringsløsning mens det pågår. 
 
Lysarmatur og tappeventiler i v.v. bereder 
Omtrent samtidig pågår skifting av gammel armatur i kjellerne og skifting av tappeplugger i 
OSO beredere av en viss årgang. Dette kan føre til uleilighet for deg, men det er du nødt til å 
finne deg i. 
 
Fellesutgifter 
Forsikre deg om at dersom du har autogiro for fellesutgiftene, tidligere kalt husleie, så bør du 
forsikre deg om at trekktaket er høyt nok til å ta vare på økningen på 6,25% og økede 
strømutgifter. Hva strømmen vil beløpe seg til er vanskelig å anslå, men regn med en økning 
på 30% i forhold til 2010. 
                                              Styret 

Husk småfuglene med mat. Det er fremdeles frost og vanskelig å finne mat. Bruk ”Arnt`s hybelhus” til formålet. 
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten. 


