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Fuktige leiligheter 
Styreleder har vært i noen leiligheter i det siste som er skadet av sopp fordi det ikke luftes. De 
som bor i høyblokkene har fått detaljert beskrivelse av problemet, men det kan like gjerne 
gjelde for lavblokkene. Husk å ventilere året rundt! 
 
Hundehold 
Styret er gjort oppmerksom på hunder som tisser i heisen! Ja, utrolig nok, men det betyr 
naturligvis at vi må ha vitner til dette slik at vi kan ta affære. Det kan bety krav om å fjerne 
hunden. 
 
Røyking i fellesområdene inne 
Det gjelder både høy- og lavblokkene. Det er ikke tillatt å røyke inne, bortsett fra i din egen 
leilighet. 
 
Brannslukking 
Det er påkrevet at du har en håndholdt brannslukker i leiligheten. 6kg. skumapparat er 
anbefalt, men pulver kan også brukes. Små sprayboksliknende slukkere erstatter ikke de før 
nevnte typene, men de kommer i tillegg til dem. Brannteppe er også smart å ha lett 
tilgjengelig, spesielt på kjøkkenet. Alt dette kan kjøpes hos Clas Ohlson. 
 
Høstkampanje 
Det blir opprydding blant sykler i sykkelboden i Rosenli 12, Edlandshuset. Du vil få nærmere 
beskjed, men du kan alt nå merke den med ditt navn slik at den ikke havner på dynga.  
Ting som kan sperre nødutganger i kjellere, åpenbart avdankede ting og slikt som styret tror 
er gjensatt, vil bli fjernet. Husk å benytte konteineren ved garasjen. Du kan få koden av 
vaktmester. 
 
Boning 
Det blir igangsatt boning av gulv om ikke lenge. Vi har hatt et tilfelle hvor en kabel ble kuttet 
av en beboer uten varsel, så vær klar over at det blir hengende kabler utenpå høyblokkene for 
å gi bonemaskinene nødvendig strøm. 
 
Tinnfabrikken 
Her er tidligere omtalt den spennende utviklingen på området kalt Tinnfabrikken. 
Detaljplanlegging starter nå og i området kommer sykehjem, flerbrukshall og butikker, bl.a. 
ny Rema 1000. Tidligere sto det å lese at det skulle komme svømmehall og brannstasjon, men 
det ser ut til å være luket ut, dessverre. 
 
Styret 
 

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. 


