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Julen er her, 
om vi vil eller ikke! Det betyr spesiell aktsomhet når det gjelder åpen ild og overfor det du måtte ha 
på komfyren til enhver tid. Styret anbefaler at du har brannteppet du har fått, lett tilgjengelig. Det er 
et krav at du har brannslukker av pulver eller skumtypen i din leilighet. Styret anbefaler skumapparat.  
 
Vaktmester er i gang med å bytte røykvarslere. Dette er hva han opplever: 
Skulle bytte 20 røykvarslere i dag, kom bare inn i 10 leiligheter. Det er meget skuffende at ikke flere 
leser og svarer på det jeg legger i postkassene. En har sogar kastet beskjeden min rett på gulvet i 
postgangen. Vaktmester 
Dette er mer enn flaut! 
 
Det blir mye bruk av telys i julen, gjerne ellers også. Husk at brukte telys kan gjenvinnes og skal i 
dunk for glass og metallavfall. 
 
Husk å ikke helle fett i sluk noe sted. Undertegnede var vitne til at et rør i oppgangen var tett på 
grunn av fett. Det kan føre til ubehagelige overraskelser. 
 
Juletrefest for venner og venners venner? Husk at Edlandshuset egner seg utmerket! Og det er 
billig. 
 

Husk refleks, også når du går på vårt område hvor biler ferdes. Kjør forsiktig, spesielt nå som det er 
glatt. 
 
Måking og strøing 
Også i år ble det en periode med is. Det er helt sikkert at ikke absolutt alle isdekkede områder blir 
strødd. Derfor anbefaler styret veldig sterkt at du skaffer deg friksjonssåler som er lette å ta på og av.  
 
Bioposer 
Bioposer legges i postboksen din i neste uke. 
 
Uønskede personer 
 ”Noen” slipper inn personer de ikke kjenner. Det siste tilfellet var i Digranesveien 23 hvor en 
engelskspråklig person ringte på inngangdøren inne i gangen og skulle selge noe. Dette må ta slutt. 
Henvis personer til vaktmester, uansett hvilket språk de snakker. Er ikke vaktmester på jobb, så må 
de uansett avvises. 
 
Canal Digital 
Husk tilleggspakken hvor du kan velge 15 kanaler gratis. Tilbudet vil forhåpentligvis kompensere 
for tapte kanaler. Sjekk https://kabel.canaldigital.no/kunderservice/ eller telefon 06090 for 
informasjon vedr. fremgangsmåte. Krangelen mellom Canal Digital og TV2 fortsetter. 
 
Vi ønsker deg og dine en riktig God Jul!                                                                   Styret 
 


