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Informasjon til beboerne                                                                        Nr. 1 februar 2012  
VELDIG VIKTIG: 

Opprydding i kjellere 
I Info. Nr. 2. januar lovte vi å ta en ny kikk om 14. dager. Det er nå bak oss slik at dine 
eiendeler som står på fellesområder vil bli fjernet. Styret kan ikke påta seg noe ansvar for 
verdier som du mener slike ting representerer.  
Som vi har skrevet gjentatte ganger; hver oppgang i Digranesveien har en form for selvstyre 
hvor beboerne selv bestemmer hvordan det ubenyttede avfallsrom skal disponeres. Styret har 
foreslått at bildekk bør oppbevares der. 
Sykler bør uansett merkes med navn. I høyblokkene så vil sykler som oppbevares andre steder 
enn i sykkelboden ved Rosenli 17, i sykkelstativ eller i kjelleren til Rosenli 12, bli fjernet. 
Gjenstander som oppbevares midlertidig må merkes med navn og telefonnummer, og kan kun 
plasseres i fellesområder etter rådføring med styret. 
Styret beklager å måtte bruke pekefingeren titt og ofte, men det skyldes at ting glir ut fordi 
”noen” synes det er greit å ta seg til rette. Ting som åpenbart er søppel blir bare hensatt i 
påvente av at ”noen” rydder det vekk.  
 
Oppussing av ganger  
Malingsarbeider er påbegynt i oppgangen i Digranesveien 25 som ikke har sett så pen ut etter 
vanninntrengning. Dette arbeidet er under overoppsyn av vaktmester som bes kontaktes 
dersom du har spesielle ønsker eller tips. 
 
Terrasser 
De terrassene som vi mener lekker vil bli gjenstand for nærmere undersøkelser, som i henhold 
til avtale med Multiconsult, vil starte denne måneden. 
 
Vinteren er bak oss…… 
….eller? Vaktmesteren har i alle fall gjort en god jobb med å måke, også utenom sin vanlige 
arbeidstid. Søndag var det Ut i naturen dag, men det ble ganske sure forhold. Sånn er jo 
naturen! 
 
Mobildekning 
Styret har tilskrevet de tre tjenesteleverandørene og klaget over dårlig dekning i vårt område. 
I Stavanger Aftenblad den 6. er det en lengre artikkel som klart indikerere at det er flere 
områder enn vårt som har problemer. Det loves bedring, spesielt for mobilt bredbånd. Styret 
er skeptiske til tjenesteyterne, men vi få se hvordan dette utvikler seg for 
vanligmobilsamband, eller om noen av oss må beholde fasttelefonen i årene som kommer 
også. 
 
Uregistrert Ford Escort må flyttes fra den store parkeringplassen. Sjekk ordensreglene. 
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. 


