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Informasjon til beboerne       Nr.1 juni, 2012 
 

Forsøpling av særlig alvorlig grad 

 

 

Vi kan dessverre ikke legge skjul på at noen få blant  

våre beboere skaper problemer for oss: De mangler  

trening i å bo blant folk. Denne sofaen og annet søppel  

ble rett og slett hensatt av beboerne i en leilighet i  

Rosenli 17 da de flyttet ut. Søppel sto også igjen i  

kjelleren. Vi har måttet besørge rydding og bortkjøring,  

men vil sende regningen til eieren av leiligheten. Det er 

meddelt dem. Allikevel, dette eller liknende episoder  

skjer litt for ofte hos oss og har medført ekstraarbeid 

for styret og vaktmester. Vi har i lengre tid arbeidet for 

et ryddigere miljø, og kan neppe si oss ferdige med 

opprydding slik du kan lese mer om på baksiden av 

dette arket. Vi må alle ta ansvar, og styret innser at det 

er en vei å gå for oss før alt er som det bør være her. 

Det betyr at opprydningen i fellesrom, spesielt i 

Digranesveien, fortsetter.  

 

 

Brannforebyggende tiltak 

I forbindelse med en brann i en lavblokk i Trondheim nylig, ber vi om brannteknisk bistand for å 

vurdere om dette kan skje hos oss. Vi minner om vedtaket om å få et brannvarslingssystem i 

høyblokkene. Dette arbeidet påbegynnes i høst. 

 

Finale EM i fotball 

Finalen går den 1. juli kl. 20:45. Styret inviterer alle beboere til samling i Edlandshuset kl 20. Vi bruker 

prosjektor og lerret til formålet. Ta med det du ønsker å spise og drikke.  

 

Melding fra Tou: 

Hei! 

Vi skal i år igjen ha St. Hansfest med stort bål under Tou Camp. Vi begynner med underholdning kl. 

18:00 der vi blant annet skal få Tabanka Crew til å danse for oss. Så tenner vi bålet rundt kl.18:30. 

Vi fyrer opp griller som folk kan låne, og så vil Tou Cafe også selge grillmat under arrangementet.  

 

Velkommen til Tou for alle familier den 23. juni! 

 

 

 

 

Se baksiden          Se baksiden 
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Opprydding i fellesområder den 28. juni kl. 17 
Styret har ved flere anledninger beskrevet et system med ”indre selvstyre” for de enkelte etasjene i 

høyblokkene og for de enkelte oppgangene i lavblokkene. Erfaring viser at noen steder hos oss 

fungerer det godt, andre steder ikke.  

Ved gjennomgang av fellesrommene, altså den såkalte sportsboden og avfallsboden i lavblokkene, 

så finner vi ting som åpenbart er søppel, men også ting og tang som like åpenbart representerer 

verdier for noen.  Bildet under viser et eksempel på ting som er på grensen mellom søppel og 

verdier; en åpenbart privat hylle med rot, lister, sko etc. Et annet sted står det en stor kommode. 

Dette må vekk. Sykler, bildekk og ting vi mener er i bruk og verdifullt vil ikke bli rørt. 

 
 

Styret skal for forhåpentligvis siste gang, fungere som både jury, dommer og eksekutør i slike saker. 

Dette er beboernes ansvar. Du må selv bestemme hvordan vi skal ha det rundt oss gjennom et indre 

selvstyre.  Merk deg at noen ting er flyttet fra den såkalte sportsboden og satt i avfallsboden av 

styret. Det er for å demonstrere at disse tingene skal kastes eller bør settes i din egen bod. Mange 

ting er hensatt av beboere som har flyttet ut. 

Husk at det er strenge regler for oppbevaring av brannfarlig væske. Ønsker du å kaste ting i 

konteineren, så kan du få oppgitt koden til låsen av vaktmester. Den 28. kl 17 vil styret rydde ut det 

vi mener bør kastes. Det er siste anledning du har til å ta vare på ting som du mener representerer 

verdier for deg. Det gjelder også i høyblokkene. Dette er et tøfft tiltak, men dessverre nødvendig. 

 

Til slutt vil vi legge til at i noen oppganger er det enighet om hvordan det skal se ut vedr. pynting, 

blomster, møbler o.a. Et årlig møte er å anbefale for vår felles trivsel. I grove tilfeller av forsøpling, 

så vil styret rydde opp.  

Med ønske om en flott sommer til alle!                                              Styret 


