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Informasjon til beboerne       Nr. 2, mars 2012 
 
Aktivitetsdag lørdag 28. april 
Fra en vel-forening i nabolaget har vi fått følgende: Vi satser på aktivitetsdag i Emmaus‐
området den 28. april i år. Dere er hjertelig velkomne til å delta, evt. komme med innspill 
m.m. om dere har lyst. Ungdom & Fritid/Frivillighetssentralen er også med på dette. De 
ønsker blant annet å benytte anledningen til å innhente ønsker og behov fra folk i området, 
men først og fremst få folk ut og ned i området! Vi tiltrer dette initiativet! 
 
International Earth Hour 
Dette er dagen da du fysisk kan vise at du setter pris på miljøet du har omkring deg og ønsker at det 
ikke skal forverres. Hvordan gjør du det? Du slår av lyset i leiligheten din mellom kl 20:30 og 21:30 
den 31. mars. Sjekk http://www.earthhour.no/  for mer info.  
 
Parkering av uregistrert Audi 
Bilen har stått her en stund. Dersom du har kjennskap til den ber vi deg kontakte 
leder@rosenli.no slik at bilen evt. kan fjernes for eiers regning. 

 
Generalforsamlingen 
Du vil snart motta protokollen fra generalforsamlingen. Merk deg at forslaget om å gå for 
Altibox eller utvidet tilbud fra Canal Digital med PVR, falt. Det betyr at du kan gå til innkjøp 
av dekoder/PVR straks de er på lager igjen. Det kommer en dekoder uten PVR til sommeren. 
Det blir installert bevegelsessensorer for styring av lys i høy- og lavblokker. 
Vedtektene vil bli oppdatert med tillegg av teksten du har fått tilsendt. 
Parkeringssystemet fortsetter, men styret er pålagt å sørge for markering av de plassene som 
er ledige med hvite striper samt i denne informasjonen. 
 
Utleieansvarlig for Edlandshuset 
Vi frister med 30% av omsetningen. Ta kontakt med leder@rosenli.no  
 
”Uønskede elementer” 
En eldre dame ble skadet av en person som kom fra en av høyblokkene. Saken er politianmeldt. 
Vedkommende som utførte handlingen var en person som kommer under denne rubrikken. Vær 
snill å gi beskjed til styret om episoder som kan utvikle seg til hendelser vi ikke ønsker i vårt 
nærmiljø, slik som denne. 
 
G4S overtar etter Securitas 
Det skjer den 2. april kl 12.00. Nytt telefonnummer som vi skal forholde oss til er: 95 19 40 25. 
 

Styret                                                                                                        Sjekk neste side  
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De fire feltene til høyre på den store parkeringsplassen markert med røde felt er forbeholdt de 
med fast plass. 
 
 
Husk å ikke slippe inn personer du ikke kjenner. Folk ringer på og utgir seg for å være 
kontrollører, selgere eller noe annet. Henvis kontrollører til vaktmester. Er du usikker 
så er du sikker: IKKE SLIPP NOEN INN!! 


