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Noen liker rotter 
Dette er ikke første gang styret ber innstendig om at foring av rotter med brødskalker i hekken ved 
postkassen nær bussholdeplassen må komme til opphør. Ser du noen som driver med denne sporten så gi de 
klar beskjed er du snill. 
 
                 Illustrasjonsbilde hentet fra nettet 

Vi må beskytte hverandre mot en annen type 
rotter; innbruddstyver 
Tirsdag den 23. og natt til den 24. ble det utført to 
innbrudd i biler i Digranesveien. Kl. 21 kommer en kar 
gående med sykkel nedover Digranesveien. Han hadde 
grå hettegenser med hetten nede, og røde bukser. Alt 
det du leser i det etterfølgende er filmet, bortsett fra 
selve handlingene. Han kikker seg interessert rundt, 
men vører ikke kameraene. Han går mot enden av 
veien hvor det står en bil parkert, en besøkende, rundt 
hjørnet. Her forsvinner han for kameraene. Han blir 

observert fra Rosenli 15 hvor han ble sett gående på plenen foran leilighetene, altså mot sør. Det er en del 
trafikk i Digranesveien og han blir sett gående uten sykkel ned mot grillplassen og kommer så opp fra 
turstien uten at han kan sees av kameraer. Etter noen minutter sykler han bort med en plastpose hengende fra 
styret. I den ligger en del DVD utstyr stjålet fra bilen etter at han hadde knust sidevinduet. Klokken 23 er 
han tilbake igjen og rekognoserer ser det ut til. Kl 04.00 kommer han opp fra turstien ved hjørnet der bilen 
det var innbrudd i sto. Han har skiftet klær og er sammen med en skallet person på samme alder, sånn 
omtrent 30-35 år. De har ikke typisk norsk utseende. Den skallede har noe under armen. Kan være en 
pute/sitteunderlag for å dempe støy fra slag mot bilvinduet. De går litt ut og inn av carporter og der det står 
en nesten ny rød bil blir de bare 3-4 minutter. Denne bilen får også knust sidevinduet og skader i dørstolpen 
som viser seg å være omfattende; 3 uker på verksted. Her lå det ikke noe av verdi synlig, men noen CD-
plater ble tatt. De forsvinner fra området ned mot grillplassen. Begge innbruddene er meldt til politiet som 
har fått bilder av tyvene. 
Styret er redde for at dette kan bli en ny hobby for noen og ber om at vi alle må være oppmerksomme. 
 
Misbruk av nødluker i høyblokkene 
Det er ikke første gang slikt rapporteres, men det er veldig ubehagelig når tegn tyder på at en har hatt 
fremmede på terrassen langt oppe i etasjene i nr. 15. Følg med og rapporter til styret eller vaktmester dersom 
du ser noe utenom det vanlige. 
 
Innbrudd i kjellerbod Rosenli 15 
Denne er også veldig alvorlig siden innbruddet er en innlåsing. Den er politianmeldt. Vi sjekker nærmere 
hva dette kan være.  
 
Styret 


