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Skilting ved innkjøringene til Rosenli og Digranesveien 
Trafikkskiltene er nesten uleselig slik at vi har kontaktet kommunen om å få de rengjort eller skiftet. Det 
vesentlige er at det er forbudet å parkere utenfor oppmerkede områder. 
 
Konteiner for avfall. 
Også nevnt i forrige informasjon. Regler vil bli utarbeidet for private konteinere og lagt til ordensreglene. 
Alle andre konteinere enn den ved garasjen til vaktmester er private og du som beboer må respektere dette 
og ikke kaste avfall i dem. 
 
Styret er forundret over alt av papir og kartonger som kastes  i konteineren. Papir skal i de nedgravde samt 
at kartonger skal skjæres opp og kastes i de nedgravde. Isopor skal i plastavfallet. 
Du får kode til konteinerlåsen av vaktmester. 
 
Hensettelse av avfall 
Dette synes å bre om seg. Ting og tang som du ikke vil ha, må kastes i konteineren eller kjøres til dertil 
egnet avfallsplass. 
 
Låsen på konteineren… 
…har blitt stjålet fem ganger og slått i stykker en gang. 
Styret ser på konteinertilbudet som veldig viktig. Dersom tyverier og hærverk fortsetter, så må vi dessverre 
vurdere å slutte med denne tjenesten. En løsning er montering av lys med bevegelsessensor nær konteineren. 
Det vil kunne gi oss en bedre oversikt over hva som skjer i området. Det er folk som reker rundt om natten 
på vår tomt. 
 
Støy fra måker 
Enkelte beboere har henvendt seg til styret og bedt oss ta fatt i det de opplever som et problem med 
måkestøy. Styret har diskutert saken. Samtidig som vi er klar over støy og ”skinnangrep” fra måker som 
passer på avkommet, mener vi at dette må aksepteres i et kystnært område med sjøfugl. Vi har derfor ikke til 
hensikt å foreta oss noe nå. 
 
Sevje fra trær 
Styret her gjennom årene fått henvendelser fra beboere som er plaget av sevje fra trær. Det gjelder både 
trærne på den store parkeringsplassen og bjørketrærne langs Digranesveien. Styret er villige til å yte et 
tilskudd til varetrekk for bil dersom du føler at du er blant de som plages og at en slik løsning kan hjelpe på 
plagen. Vi snakker om et tilskudd på ca. kr. 200,- mot fremvisning av kvittering og et bevis på at du har bil 
stående her. Vær snill å kontakte undertegnede på leder@rosenli.no dersom du er interessert. Det kommer 
ikke på tale å kappe trær for å fjerne problemet. Vi anbefaler boning vår og høst og generelt jevnlig vask i 
perioden dette skjer. 
 
Fortsetter  neste side                 Fortsetter neste side 
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Innbrudd i kjelleren – Rosenli 17 
Det er veldig kjedelig når slikt skjer, særlig når det tyder på at det er brukt nøkkel. I denne forbindelse må vi 
sjekke på hvordan G4S har opptrådt i denne situasjonen. Vi har bedt om møte med dem den 27. 
 
Graving i plenen nær DV 27.  
Det er det en kan kalle drenering for at gresset bedre kan gro og at klipping kan utføres på normal måte der. 
 
Parkeringsplass for bevegelseshemmede ved inngangen til Rosenli 15 
Skilt er snart på plass og det blir en parkeringsplass lik den ved inngangen til Rosenli 17. Plassen er ikke 
øremerket en spesiell beboer, men kan brukes etter først til mølla prinsippet. 
 
Møte med Grundig Renhold den 20. 
Møtet var innkalt av styret som ønsket presisering av tjenesten. I denne forbindelse fremkom enkelte 
svakheter som vi selv kan gjøre noe med. Det gjelder hensettelse av ting og tang i sportsbodene i 
Digranesveien, og gardiner som hindrer vindusvask. 
Den 2. september blir det vask i sportsbodene, og deretter den første mandag hver 3. måned. Den påfølgende 
blir mandag den 2. desember. Det er opp til deg hvor rent du vil ha det i den forstand at vaskehjelpen ikke 
flytter på sykler og bildekk for å komme til. Du må altså bidra til å holde det ryddig. 
Dernest så er det en del gardiner som vanskeliggjør vask av vinduer. Noen er festet både oppe og nede slik 
at vasking er umulig eller særs vanskelig. Beboerne må vennligst selv tilrettelegge for enklest mulig 
renhold. 
 
Styret                                                                      
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