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Informasjon til beboerne                                                                        Nr. 2  mars 2013 
 
Alvorlig hendelse i Rosenli 17 – Fremmede i oppgangen 
Det gjelder to eldre menn som oppholdt seg her fra kl 17.15 til kl. 18.50 den 11. mars. 
Personene kom seg inn, uten at vi vet hvordan. De var tydelig påvirket av alkohol. Da 
fornærmede sto nede og ventet på heisen, kom disse karene ut. Begge gikk bort til 
fornærmede og stilte henne spørsmål. Hun syntes situasjonen var ubehagelig og truende da de 
sperrret for hennes adgang til heisknappene og var nærgående, og den ene personen begynte å 
antaste henne. Hun kom seg inn i heisen og inn til seg selv. Hun kikket etter dem fra 
terrassen, men de var borte, ellers ville hun ha kontaktet poliitet. Hun skriver til styret at dette 
må være en ny vekker på at en ikke skal slippe inn personer en ikke kjenner. 
 
Styret minner nok en gang om at du aldri må slippe inn fremmede. Personer som smetter inn 
like etter at du selv har gått inn før døren slår i lås, er særdeles suspekte. 
 
Støyende arbeid 
Styret har mottatt flere henvendelser vedr. boring i betong i Digranesveien 11. Arbeidet har 
foregått innenfor de tidspunkt som gjelder i ordensreglene. Det har tidligere ikke stått noe om 
tidligste oppstart for støyende arbeid, så styret har bestemt at det blir kl. 08.00. Styret ønsker 
ikke å vanskeliggjøre renoveringsarbeid for nye eller etablerte beboere, så noe støy må vi alle 
påregne oss.  
 
Anonyme henvendelser 
Styret reagerer ikke på slike henvendelser. I tilfeller hvor det gjelder støy utover stilletid så 
må du først og fremst lokalisere støykilden selv og henvende deg til beboerne i leiligheten 
hvor støyen kommer fra. Går ikke det, så må du kontakte G4S, og til slutt poliitet. 

International Earth Hourour 
Lørdag 23. mars 2013 kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter, organisasjoner og 
enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet. 
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering. Alle med tilgang til en lysbryter 
har sjansen til å bidra. Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å 
stå sammen mot klimaendringene. Vis at du vil være en del av løsningen: Slukk lyset for 
klima og natur – og gjør mer. 
 
Parkering 
Styret minner om at de tre nærmeste radene på den store parkeringsplassen, mot innkjøringen 
til høyblokkene, er forbeholdt de med faste plasser. 
 
Dugnad 
Sett av den 7. mai i kalenderen din.                                         
 
 Styret ønsker deg god påske!                                                        


