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Informasjon til beboerne                                                             Nr. 3, oktober 2013 
 
Styrets fremste oppgave 
er å bidra til at B/L Rosenli blir et trygt borettslag. Trygghet betyr trivsel, men nå skjer det så mye rart hos 
oss at denne oppgaven vanskeliggjøres vesentlig: 
 
I forrige uke skjedde følgende: En person som vi mener å dra kjensel på, kom syklende mot konteineren. 
Han åpnet begge kodelåsene, puttet dem begge i lommen og kikket inn i konteineren. Han fant noe som han 
fylte i en pose. Deretter syklet han nedover langs lavblokkene og ringte på i DV27. Så syklet han videre ut 
av vårt område, med låsene. 
 
Styreleder merket seg en samling sykler og et vrak av en moped på østsiden av Rosenli 17. Noen av syklene 
var også vrak, og flere var i hvert fall herreløse. Det synes som om folk vi ikke kjenner kommer opp til oss 
fra Breivikområdet eller stien om natten, gjerne med sykkel og slippes inn. Det er jo ikke vanskelig all den 
tid ytterdører, altså dører til kjelleren, ofte ikke er låst. Det kan være at det er gjort med hensikt. Dette er 
observert flere ganger. 
 
Natt til lørdag var det innbrudd i to kjellerboder og forsøk på innbrudd i mange flere. Dette var gjort på en 
slik måte at en enten måtte ha nøkkel for å komme inn, eller at en dør sto åpen. Ikke lenge før hadde en 
beboer mistet nøkkelen til leiligheten sin. Slike tilfeller kan i værste fall bidra til at adressen til beboeren 
bokstavelig talt har en åpen dør. Vel, samme person brøt seg også inn i sin egen postboks som ble stygt 
skadet. Dette er en merkelig form for oppførsel, kan en uten videre si. 
 
Vel, dette er alvorlige ting som betyr at du må være med på å betale for bedret overvåking hos oss. Noen 
enkle grep kan bidra i positiv retning: 

 Ikke slipp inn personer du ikke kjenner. Går du inn hovedinngangen og det smetter inn en fyr bak 
deg mens døren er åpen, så kan det være en med uærlige hensikter. 

 Pass godt på nøkkelen din. 
 Ser du personer som oppfører seg mistenkelig så ringer du G4S tlf 95194025. Du kommer da til 

operativ uteleder. Han forklarer du situasjonen og forteller hvem du er. 
 Ikke bruk handicapinngangen i høyblokkene dersom du kan unngå det. Døren står lenge åpen. 

 
Demenskampanjen – Base hos oss 
Kommer i gang torsdag den 31. Det er mulig å bli med for eldre som gjerne vil gå en tur sammen også. 
Fremmøte utenfor Edlandshuset kl 11.30. Sjekk Rosenli TV. 
 
Vannlekkasjer 
Husk at alle tiltak i våtrom skal rapporteres til styret før tiltaket igangsettes.  
I helgen var det også en alvorlig vannlekkasje i Rosenli 15. 
 
Styret 
 


