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Hva gjør du når du har lekkasje eller trenger annen praktisk hjelp, og vaktmester ikke er på jobb? 
Da skal du ringe bomiljøvakten, G4S. De har liste over alle håndverkere vi bruker og vet hvor de skal 
ringe hele døgnet. Kontakt dem på 95194025, nummeret er til Operativ Uteleder G4S  Stavanger. Det 
er en døgnbemannet telefon, ved opptattsignal kan man legge igjen beskjed og vekter vil ta kontakt. 
Da dette er en vakttelefon vil den sjelden være opptatt. Da skaffer de i hjelp fra et av de firma 
borettslaget har avtale med. 
Ikke ring døgnvakten for eksempelvis rørlegger eller elektriker selv! Det koster skjorta, og fra nå av 
må du selv dekke regningen for dette. Altså gå via G4S. 
 
Banditt på ferde 
Dette kommer fra blokkene i St. Olavs kvarteret. Styreleder fikk et tips av styreleder Bjørg Haarr i 
sameiet St. Olav. 
En person sjekker først navn på ringeklokkene. Så blinker han seg ut et navn som er uvanlig, da er det lettere 
å søke på slektsforhold. Han bruker kanskje flere dager på dette. Så ringer han på og utgir seg som en fjern 
slektning. Du slipper ham inn og starter en konversasjon hvorpå han sier at han har mistet lommeboken sin. 
Den er funnet av politiet, men er på Bryne stasjon. (Her finnes mange varianter) Om han kan få låne 1800 
(eksempelvis) kroner inntil lommeboken ankommer? OK, du ser tegninga her. 
 
Basestasjon for NetCom og nødnettet 
Nødnettet kom til etter at informasjon september nr. 1 gikk ut. 
Ekstraordinær generalforsamling i Edlandshuset den 15. kl. 18. 
 
Hærverk 
Styreleders bil ble stygt skadet da såkalte fremmede elementer skar seg igjennom tekstiltaket. Politiet sto 
selv for politianmeldelsen i styreleders fravær. Politiet kjente igjen en av de to som sto for skadeverket. Det 
som skjer videre er sannsynligvis at saken henlegges. De skyldige er helt sikkert ubemidlede. Styret ber om 
forslag til bedre sikring av borettslaget, uten at det settes opp sjenerende gjerder og lignende. Vi vil 
undersøke priser for enn øking av streifvakter og kamera ved alle inngangen slik at du i din leilighet kan se 
hvem som ringer på. 
 
Graving på Emmaustunet 
TS er gitt tilatelse til å grave nær vår tomtegrense, men gravemaskinen må stå på vår side av gjerdet. Det er 
ok forutsatt at alle skader utbedres, noe som innebærer ny gressplen og evt. beplantning. Vi får en 
økonomisk erstatning for ulempen. Vi vil også få anledning til å være med på å bestemme typen gjerde som 
skal oppføres. 
 
Lekkasjer 
Vi har mistanke om at uautorisert arbeidskraft utfører arbeid i våtrom. Dersom dette er riktig, så er 
det særdeles alvorlig. Vi kommer tilbake til dette. 
 
Styret 


