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Informasjon til beboerne nr. 1 februar, 2015 

 
Generalforsamling 2015 
Denne finner sted i Edlandshuset, Rosenli 12, tirsdag den 21. april kl 18. Innmeldte saker må 
være styret i hende før den 17. mars. Mer info følger etter hvert, ikke minst styrets årsrapport. 
 
Mobiltilbud fra BATE 
Sjekk http://tinyurl.com/kksbnpn 
 
Bredbånd via optisk kabel 
Slike kabler installeres i alle nye borettslag og sameierlag nå. Styret utreder akkurat nå om vi 
skal gå inn for et tilbud fra Hesbynett, så vi anbefaler at du venter med evt. 
bredbåndtilknytning inntil dette er avklart. Mer info vil sendes ut straks ting er mer avklart. 
 
Et større vedlikeholdsprosjekt er under oppseiling 
Det skyldes gjentatte lekkasjer og følgeskader som vi er ansvarlig for. Styret beregner akkurat 
nå en fremdriftsmodell og kostnader. 
 
Innhenting av e-post adresser 
Det kan være at styret ønsker å få ut meldinger til beboerne veldig fort, som nå da det var 
heisproblemer i Rosenli 15. Det er derfor gode grunner for oss til å innhente e-post adressen 
til alle som har slik. Vær snill å sende den til vaktmester@rosenli.no så snart som mulig. 
 
Rensing av rør i høyblokkene 
Arbeidet er i gang, Rosenli 15 er ferdig. Det startes opp i Rosenli 17 på mandag 9. februar  
Du vil få nærmere beskjed, og vi forutsetter at du sørger for å gi tillatelse til dette, ref. 
Borettslagsloven vedr. påkrevet vedlikehold. 
 
Innsamling av FM radioer 
Noen har begynt å skifte ut FM radioer med DAB radioer. FM nettet stenges om ca. 4 år. 
DAB nettet er oppe og går nå. Skal du skifte ut radioen din så ber styreleder om at du setter 
den gamle utenfor døren til det nå ubrukte avfallsrommet i Digranesveien 27. Det er døren i 
car-porten til høyre for inngangen når du ser mot den. Mange land har akkurat innført FM slik 
at radioene kan gjenbrukes. Foreløpig har vi kun kontakt med Ghana som mottaker, men 
andre land kan dukke opp. 
 
Dårlig nytt fra regjeringen. 
Den har bestemt at det skal legges moms til tjenester fra boligbyggelag. BATE sier imidlertid 
at de tar regningen for forretningsførerhonoraret, men andre tjenester blir dyrere. 
 
Styret 

 
 


