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Informasjon til beboerne nr. 1 mars, 2015 

Generalforsamling 2015 - 2. gangs varsel 
Denne finner sted i Edlandshuset, Rosenli 12, tirsdag den 21. april kl 18. Innmeldte saker 
må være styret i hende før den 17. mars. Tiden er altså knapp. Mer info følger etter hvert, 
ikke minst styrets årsrapport med regnskap. 
 
Melder du deg til styreverv må du være klar over at styret fordeler oppgavene likt. Honoraret 
fordeles imidlertid ulikt. Du må også være forberedt på å delta i nettbasert diskusjoner mellom 
styremøtene. Du må altså kunne påta deg noe arbeid. 
 
Lukking av dører til oppgangen i Digranesveien 
Ved kraftig vind danner det seg overtrykk i oppgangene. Det betyr at ytterdøren i inngangen 
ikke lukker av seg selv. Sørg for å dra den igjen etter deg. 
 
Dugnad 2015 
Dugnaden er fastsatt til den 7. mai. Du vil få mer detaljert beskjed etter hvert, men merk av 
datoen. 
 
Dyrehold 
Det er kun tillatt med katt eller hund, og da etter søknad. Andre dyr tillates i utgangspunktet ikke. 
 
Henting av møbler o.l. 
altså større ting du ønsker å kaste. Kontakt renholdsverket for å avtale tidspunkt. Ikke sett ting 
ut lang tid i forveien. 
 
Møte med det nye styret i Emmaustunet.no 
Styreleder tok et initiativ som førte til vårt første møte med det nyetablerte styret i 
Emmaustunet. Vi tror at god kommunikasjon er særdeles viktig, og vi er alle interessert i 
ordnede forhold, ikke minst når det gjelder parkering. 
 
Rømningsluker høyblokkene 
Under vårt vedlikeholdsarbeide av forskjellig slag, er det observert balkonger hvor luken har 
noe tungt stående oppå. Det er rart å observere dette, altså at beboere ikke tenker. Sjekk luken 
og rydd unna treheller og annet som måtte stå der. 
 
Sluk på balkonger/terrasser 
Husk å sørge for at vann har fri adgang til sluket. Nylig er det observert rot og ting og tang 
som hindrer fri avrenning. Det er også sett konstruksjoner som hindrer vannet i å renne ut. 
 
Radon 
Indikatorbrikkene er nå samlet inn og sendt inn for analyse. Alle som har hatt boks stående vil 
få svar vedr. resultatet. 
 
Styret 


