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Informasjon til beboerne nr. 2 april, 2015 
 
Generalforsamling 2015 
Edlandshuset var fullt med 46 fremmøtte beboere. 
Årsberetning og valg ble gjennomført uten store kommentarer. 
Innmeldt sak: 
Beboer hadde meldt inn sak om dårlige mob.tlf forhold i sin leilighet og hvordan en kunne få 
bedre og mer stabil telefonforbindelse. Styret fikk fullmakt av de tilstedeværende beboerne 
(40 for, 3 imot) om å gå videre med saken og kontakte Netcom og evt. Telenor for å finne ut 
om eksisterende signaler kan forsterkes, evt. forhandle frem løsninger for basestasjon hos oss. 
Styret vil kreve at den opplevde kvaliteten på telefonbruk må bli bedre for de med dårlige 
forhold i dag, samt at strålingsverdiene ikke må overstige klart definerte grenser. 
Andre saker som ble drøftet: 
- Elbiler. Styreleder informerte om at pris for tilknytning skal justeres hvis strømprisen 
 går opp. Foreløpig mener styret at eksisterende pris er korrekt fordi elbilene kjører 
 mindre enn en gjennomsnitts bensindrevet bil. 
- det økende antall sykler og liten plass til parkering av disse 
- dørklokker som virker dårlig 
Protokollen vil bli å finne på rosenli.no ca. den 5. mai. 
 
Forsøpling 
Igjen en pekefinger, dessverre: Personer hensetter avfall både ved de nedgravde og ved den 
store konteineren når det er fullt i disse. Det må det bli slutt med fordi det ikke bare ser 
uryddig ut og at søppel blir dratt utover, men det gir også andre ideer om at det er helt greit. 
Dersom det er fullt i de nedgravde, prøv å finne plass i en annen gruppe med konteinere. 
Altså, er det ikke plass i de nedgravde i Digranesveien, forsøk de mellom høyblokkene og v.v. 
Kode for låsen til konteineren får du hos vaktmester. Vi minner også om kommunens tilbud 
vedr. henting av større ting som skal kastes. Ring dem. 
 
Vedlikehold 
Det foregår stadig noe hos oss. Edlandshuset skal pusses opp etter at det er avdekket råtne 
bord i fasaden. Tetting av sprekker i betong er stadig pågående. 
 
Canal Digital 
Melding fra CD om at du nå kan gå inn på Min side og velge tre nye valgfrie kanaler. Pågangen 
er stor akkurat nå, hvilket betyr at det kan være at du får problemer med å logge deg inn. 
 
Dugnad 
Velkommen til dugnad den 7. mai: Egen info sendes ut om litt. 
 
Brannvarsler i lavblokkene 
Seriekoplet system er prøvet ut og fungerer fint. Vi vil etter hvert montere slike i alle 
oppganger. I de med tilfluktsrom er det svake signaler, men dette jobbes det med. 
Styret 


