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BEBOERINFORMASJON  
 

• Styret har i møte 12.03.07 gjort vedtak om avvikling av ordningen med postkassestativ. 
Som de fleste vet er det ikke lenger krav fra Posten om slike stativ.  Mange har allerede 
”hentet hjem” sine postkasser, og det har oppstått en noe uryddig situasjon.  En annen 
viktig grunn for vedtaket er parkeringssituasjonen foran stativet.  Pga. parkeringsplassene 
58/60 er tett opptil stativet, medfører dette vanskelig adkomst til postkassene samt 
problemer i forhold til inn/utkjøring til garasjene på motsatt side.  Postkassestativet vil 
derfor bli demontert i løpet av våren og kassene flyttet tilbake slik det var før stativet 
kom. Vi satser på en eller annen form for gjenbruk av stativet.  Borettslagsplaketten som 
står på stativet blir i stedet satt opp på bodveggen RM29/31 slik det er gjort i Osplund 
borettslag etter at stativet der ble tatt ned. 
 

• Det vil komme opp ny og bedre skilting av beboerplassene 58/60 samt at 
gjesteparkeringsskiltet flyttes noe nærmere Rognlund. 

 
• I henhold til borettslagets internkontrollsystem må vi opplyse om at borettslaget i sin 

forsikringsavtale med Vesta Forsikring har inkludert dugnadsforsikring for beboere som 
deltar i dugnadsarbeid.  Denne forsikringen dekker ulykkesinvaliditet ved dugnad – kr 
500 000,- og ulykkesdødsfall ved dugnad – kr 200 000,-.  Det er knyttet en del vilkår til 
denne forsikringen som vi kan informere nærmere om ved forespørsel.  

  
• Sameiet Romemyra Boligområde som er ansvarlig for vedlikehold av lekeplassen, har 

besluttet å skifte ut sanden i den lille sandkassen.  I fjor ble det anskaffet kattenett, men 
sanden ble ikke skiftet ut.  Utskiftningen vil skje i løpet av våren.  Det vil også bli 
anskaffet raskbøtter til lekeplassen. Hageavfallsbingen blir tømt før årets hagesesong. 

 
• Vårdugnaden planlegges til første uke av mai.  Det vil som vanlig bli utplassert 

container. Nærmere info kommer i løpet av kort tid.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Granlund borettslag 
 
Sten Skogland 
Leder 
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