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BORETTSLAG ER TRYGT!
Borettslagsmodellen er en bærebjelke i norsk boligbygging og har fått ufortjent mye juling i det
siste. Det var neppe lovgivernes intensjon at mange profittsøkende boligbyggere skulle bruke
ordningen for å tjene kjappe penger slik vi har sett eksempler på. Det er folk som har kjøpt leilighet
i disse prosjektene som har fått problemer nå. Disse borettslagene kjennetegnes av lavt innskudd og
høy leie, samt at ansvarskapitalen er ekstremt høy. SBBL er med i garantiordninger som gjør at vi
vanskelig kan ser for oss at et SBBL tilknyttet borettslag skal gå konkurs.
Innbrudd
ALDRI slipp inn personer som ikke kan identifisere seg på en skikkelig måte! Ha ALLTID døren til
leiligheten din låst!
Leilighet i Rosenli 15
Styret er overrasket over at vi eier en liten leilighet i Rosenli 15. Dette er en leilighet som har vært
disponert av en tidligere vaktmesterassistent, men vi er altså eier. Styret vil nå vurdere om
leiligheten skal pusses opp og leies ut, eller selges.
”Løå” blir barnehage
Vi har ikke mottatt nabovarsel vedr. utbyggingen av nabotomten, Emmaus Gård. Nå ser det ut til at
vår nærmeste nabo blir barnehage. Samtidig bygges det barnehage der Lars Oftedahls hus sto. Vel,
det betyr at neste generalforsamling i B/L Rosenli blir i Edlandshuset ser det ut til.
Superflott inngangsparti!
Kikk inn i Digranesveien 17. Der har de fått til en flott inntreden til julen og oppgangen for øvrig.
Alle grønne planter der er ekte! Et eksempel til etterfølgelse!
Rosenli B/L har fått husorkester!
Sjekk omslaget til The September When`s CD som kom ut for en ukes tid siden. De har valgt
bakgrunnen for bildet med omhu!
Renten går ned!
Renten på våre lån har gått ned med ett prosentpoeng. Sjekk oppdaterte finansopplysninger på
www.finansportalen.no

Styret ønsker deg og din familie en fredfull og skadefri jul og nyttår!
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