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SYKLER I DIGRANESVEIEN
Vi viser til meldingen for november vedr. sykler i Digranesveien hvor det står:
Sykler som ikke har navn vil bli fjernet 11. desember, altså om 14 dager.
Det var svært mange som ikke hadde merket syklene sine. Vel, alle umerkede sykler er nå
fjernet. Annet skrot, gamle møbler og lignende, vil vi ta fatt i i en egen informasjon på nyåret,
også syklene i stativene utenfor Rosenli 15 og 17.
TV kanaler
Canal Digital har dessverre fjernet Showtime/Star kanalen fra den analoge pakken, men vi får
Danmark 2 i stedet. Da har vi:
Nrk1, Nrk2, Nrk3, Tv2, Tv2 Zebra, TV3, Tv-Norge, Sverige1, Sverige2, Tv4 Sverige, Danmark 1,
Danmark 2, Eurosport, Disney Channel, Discovery, Animal Planet, BBC World News, Tv-Vest
og Intern-Tv.
Hvis du skaffer deg dekoder får du 17 kanaler ekstra for kun kr. 299,- pr år (kortavgift)
En av disse er Showtime/Star.
Julegaven fra kommunen vedr. Emmaus Gård/Waisenhustomten,
slik det er orientert om på Rosenli TV, er utsatt. Vi har kartet som fulgte med reguleringsplanen,
og det ser ut til at området øst for veien inn til Rosendal Sykehjem, altså området mot sjøen, ikke
vil bli berørt av boligbebyggelse. Byantikvaren har også vist interesse. Vi følger nøye med!
Rekord i branner
Styret er glade over at vi satser på brannsikring av høyblokkene. Trygghet bidrar til trivsel, og
det er under den fanen styret seiler inn i det nye året…… Det kan være at det kommer nye
forskrifter for spesielle brannobjekter, også private. Det avventer vi, men dersom det finnes
beboere med brannteknisk bakgrunn, så er styret interessert i kontakt med deg.
Rentemøtet i Norges Bank i dag kl 14
Gjedrem satte ned styringsrenten med 1,75% til 3,0%. Det betyr ikke at fellesutgiftene våre
settes ned, kun at det vil gå lengre tid før en ny justering.
Stavanger Kommune minner oss om:
•
•
•
•
•
•

Gå aldri fra tente stearinlys
Bruk aldri brennbare lysestaker, pyntemansjetter og dekorasjoner
Benytt selvslukkende lys
Forlat aldri smultgryta på komfyren
Kontroller røykvarslerne – i tilfelle…..
Sjekk pulver/skumapparatet og se om manometernålen står på grønt felt

Ha en hyggelig høytid!
Styret
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