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Emmaus Gård – Waisenhustomten
Saken har fått en ny vending etter at Fylkesmannen har intervenert og ønsker området B2 vernet
som friområde/akebakke. Dette er området som ligger rett nord for Rosendal Sykehjem hvor det
var planlagt bygget en blokk. Saken, nr. 2266, står foreløpig ikke på agendaen til
Kommunalutvalget for Byutvikling. Vi følger med.
Edlandhuset
Bernt Eirik Rød tar permisjon fra styrejobben fra og med utgangen av september. Han skal til
Uganda for å være med på å bygge skole, et prosjekt som fikk bred dekning på NRK Nyheter
den 19. Ære være ham for det! Bernt Eirik er ansvarlig for utleien av festlokale og
gjesterommene der borte, så vi trenger en som kan steppe inn. Du får 25% av omsetningen, og
du kan ta kontakt med Bernt Eirik for å få opplysninger om hva dette kan bety i praksis samt
andre detaljer; tlf. 99 40 60 70. Festlokalet står for øvrig foran en oppussing med det første.
Scandinavian Satellite Radio
På generalforsamlingen lovte vi å finne erstatningskanal siden kanalen virker noe gammelmodig
på mange. Vi kjøper nå inn et modem som fører til at vi kan ta inn alt av nettbaserte
radiostasjoner, og det er mange tusen. Dersom vi finner en norsk stasjon som er OK så er det en
fordel, men det ser ut til at det er en del reklame og slikt ute og går, for eksempel på P4 Retro og
P4 Ballade. Vi jobber med saken.
Generalforsamlingen for perioden 2008…
ligger bak oss. Protokollen legges ut på vår web side. Dersom du ønsker papirkopi tar du kontakt
med Per Gram på tlf. 92 22 81 23.
Utleie av vår leilighet i Rosenli 15
Leiligheten er nå utleid til en pris vi synes er god, og det til vedkommende som har vært
vaktmester når Arnt har ferie.
Renteforhandlinger
Styret er nå engasjert i forhandlinger med Handelsbanken og DnB NOR vedr. eksisterende og
fremtidig låneopptak. Hvordan dette ender vil bli underrettet om straks vi er ferdige.
Dugnad 2009
er fastsatt til den 7. mai. Et forsøk på å komme ut med et opplegg for årets dugnad kommer i
postkassen første uken i mai. Det blir grillings etterpå som vanlig.
B/L Rosenli resertifisert
som Miljøfyrtårn for nye 2 år. Takk for innsatsen til alle som sorterer avfall på en skikkelig
måte!
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