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DEN MUSIKKEN DU LIKER
er det ikke sikkert at naboen liker! Det har vært mye høy musikk for åpne dører i sommer. Du må
uansett årstid rette deg etter ordensreglene om stillhet etter kl. 23. Dersom du er gjenstand for utrykning fra
Securitas, så vil du bli fakturert ca. kr. 750,- i utrykningsutgifter.
Sneiper fra oven
Noen festglade mennesker synes det er greit å kaste brennende sigarettsneiper ut fra balkonger. Det er
farlig og absolutt ikke lov! Tenk deg om når folk røyker på balkonger og benytt askebeger!
Fri rettshjelp
I Stavanger gis det ca. en halv time gratis veiledning pr. sak pr. person, men ikke skattesaker.
Timebestilling skjer enten via servicetorget@stavanger.kommune.no, telefon 51 507600 eller ved direkte
henvendelse i skranken i Olav Kyrres gate 23.
Utslipp fra Skretting
Ca. 15t rapsolje fór på sjøen fra Hillevåg sent mandag ettermiddag. Styret har kontaktet brannvesenet som
sier at det ikke er tegn til forurensing av strendene her.
Urolige TV bilder
Særlig TV3 signalene har vært til tider dårlige. Kabler er skiftet for å rette på forholdet.
Internett
Styret har tidligere bestemt at Rosenli ikke skal inngå avtale med en fast leverandør fordi det er mange som
ikke er knyttet opp til nettet eller bruker sin arbeidsgivers nettforbindelse. Du må selv vurdere kvalitet opp
mot pris.
Mobiltelefon
Mange har dårlig dekning hos oss. Noen har fremdeles fasttelefon bare fordi mobilforbindelsen er tvilsom.
Styret ser nå på saken for å finne ut hva som evt. kan gjøres.
Sykkelstativ
Styret ønsker en oversikt over behovet for sykkelstativ i Digranesveien. Dersom èn person i hver oppgang
kunne tenke seg å koordinere et tilbakespill til styret via e-post per.gram@c2i.net eller SMS til 92228123,
evt. ringe til samme telefonnummer, så hadde det vært fint. Vi tenker da på sykkelstativ som tar 4 sykler.
Det kan være behov for to stativ. Rommet bør ryddes før stativ monteres. Vi ser det er mye som likner på
avfall, gamle møbler og hensatte vaskemaskiner som slenger rundt i fellesrommene enda.
Orden
Noen beboere er flinke til å rydde rundt seg. Vi oppfordrer deg til å ta med avfall som ligger på vårt
område, også på stranden. Kast det i de nedgravde dersom andre avfalldunker er fulle. Luking av bed er
også hyggelig å se at noen beboere gjør.
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