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Emmaus Gård – Waisenhustomten
Styret var representert med leder Per Gram og Kristin Gellein på folkemøtet i Midjord
Bydelshus den 3. Per Gram da som paneldebattant i saken som gjelder den enda ikke ferdig
vedtatte bebyggelsesplan for Waisenhustomten som vi er nærmeste nabo til. Det var meget godt
fremmøte for å diskutere denne viktige saken. Det var høy stemning og mange innlegg fra salen
for å imøtegå det mange mente var et feilgrep når Høyre ønsker å beholde en vesentlig del av
bebyggelsen, nemlig de tre husene foran lavblokkene mot syd som et kulturmessig minnesmerke.
I forslaget fra kommunen er disse tre husene fjernet. Gram samt deltakere fra Ap og SV samt
SBS hevdet med styrke at disse husene må bort. Det var helt tydelig at det var ønsket fra det
store flertallet i salen. Dette er en høyest usikker sak som vi må arbeide videre med.
Syklene i Rosenli
Hus å merke sykkelen din med navn dersom den står i sykkelstativet utenfor nr. 15 eller
17. Den 11. var fristen for de som ikke var merket. Det betyr at syklene fjernes med det
første.
Lys i gangene i lavblokkene
Styret har observert at lyset ofte står på når det ikke trengs. Her er åpenbart en del å spare så vi
ber deg slå av lyset i gangen på dagtid. Det er aldri langt til en lysbryter.
Binding av renten
Dette er et fast punkt på styrets agenda. Slik det ligger an nå, så kan det være gunstig med binding.
Generalforsamling 2009
Det gleder oss å kunne informere deg om at generalforsamlingen 2009 for B/L Rosenli blir den
16. mars. kl. 18 i Edlandshuset. Dokumenter sendes ut i god tid. Husk å levere fullmakt til en
du kjenner dersom du ikke kan komme.
Nye priser for Edlandshuset
Underetasjen kan nå tas i bruk, hvilket betyr at vi har laget en ny pristabell som ser slik ut:
Begge etasjer;
Kun første etasje;
For underetasjen;

kr. 5 000,- for eksterne, og kr. 3 000,- for beboere.
kr. 4 000,- for eksterne, og kr. 2 000.- for beboere.
kr. 3 000,-.for eksterne og kr. 1 500,- for beboere

Vinterværet
ser ut til å holde stand. Vaktmester har, til tross for nyoperert menisk, greid å holde området vårt
fremkommelig. Takk for det Arnt!
Gunn Synnøve Saltvedt
er den lykkelige eier av en el-bil. Hun sier seg villig til å samtale med potensielle kjøpere av den
type bil og har mange tips og råd for interesserte. Ring henne på 92630217.
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