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Rentemøte i Norges Bank onsdag.
Umiddelbart etter dette vil styret i B/L Rosenli enes om en strategi for å refinansierer vårt lån og
binde renten på store deler av lånet vi har. Som kjent vil styret ta opp et større lån for å finansiere
det tunge vedlikeholdet av bygningsmassen som ligger foran oss. Vi kan dessverre ikke påregne
oss like lav rente som for boliglån til private.
Vårens vakreste eventyr?
Torsdag er det dugnad! Denne gangen kan ingen si at de ikke har fått beskjed! Vi begynner kl.
17 og jobber utover så lenge vi orker. Værmeldingen er ikke den beste, men det skulle klaffe
godt med lavvann som er kl. 16.07. Det betyr innsats i Panneviken for å legge stein over
drensrørene til overflatevann som synes ved lavvann. De er stygge og bør skjules så godt vi kan.
Utover det blir det rydding i busker og kratt hvor det flyter en del plast, kosting av gaten og
kapping av kratt og slikt. Møt opp ved garasjen til vaktmester.. Det blir grillings etterpå!
Radiostøy
Styret har mottatt klage på at vi skal gå bort fra Scandinavian Satellite Radio som
bakgrunnsunderholdning for Rosenli TV. Enkelte er faktisk medlem av kanalen som også har
spørrekonkurranser og lignende Styret har behandlet dette og er fremdeles ens i vårt syn om at vi
må forsøke en lettere type musikk, kalt ”easy listening” på fagspråket. Blir ikke det den
suksessen vi håper på, så kan vi alltids endre den, men da etter en brukerundersøkelse.
Trær, en nødvendighet for vårt område
Trær i seg selv er grunnlaget for sterke følelser blant oss. Allikevel så er det slik at trærne vokser
og kan føre til sjenanse, både når det gjelder mangel på utsikt og mørklegging av rom hvor det
ellers kunne vært lyst. Vår bebyggelse krever allikevel mye grønt, også trær. For at vi ikke
skjærer av gårde i gal retning, så har styret engasjert en hageplanlegger. Hennes råd vil være
retningsgivende for hvordan vi skal behandle trærne våre og evt. plante nye der det trengs. Det
blir befaring torsdag.
Boligprisene stiger i takt med sevjen!
Ca. 2% den siste måneden er ikke å kimse av! Vi har også hos oss hatt ett inntrykk av at det i alle
fall ikke er noen nedgang.
Aftenbladet
I Digranesveien legges fremdeles avisene i postkassene i underetasjen. Dette er påklaget skriftlig
og muntlig. Muntlig avtale har vært at avisene skal legges foran døren til og med 3. etasje. 4.
etasje må hente den nede, dessverre. Budet nekter å gå de siste metrene. Nytt brev sendes…….
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