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Brannutrykning den 27. september
Vi takker en observant beboer i høyblokkene som meldte om åpen ild på en balkong i 4. etasje på
nordsiden av Digranesveien 23. Det ble full utrykning med tre brannbiler og politiet. Det viste seg
at det var et forsøk på å tenne opp en grill med overdrevent bruk av tennvæske. Som vi vet så er
bruk av kullgrill og annen bruk av åpen flamme strengt forbudt hos oss, unntatt gassgrill/el.grill.
Allmøtet den 15.
Tusen takk til de av beboerne i B/L Rosenli som fant veien til Midjord. Det må sies at det var et
svært vellykket møte i det toppolitikere fra kommunen forklarte de enkelte partiers standpunkt i
bebyggelsessaken som gjelder vår største nabo, Waisenhustomten. Det ser ikke ut til at den
planlagte Lenden skole blir noe av. Det er også vanskelig å få gehør for at området B1 bør
omreguleres til friområde og ikke til boliger. Sjekk linken
http://www3.stavanger.kommune.no/publikum/divsvg.nsf/SVGutlagteplaner/57DB8521DD66B1
BEC12576330027C571?opendocument hvor du finner alle relevante dokumenter. Allikevel så
tror vi i alle fall at politikerne og også den tilstedeværende saksbehandler fra kommunen, fikk
med seg hva beboerne rundt området mener om saken. Nå går den tilbake til Komunalutvalget
for Byutvikling, og så til Bystyret.
Reguleringspslan 2218
vil få stor betydning for oss i fremtiden. Sjekk
http://www3.stavanger.kommune.no/publikum/divsvg.nsf/SVGutlagteplaner/68B298FB98E10069
C1257647002C47AF?opendocument Her kommer sykehjem, multifunksjonshall etc. Det er også
snakk om å legge inn trassè for bybanen. Følg med! Linkene over legges ut på www.rosenli.no
Grøntområdet vårt
er rehabilitert og ferdigstillet, så nært som såing av gress. Styret har fått mange positive
tilbakemeldinger på tiltaket som vi tror vil føre til øket trivsel og også en verdistigning av
området vårt og leilighetene, selv om det er en sekundæreffekt.
Tilbud på rehabilitering
Vi har åpnet tilbudene som skjedde hos SBBL den 15. kl 14. Det var innhentet tilbud fra fire
firmaer som alle er godt kjente for solide jobber fra tidligere oppdrag i Stavangerregionen.
Nytt møte for å avklare forskjellene i tilbudene vil bli den 22. kl 12. Samme dag avholder vi
budsjettmøte med SBBL for å kikke på vår finansielle situasjon sett i sammenheng med
fremtidig låneopptak vedr. utvendig rehabilitering av all boligmasse.
Edlandshuset
Som tidligere beskrevet, så har vi malt innvendig, og nå kommer også ny belysning. Vi beholder
leieprisene uendret.
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