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Husk å bruke stemmeretten din. Ikke la hjemmesitterne få avgjøre valget!
Brannøvelsen
Som tidligere er varslet den 22. vil bli nærmere orientert om i et eget skriv.
Waisenhustomten
Som kunngjort på Rosenli TV og nå senest i Storhaugavisen, så har utbyggingen av nabotomten
fått en ny form idet en ønsker å bygge Lenden skole inn som en paviljong mellom det to østligste
husene i Rasmus Risasgate. Vi ser ingen grunn til å applaudere dette.
Fuktige leiligheter
Dersom du tørker klær innendørs, så bør du gjøre det på badet. Husk å ha på viften. Da må du
også ha åpne ventiler eller vinduer for å slippe inn luft. Rent generelt må du huske å ha ventilene
åpne for å få litt sirkulasjon i rommene. Dersom du ikke følger denne enkle oppfordring, så kan
det bli fukt- og sogar også soppskader i leiligheten din.
Du er skurken
dersom du ikke benytter faglært håndverker til rørarbeid, inklusive skifte av armaturer, eller
el.arbeid. Vi har igjen en ny, stor vannskade som ser ut til å skyldes at et dusjarmatur ikke var
skiftet fagmessig. Det har ført til skader i tre leiligheter. Det betyr at egenandelen på kr. 6000,vil bli belastet vedkommende. Dog er det verdt å legge til at med denne typen skader kan vi se
for oss en premieøkning som til syvende og sist vil bli belastet alle beboere.
Oppdatering av TV-og internettilgang
Styret oppdaterer seg nå på utviklingen de siste par årene. Vi vil gjøre informasjon tilgjengelig
for deg så snart vi har noe vettugt å fare med.
Graving
Som nevnt i forrige utgave er det ting som foregår rundt omkring oss. Landskapsarkitekten vi
leide inn tidligere kom med en del innspill som vi nå setter ut i livet. Det blir leplanting ved
høyblokkene, sjenerende trær ved Edlandshuset er fjernet, og arbeidet med å fylle hullet ved
lavblokkene er godt i gang.
Storhaug Historielag
legger sin tur til Rosenli den 23. september. Det blir en spasertur i området kl 19, oppmøte ved
bussholdeplassen, før vi møtes i Edlandshuset kl. 1930 for litt snakk om området og dets historie.
Hjertelig velkommen, også du som ikke er medlem! Dersom du ikke har vært i Rosenli 12
tidligere, så er det en god grunn til bare å kikke seg omkring.
Utleie av Edlandshuset
er overtatt av Kjersti Gabrielsen. Se Rosenli TV for detaljer.
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