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Forvalter av utleie, Edlandshuset
Vi får om litt en ny ansvarshavende som heter Therese Giske Ødegård. Hun overtar om en
måneds tid.
Referat fra generalforsamlingen
er nå lagt ut på www.rosenli.no
Papirkopi er delt ut til alle.
Nidkjære Stavanger Parkering (SP)
har besøkt oss og ilagt en beboer bot for inn- og utlasting utenfor Rosenli 17. Det eksisterer en
misforståelse om at det er B/L Rosenli som har engasjert SP. Det er ikke riktig. Både Rosenli
og Digranesveien er offentlig vei og underlagt de parkeringsbestemmelsene som til enhver tid
gjelder.
Beplantning
Et engere utvalg bestående av tre enkeltpersoner er nå engasjert av styret for å bidra til at
beplantningen rundt oss blir penest mulig. Ta kontakt med styret for å evt. komme i kontakt
med disse.
Tillegg til Ordensreglene
Styret har satt sammen en oversikt over de regler som gjelder for inngrep i våtrom. Bl.a. om
regler for fremgangsmåte overfor kommunen dersom det er påkrevet. Reglene er hentet
direkte fra offentlige regler og er ikke laget av oss. De deles ut sammen med denne
informasjonen.
Oppussing
Arbeidet har så smått kommet i gang. I år tas Rosenli 17 og Digranesveien 23 – 27. Vi vil
fremover gjøre hva vi kan for å holde deg oppdatert. Du som bor i Rosenli 17 vil måtte skyve
til side innglassingen og rydde balkongen. Du ser selv hvor arbeidsplattformen befinner seg
og at du som har den hengene nedenfor deg må være forberedt på å gjøre balkongen klar. De i
den ytterste lavblokken mot sjøen må forberede seg på at terrassen må være tilgjengelig.
Styret vil forsøke å gi ut en oversikt over fremdriftsplanen til Vatland & Sønn AS straks den
foreligger.
Dugnad
Husk dugnaden som er fastsatt til den 6. mai. Møt opp ved garasjen til vaktmester etter at du
er ferdig på jobben, sånn omtrent kl 17. Vi griller etterpå uansett vær!

Styret
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten.
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