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Styret har vært på kurs
SBBL avviklet sitt årlige styrekurs nylig. Hele styret var med. Vi fikk bl.a. et innblikk i jussen
bak regleverket, spesielt rettet mot andelshavernes- og borettslagets ansvar vedr. vedlikehold.
Merk deg følgende: All inngripen i eksisterende røropplegg i vegger. skal byggemeldes. Ny
Plan- og bygningslov vil komme i mars. Det vil også komme nye regler vedr. tilstandsrapport,
både for leiligheter og hus.
En sammenslåing av flere boligbyggelag, Stavanger, Sandnes og Hetland, vil føre til at vårt
lokale marked blir større. På www.boligbyggelaget.no vil du finne oversikt over nye
leverandører som gir rabatter i forbindelse med medlemskortet, i fremtiden kalt fordelskortet.
Noen av disse er:
TryggVesta, alle slags forsikringer
Alarmanlegg
Glassfagkjeden
Falck
Kraftnor
+ flere som bearbeides

Eiendomsfinans
Kunstgalleri IMPASTO
Flügger Farge
Svakstrømspesialisten
Bonytt

Merk deg at generalforsamlingen blir den 15. mars med innleveringsfrist for saker satt til den
19. februar. Som vanlig så vil innkalling med nødvendige dokumenter sendes deg primo mars.
TV Vest og Rosenli
Sjekk TV Vest tirsdag den 9. Da blir B/L Rosenli portrettert. Hvor seriøst innslaget blir er
vanskelig å si, vi har ikke sett det ferdig redigert.
Vi har ikke gitt opp….
…. de av oss om enda ikke er på nettet. Vi vil sjekke nærmere muligheten av å sette i gang et
kurs hos oss i regi av Hesby Nett. Eller andre. Kurset vil bli gratis. Mer info vil følge etter
hvert.
Boring i betongen fra utsiden
Straks frosten gir seg så vil Vatland og Sønn sette i gang med nærmere sjekk av betongen.
Det vil bli boring i kortere perioder på dagtid. Styret vil lage en informasjonsstrategi overfor
deg som beboer. Det vil bli nødvendig med god kommunikasjon dersom
vedlikeholdsprosjektet skal gå smertefritt.
OL 2010
Yep, en stor sportsbegivenhet begynner om få dager. NRK 1 har nå startet opp
prøvesendinger i HD, men du må kjøre nytt kanalsøk på dekoder’en din for å finne den. NRK
sender parallelt det samme i NRK 1 og NRK HD, Ol sendingene vil gå i HD kvalitet på
NRK HD.
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