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Plan 2266 Waisenhustomten
B/L Rosenli var den 25. igjen vertskap for de som er interessert i å gjøre noe aktivt for å
stoppe/endre planene vedr. utbyggingen på nabotomten som ligger på bordet og som skal opp
i Bystyret den 14. juni. Tiden jobber i mot oss, men vi har allikevel laget en skisse til plan
overfor media som vi håper vil ha virkning.
Lokalavisen
Styret var ikke klar over at selv om du har en klisterlapp på postkassen hvor du ikke ønsker
uadressert post, så betyr ikke den at du også tar forbehold mot aviser, for eksempel
Lokalavisen. Styret opplever situasjonen som uholdbar bl.a. fordi denne avisen legges i
bunker i gangene etter at budet har ringt på en tilfeldig ringeklokke for å komme inn. Nå
ønsker redaktøren at de som ikke ønsker avisen må klistre en lapp på postkassen sin lik denne
her dersom du ikke vil ha avisen:
Styrets enstemmige oppfatning er at vi ikke ønsker flere
lapper på postkassene heller. Vi er altså i mot fortsatt
distribuering av Lokalavisen. Som du vet er dette i
hovedsak en reklamebasert avis som har hele regionen som
nedslagsfelt, ikke spesifikt Storhaug slik som
Storhaugavisen og/eller Broddposten har.
Styrets mener at dersom du har en lapp på postkassen
din hvor du tar avstand fra uadressert post, så gjelder det også for Lokalavisen. Dersom du
er uenig i dette, ønsker vi å høre fra deg. Har du ingen lapp, så kan det hende at du får Lokalavisen
i posten din.
Kjøp av videoovervåkingssystemet
Styret har besluttet å kjøpe anlegget fra Viste & Sømme samt å legge fiberoptisk kabel
mellom lav- og høyblokkene. Prisen på ca. 300 000,- vil bli for et oppgradert anlegg med
serviceavtale. Vi mener at dette på sikt vil spare oss for et betydelig beløp.
Bomiljøprisen 2010
Styret sendte søknad, men kom i år ikke i betraktning.
Styret
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