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VEL BLÅST DUGNADSGJENG!
Sånn grovt gjettet, så var det omkring 50 personer i alle aldre som var i aktivitet i to timer.
Det var åpenbart at vi fikk utført mye mer enn tidligere år. Nå er alt klart til den 17. mai.
Tusen takk alle sammen!
Grønn hverdag
Hei. Her kommer en invitasjon til en spennende konferanse om økologisk mat. Sjekk linkene
under. Dette skjer på Måltidets Hus på Ullandhaug i juni.
Med grønne hilsener, Imme Dirks Eskeland
Miljørådgiver Grønn Hverdag www.gronnhverdag.no
Oppussing av Rosenli 17 er i full gang
Jobben med èn høyblokk foregår i 16 etapper, og den første av disse etappene er over ca.
tirsdag den 11. Hele jobben med Rosenli 17 er over uti oktober. Den ytterste lavblokken, altså
den minste, vil bli påbegynt i juni. Noen eksakte datoer er av naturlige årsaker vanskelig å
angi, bl.a. fordi vindbegrensning for hengestillasjet på 12 m/sek kan føre til en noe hakkete
utvikling. Dog så er det mulig å arbeide på lavere nivåer med en annen type heis. Vaktmester
og styreleder hadde møte med Vatland & Sønn den 7. for å diskutere elementer i kontrakten
samt å sjekke utført arbeid.
Økonomi
Vi vil bli presentert fakturaer etter hvert som bygningene blir helt ferdige. Vi har gleden av å
meddele at den første av fire fakturaer kan vi betale rett fra vår kasse uten å ta opp lån.
Søppel på gangen
Noen har den uvane å sette fra seg søppel på gangen i høyblokkene. Meningen er åpenbart å
la andre i samme oppgang irritere seg over at en ikke gidder å holde søppelet, som kanskje
lukter, inne i egen leilighet. Slutt med det!
Plan 2266 Waisenhustomten
Planen har gått igjennom i Kommunalutvalget for Byutvikling. Siste stopp før den iverksettes
er i Bystyret den 14. juni. B/L Rosenli ønsker å diskutere evt. strategi i et møte i vår regi den
11. mai kl 1930 i kjelleren i Edlandshuset, Rosenli 12. Servering av drikke. Vær snill å melde
din interesse til styreleder per.gram@c2i.net for logistikkens skyld.
Bomiljøprisen 2010
Styret har sendt søknad.
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