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Forvalter av utleie, Edlandshuset
Kjersti Gabrielsen har meddelt oss at hun flytter fra byen og ønsker avløser. Er du interessert
så kan du ta kontakt med henne på kjersti-ga@hotmail.com eller per.gram@c2i.net.
Betalingen for jobben er 25% av omsetningen.
Trær som drepes
Kommunen er sinte på oss. De ber oss meddele beboerne at det er ulovlig å drepe trær med
gift. Det har skjedd med minst ett stort furutre mot stranden. Du er herved advart.
Stor stein ved gangsti fra parkeringsplass
I alle fall noe som hindrer biler i å parkere på den store parkeringsplassen akkurat der
gangstien fra Digranesveien går opp, må plasseres der. Maling holder ikke når den er dekket
av snø….
Fusjon Sandnes, Hetland og SBBB
Fusjonen som tidligere er annonsert blir ikke noe av etter at Hetland, som samarbeider med
OBOS, trakk seg i omtrent siste øyeblikk.
Sykler Rosenli 17
Et prosjekt med opprydding i sykkelskuret startes nå, så du vil få en lapp i posten med
nærmere beskrivelse av hva dette går ut på. Du kan i alle fall starte med å merke sykkelen din
med navn så den ikke blir fjernet.
Dugnad
Årets dugnad er fastsatt til den 6. mai kl. 17. Merk av datoen i kalenderen din.
Vedtektsendring
På generalforsamlingen den 15. ble følgende tillegg til vedtektene vedtatt med øyeblikkelig
virkning:
5-3 Våtrom
Oppussing/modernisering av bad skal følge de våtromsnormer som til
enhver tid gjelder. Styret skal underrettes når bad/våtrom
endres/moderniseres.

Styret er pålagt å utvikle retningslinjer for modernisering av bad så langt det er mulig.
Referatet vil bli lagt ut på www.rosenli.no straks den er signert. Dersom du ønsker vedtektene
i papirformat, så gir du beskjed til vaktmesteren. Det blir ingen endring av styrets
sammensetning.
Styret
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