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Er du en drittsekk?
OK da, ganske provosert av denne
overskriften? Vel, gjør deg selv opp en mening
om dette bildet fra vår avfallskonteiner tatt i
går, søndag. Det kan umulig være noen som
bor hos oss som ønsker at vi skal ha det slik
rundt oss. Eller? Alle burde forstå at når
konteineren er full så er den full. Du må vente
på ny eller levere avfallet selv på mottaket på
Forus. For øvrig så skal ikke plast,
papir/pappesker og matavfall legges i
konteineren.
Vi ser nok en gang at folk kaster glass i
plastposer i avfallet for glass og metall. Plast er
ikke glass eller metall! Vi må betale ekstra for
sortering av avfallet vårt.
Drikkekartonger legges i plastposer og legges i
papiravfallet. Det er eneste tilfelle hvor plast
ikke skal i avfallet for plast.
Vær snill å bidra til at vi har det pent rundt oss.
Alt blir så mye hyggeligere da!

En uke til generalforsamling
Alle påkrevde papirer ble levert ut til alle lørdag som er dagen før siste frist. Også denne gang
har vi trykket alt selv og spart noen kroner på det. Som du ser av innkallingen så møtes vi i
Edlandshuset. Det kan bli trangt om plassen så dersom du er dårlig til beins og ikke synes noe
om å stå, så kom tidlig er du snill. Vel møtt!
Filminnspilling
Opptak i og ved Rosenli 17 vil skje den 11. og 19. Det gjelder filmatisering av en Tore
Renberg novelle, har vi bragt på det rene.
TV Vest
Hyggelig å bli profilert som et veldrevet borettslag. Ja, det skjedde altså i TV Vest for litt
siden.
Nye hjemmesider
Ta en kikk innom vår hjemmeside www.rosenli.no den er nå fått en kraftig oppdatering. Hvis
du savner noe eller har noen ideer, ta kontakt med vaktmester.
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