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Styret har besluttet, i samråd med Stavanger Boligbyggelag, å justere Fellesutgiftene med
6,25% som følger (i tillegg kommer a-konto beløp for strøm slik som før):

Dette vil gi oss litt slingringsmonn etter låneopptak i forbindelse med renoveringen.
Endringen trer i kraft fra 1.1.2011 og er innarbeidet i budsjettutkastet som du vil få tilsendt i
forbindelse med ordinær generalforsamling til våren.
Levekårsundersøkelsen
Nå har det gått to år siden forrige undersøkelse, og vi er fremdeles nest nederst. Det er
vanskelig å se at kommunen benytter undersøkelsen til å dra oss oppover listen. En utvidelse
av sykehjemmet vil muligens kompenseres av nybygging i Åkraveien, men konkrete
forbedringstiltak ser vi lite til gjennom de 6 årene som har gått siden den første
undersøkelsen. Les mer på http://www.stavanger.kommune.no/ hvor du finner link videre.
Området vårt går fra innerst i Ramsvik, opp Søre Ramsvigs vei, til Nymannsveien, følger
Nymannsveien ned til Emmausveien, så etter Emmausveien til Egelandsveien og etter denne
ned til Breivik, alt innenfor disse grensene ligger i sone 7 og blir kalt for Rosenli!
Støy fra høy musikk og annen sjenerende virksomhet
Husk å kontakte vedkommende som er ansvarlig for støyen før du ringer til Securitas. Dersom
du føler det utrygt, så kan du ringe Securitas direkte, men det er naturlig å gjøre
vedkommende oppmerksom på høy lyd før du griper til telefonen.
Julemarked
Det blir julemarked i Edlandshuset den 6. desember. Det blir bl.a. salg av kaffebønner og
artikler fra Uganda og Nyenga hvor vår Bernt Eirik Rød har bodd og jobbet. Følg Rosenli
TV!
Styret
Husk småfuglene med mat. Bruk ”Arnt`s hybelhus” til formålet.
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten.
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