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Blomster og planter
I dag (den 28) og i morgen vil BoGrønt Klingsheim rydde og plante i den såkalte trekanten til høyre
for veien opp mot Rosenli 15. Parkeringsplassene nærmest der det skjer, altså den nordligste rekken på
den store parkeringsplassen, vil bli avstengt for å slippe til lastebil med kran.
Fugler og vinter
Vinteren i fjor tok livet av nesten hele Gjerpebestanden i fylket. Ikke det at vi tror noen befinner seg i
vårt nærområde, men vi vil allikevel sette opp matstasjoner, kall det gjerne fuglehus hvor du kan legge
fuglefrø, talg, sesamfrø og lignende.
TV aksjonen
Dersom du ikke fikk anledning til å bli med på denne viktige begivenheten, så kan du fremdeles gi din
gave på kr. 200,- ved å ringe 820 44 110
Uadressert post
Det flyter med post nær posthyllene i høyblokkene. Det ser ut til at det er nær umulig å få bukt med
dette, så du må være med på å kaste reklame som flyter. Forbehold mot uadressert post, altså oblat på
postkassen, fører til at ”noen” bare legger fra seg en bunke. Hjelp oss å hjelpe hverandre.
Innbrudd
Det har vært innbrudd og en bil er stjålet ved Digranesveien 11. Innbruddet var i kjellerboden med
inngang fra car port`en, den såkalte sportsboden, hvor en bod ble åpnet og ting ble stjålet. Vær obs og
IKKE slipp inn noen som ringer på uten at du kjenner dem eller at de kan identifisere seg. Vi slipper
gjerne inn bud med Storhaug Bydelsavis, men de må identifisere seg. Ikke la døren stå åpen på kroken
uten tilsyn!
Sluk i våtrom og lovverket
Det dukker av og til ønsker om å la B/L Rosenli dekke utgifter til reparasjon/modernisering av sluk.
Følgende står i veiledningen til borettslagsloven: Andelseieren har vedlikeholdsansvaret til det punkt
der ledningen eller røret møter fellesopplegget, herfra påligger vedlikeholdet borettslaget. Utbedring
av sluk er altså ditt ansvar.
Fra 1. juli sier Plan- og bygningsloven at dersom du skal bygge helt nytt bad eller reparere en skade,
må du søke kommunen om tillatelse. Våtrom er nå søknadspliktige. Det krever at prosjektering,
utførelse og kontroll må gjøres av et foretak med ansvarsrett. Vi gjør ikke noe med vedtektene
foreløpig.
Du som har bestilt mobilabonnement hos Telenor
gjennom B/L Rosenli, kan hente sim-kortet hos vaktmester.
Styret
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten.
Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 Telefax: 51 53 15 68
Internettadresse: www.rosenli.no e-mail: post@rosenli.no

