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Fartshumper i Sandnesgaten…..
……forhindrer dessverre ikke folk i å kjøre for fort forbi lekeområder og Emmaus Barnehage.
Styret har også sett at enkelte av våre beboere er noe tunge på foten i vårt område også, så
husk på barna og miljøet!
Konteineren
Det ser ut til å fungere godt etter at den blir låst utenom vaktmesters arbeidstid. Har du behov
for å benytte den i stengetiden, så kan du henvende deg til vaktmester slik at du får instruks
om bruken.
Kajakkinteressen blant beboerne
Det er ca. 10 interesserte som har meldt seg. Styret vil nå vurdere muligheter og kostnader. Det kan
ende opp med et svært høyt innskudd fra alle interesserte er vi redde for. Det er mulig at saken må til
generalforsamlingen.
Vår leverandør av blomster og planter
Styret har sagt opp avtalen med Håland Planteskole og har engasjert BoGrønt Klingsheim AS. Vi tror
at dette på både kort og lang sikt gir oss et mer strukturert forhold til vår samarbeidspartner.
Rot i oppgangene/kjellere
Det er vanskelig for styret alene å ta tak i alt som går på rydding av fellesområdene. Noen setter ting som
åpenbart er til sjenanse, rett utpå gangen i høyblokkene. I kjellerne er det i noen tilfeller ufremkommelig
der det er rømningsveier. Fellesrom er fylt opp; se på vaskerommet nederst til høyre! Folk har for liten
plass og tar seg til rette. Det er mulig at vi må bøtelegge urydderne, noe som i så fall er en
generalforsamling sak, men vi opplever tilstandene nå som uholdbare. Uadressert post flyter. Dunkene på
grillplassen som er beregnet på aske fra grillkull er fulle av annet avfall. Vi vil ikke ha det slik!
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Parkering avskiltede biler
Fra Ordensreglene:
Kjøretøy uten skilt har generelt ikke tillatelse til å parkere på vårt område.
Det står nå en bobil og en Nissan Micra uten skilt. Disse bes flyttet fra vårt område innen 14
dager, eller få seg skilt. Dersom dette ikke kommer i orden, så vil de bli fjernet for eiers
regning.
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

