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Vi søker etter ny utleieansvarlig for Edlandshuset
Therese Giskeødegård skal flytte, og vi søker derfor etter ny medarbeider for å stå for utleien
av lokalene i Edlandshuset. For betingelser og oppgaver ber vi deg kontakte Therese på
theresegisk@gmail.com eller tlf. 99406070.
Forsøpling
Vi aksepterer det ikke:
I esken lå det isopor og plast som skal i
konteiner for plast. Pappesken skal i
papiravfallet. Vanskelig å forstå? Vel,
vaktmester fikk fatt i vedkommende og
forklarte for ham de regler som gjelder
hos oss. Som skrevet før så er det viktig at
du følger med og påtaler forhold du mener
er uakseptable. Ta gjerne kontakt med
styret eller vaktmester dersom du finner at
ting er utilfredsstillende.

ROGALAND KUNSTSENTER
på Nytorget inviterer til utstilling som begynner torsdag. Utstilingen Scientia på Rogaland
Kunstsenter vil ha et fokus på mat og forskning. I en tid da eksperimentelle kjøkken ligner mer på labratorium enn
kjøkken er det tydelig at våre mattradisjoner er i endring. Scientia vil introdusere en mulig ny matingrediens, reintrodusere en gammel mattradisjon og vise magien som i århundrer har inspirert til å forskning.
Sjekk det ut da vel!

Blir det utbygging av Rosendal Sykehjem?
Kommunalstyret for byutvikling har enstemmig besluttet at utvidelsen av Rosendal skal stilles
i bero. Det ønskes heller en utvidelse av Øyane og igangsetting av Lervig Sykehjem. Det er
bystyret som bestemmer, og der skal saken opp den 14. juni. Vi håper det beste, og at så mye
som mulig av grøntområdet nær oss beholdes.
Styret
Husk å slå av lyset i gangen etter deg når det er hensiktsmessig.
Oppbevar denne informasjonen i en egen mappe som kan følge med leiligheten dersom du selger den.
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