Informasjon til beboerne
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Dugnad
Tusen takk for at du stilte på dugnaden! Vi kan ikke huske sist det var så mange med, også
denne gang mange fra den yngre garde. Det er hyggelig å konstatere at dugnadsånden ikke
har dødd ut hos oss.
Innglassing i Digranesveien
Her finner du info om status akkurat nå: Sjekk Informasjon til beboerne av 1. november 2009
og 1. desember 2009. Saken går tilbake til ordinær generalforsamling 1998 hvor det ble
besluttet at B/L Rosenli (laget) skal påta seg vedlikeholdsansvaret for innglassing, hvilket
også betyr tilbygg i 1. etasje. Styret innså at dette kan koste skjorta og behandlet saken på
styremøte den 10. desember 2009. Her besluttet styret at dersom utgiftene til reparasjon av
innglassing eller tilbygg i Digranesveien overstiger kr. 5000,- så skal overskytende beløp
belastes beboer. Dette ble meddelt beboerne i Informasjon 1 samme måned. Styret er
ansvarlig for lagets økonomi og da vi så et eksempel på at utgiftene kom opp i 50 000,- måtte
vi reagere. Styret ber i informasjonen om at saken meldes inn til generalforsamlingen 2010,
altså i fjor, dersom en har noe å bemerke. Styret har intet hørt. Legg også merke til at vinduer
og skyvedører i den orginale konstruksjonen også er lagets vedlikeholdsansvar.
Styret har tatt kontakt med Farstad og fått et tilbud om vedlikehold, en serviceavtale. Den
finner du på baksiden av denne informasjonen. Det er ikke umulig at en avtale kan inneholde
en ordning om ettersyn hvert annet år. Styret mener en slik avtale kan være hensiktsmessig,
men merk deg øvre grense på kr. 5 000,-. Styret ønsker at du tar kontakt med styreleder for å
melde din interesse. På den måten vil vi også få et generelt inntrykk av utgiftene. Det ligger
an til individuelle avtaler med Farstad. Mer informasjon om dette vil komme straks vi mener
å ha litt oversikt.
Parabolantenner
Parabolantenner som er montert slik at de er synlige, er ikke tillatt hos oss. Vi mener at
kanalvalget i Canal Digital er såpass variert at slike antenner skulle være unødvendige. Vi har
nå fått bekreftet fra Rønning Elektro som leverer signalene for Canal Digital, at andre
fremmedspråklige kanaler enn de som finnes i kanaloversikten vår, kan kjøpes.
Utgangspunktet er at styret ikke aksepterer parabolantenner som er synlige.
Folkefrokost i Kongsgård skolegård
Den 04. juni 2011 kl 11-13 skal vi for syvende år på rad serverer økologisk, lokalt produsert
og rettferdig handlet mat og drikke i Kongsgård skolegård i Stavanger sentrum. Det blir
havregrøt, godt brød med ost og pålegg, kokte egg, frukt og grønt, juice, te og kaffe.
Frokosten er gratis, og kl 12 holdes det appell ved Øystein i Resept og alle politiske partier i
Stavanger, skriver Grønn Hverdag.
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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