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Edlandshuset
Har du forbindelse med små eller store bedrifter i området, så kan du reklamere for oss vedr. bruk
av Edlandshuset for møter som foregår innen vanlig arbeidstid.
Bilbruk til høyblokkene på kveldstid
Husk at Rosenli er offentlig vei og at generelle parkeringsbestemmelser for kommunen gjelder og
håndheves. Vær snill å ikke kjøre opp til høyblokkene på kveldstid dersom det ikke er absolutt
påkrevet. Det er mange som sjeneres av slamring med dører og slikt når en skal forsøke å sove.
Dugnad
Tusen takk til alle som tar ansvar og som for øvrig ikke var hindret fra å delta på dugnaden! Vi var
heldige med været, og mat og drikke smakte ekstra godt i kulda.
Heisprosjektet i lavblokkene
Styret har sendt ut forespørsel til 5 leverandører av heis for å starte opp prosjektet. Målsettingen er
å legge frem en mulighetsstudie for generalforsamlingen neste år. Vi har foreløpig hatt en
leverandør her for å orientere seg.
Skadedyr/insekter
Vi reiser som aldri før, og kan være så uheldige å dra med oss noen fremmede arter hjem i
kofferten. Observerer du insekter i leiligheten din eller i fellesområder som du synes er litt
mystiske, så gir du umiddelbart beskjed til vaktmester.
Vaskeplass for biler
Plassen er kun for egne beboere. Plassen skal ikke lånes ut til venner og kjente.
Aktivitetsbase Emmaus. Spørsmål mottatt fra Frivilligsentralen:
Vi har enda ingen løsning på lokaler til en Aktivitetsbase i området. Vi har nå fått melding om at
departementet har bevilget penger til basen og det jobbes aktivt med å finne noen løsninger både på
kort og lang sikt.
I denne forbindelse noen spørsmål til dere:
1. Er det noen i borettslaget som kunne være interessert i å samarbeide om basen?
2. Kan det være mulig å bruke Edlandshuset til noen aktiviteter i området i sommer?
Med tanke på den siste levekårsundersøkelsen vurderer vi mulighetene for å sette i gang tilbud
om tiltak som for eksempel leksehjelp og lignende i området. Er dette noe dere kunne tenke dere å
samarbeide om?

Vær snill å sende en reaksjon på dette til leder@rosenli.no så snart du kan dersom du kan bidra.
Styret
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