Informasjon til beboerne

Nr. 1 april 2013

Generalforsamling
Referat er sendt ut og ordensreglene er oppdatert. Disse finner du på
http://rosenli.no/nyttig_info/index.asp altså på web`en. Ønsker du referatet tilsendt så gir du
beskjed til vaktmester. Styret fortsetter med samme besetning som tidligere.
El.biler
Styret er noe forundret over at interessen for el.biler hos oss er lik null. Det er særdeles
gunstig nå og gir mange fordeler. Kr. 2500,- i innskudd og strøm første året og deretter kr.
1 500,- per år for en parkeringsplass og strøm.
Vannsjekken
Er du i kategori 3, så må du sette i gang utbedringer senest innen 14 dager.
Det har allerede vært en reell alarm.
Parkering
Styret minner om at de tre nærmeste radene på den store parkeringsplassen, mot innkjøringen
til høyblokkene, er forbeholdt de med faste plasser. Som andelshaver så er det din oppgave å
forklare dine besøkende, inkl. håndverkere, at de kan parkere der det er skiltet ”Kun for
beboere”, unntatt på de nevnte radene.
Grilling
Det er observert en som griller med grillkull på en terrasse i Digranesveien.
Dette er ikke lov. Gass eller el-grill er tillatt. Utover det så skal vi se på grillene på
grillplassen. De ser passe slitne ut. Vi håper på en flott grillsesong!
Åpen garasje
Kommunens prosjekt ser ut til å bli en suksess allerede før åpningen den 21. april. På
nettstedet apengarasje.no finner du oversikt over 100 steder i byen hvor det er garasjesalg
søndag.
Sigarettsneiper utfor terrasser
Nok en gang opplever vi total tankeløshet. I fjor hadde vi en brann hvor en person var nær
ved å bli skadet da solmadrassen hennes tok fyr. Nå er en person observert da han kastet ut en
glødende sigarett på plenen. Han er tilsnakket, men det kunne ha ført til brann da det skjedde i
den tørre perioden som omsider har passert. Ser du noen som mangler omtanke, så må du si
ifra til vedkommende.
Dugnad
Sett av den 7. mai i kalenderen din. Mer info vil følge.
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