Borettslaget Rosenli

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2007

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag 29. mai 2007 kl. 17.00 i Edlandshuset
SAKSLISTE
1.

Konstituering
1.1
Valg av møteleder
1.2
Valg av sekretær
1.3
Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
1.4
Registrering av de frammøtte
1.5
Godkjenning av innkalling og saksliste

2.

Framsatte forslag fra styret og andelseiere
Nedgravd kildesorteringsanlegg i Digranesveien

Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan stille med mer enn
en fullmakt.
Det blir IKKE servering.

B/L Rosenli, 14.05.2007

Med vennlig hilsen
B/L Rosenli

Svein M. Bjustveit
Styreleder
Vedlegg: Saksdokumenter
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FULLMAKT

Undertegnede gir herved …….....………………………. fullmakt til å møte og avgi stemme på
mine vegne på borettslagets ekstraordinære generalforsamling den 29. mai 2007.

Stavanger, ……………… 2007

………………………………….
(Andelseiers underskrift)

Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt.
Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.
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Sak 2: Nedgravd kildesorteringsanlegg i Digranesveien

Rosenli var en av de første til
å investere i et nedgravd
kildesorteringsanlegg i regi
av Stavanger kommune.
Dette anlegget har
effektivisert
avfallhåndteringen og
optimalisert kildesorteringen.
Anlegget som ble installert er
kun for de to høyblokkene i
borettslaget og har vært i
drift i ca. 1 år. Styret har
iverksatt forarbeidet med å
lage en tilsvarende løsning
for lavblokkene og vil i løpet
av høsten 2007 ha denne
gode og effektive
avfallsløsning for hele
borettslaget.
Bildet viser avfallsystemet
som står mellom Rosenli 17
og Rosenli 15. 2 innkast er
for papir, 3 for restavfall og 1
for bio avfall. Vi arbeider for
å gjøre om den ene restavfall
containeren til plastavfall.

Det er til sammen 7 enheter som skal installeres i Digranesveien:
3 stk ved Digranesveien 11/13 her blir det papir, plast, restavfall og bio.
4 stk ved Digranesveien 21 blir det papir, restavfall og bio.

Avfallscontainerne består av en ytrer beholder av betong med de utvendige målene: 199 x 195 x
278,6 cm (B x L x D). Inne i denne plasseres en ramme med et fjærbelastet lokk, og til slutt selve
avfallscontaineren med lokk og innkast. Alle delene veier ca 7 tonn til sammen og er utstyrt med
løfteøyer.
Det må graves ned til sikker grunn og fylles opp med pukk som må komprimeres godt, og det
skal minimum være 10 cm med pukk under betongcontaineren.
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Det skal være god drenering under og rundt ytrer containeren, og det må derfor graves ut ca. 100
cm mer i bredde og lengde og fylles med pukk.
Stasjonen ved Digranesveien 21 ligger et stykke ut på plen, i en bakkeskråning. Her graves ned 3
containere. Totale mål 299 x 685 x 290 cm.
Det må anlegges en gangsti inn til stasjonen fra gaten med gressarmeringstein, kantsteinen skal
fjernes/legges ned slik at det vil være mulig og komme til stasjonen med rullestol . Bredde på
gangstien 2 meter, ca lengde 4 meter. Også foran stasjonen skal det være en gangsti med
gressarmeringsstein i hele stasjonens lengde og ca bredde 1.2 meter.
I nedre kant, i bakkehelling skal det mures opp en mur av naturstein som naturlig vil bli
halvmåneformet. Denne plassen skal også belegges med gressarmeringstein.
Stasjonen ved Digranesveien 11/13 ligger midt i en beplantning. Her graves ned 4 containere.
Totale mål 299 x 880 x 290 cm. skal det anlegges en gangsti i gjennom stasjonen med
gressarmeringstein. Du går inn på hjørnet ved parkeringsplassen inn til stasjon og ut ved den
øvre parkeringsplassen, totalt 16 meter, bredde 1,2 meter med gressarmeringstein, og kantsteinen
skal fjernes/legges ned slik at det vil være mulig og komme til stasjonen med rullestol .

Kostnadsestimat for prosjektet er NOK 500.000,- og finansieres over driften.

Styret foreslår at generalforsamling fatter følgende vedtak:
Styret får fullmakt til å iverksette nedgravd kildesorteringsanlegg i Digranesveien,
som beskrevet i saksdokumentene.
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