Borettslaget Rosenli
Informasjon til beboerne nr. 1, januar 2014
Ny avtale med Canal Digital
Denne avtalen vil bli nærmere redegjort for i egen utsendelse så snart vi kan. Dette er for å gi
beskjed om at du ikke bør kjøpe dekoder nå. Du vil få en ny av siste type rundt månedsskiftet
mars/april. Du vil fortsatt kunne bruke ditt eksisterende utstyr, også etter at du får ny dekoder.
Den nye skal følge leiligheten som om den er fast inventar, a la v.v. bereder eller brannslukker.
Parkering avskiltet bil
En slik står nå på den store parkeringsplassen. Det er ikke tillatt å ha avskiltede biler hos oss, jfr.
ordensreglene. Den må fjernes, alternativt at eieren kontakter styret for å få tillatelse for en kort
periode.
Riving av Rasmus Risasgate 35
Nabovarsel er mottatt om at huset fjernes med det første.
Rakettoppskyting nyttårsaften
Oppskyting fant sted ubehagelig nær Rosenli 17. Området vårt er dessverre utenfor området hvor
oppskytning ikke er tillatt, men vi vil vurdere endringer til ordensreglene for å ta vare på dette.
Møte med kommunen den 7. januar
Møtet var både godt og viktig for å diskutere forhold spesielt relatert til kommunale leiligheter. Det
gjelder bl.a.hvordan vi skal nå frem med informasjon til fremmedspråklige og opprettelsen av en
fadderordning for nye beboere.
Stråling
Styret ønsker å formidle denne informasjonen fra Statens Strålevern i tilfelle du bekymrer deg for
stråling:
Pressemelding
Publisert 17.12.2013 , oppdatert: 17.12.2013, 16:01
Stikkord: Basestasjon, Trådløse nettverk, Mobiltelefoner

Nordiske

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å
strålevernmyndigh
si at strålingen rundt mobiltelefoner og
eter: Mobiltelefoner
annet sendeutstyr gir helseskader. Det er
gir ikke helseskade
konklusjonen fra strålevernmyndighetene
i alle de nordiske landene.
Nordiske strålevernmyndigheter konkluderer slik på bakgrunn av den samlede
vitenskapelige forskningen som foreligger på dette området. For befolkningen er eksponeringen fra
trådløst nettverk og basestasjoner så svak at det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere
eksponeringen ytterligere.
De nordiske landenes konklusjon er den samme som en norsk ekspertgruppe kom til for et drøyt år
siden. Gruppens rapport viste til at det er gjennomført mange studier som har undersøkt effekter av
stråling - uten at det er påvist helseskader eller plager. Forskerne har studert forhold som kreftrisiko,
effekter på sædceller og foster, hjerte-karsystem, nervesystem, immunsystem, hørsel, balanse og det
Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62
Internettadresse: www.rosenli.no e-post:: post@rosenli.no
Samle Informasjon til beboerne i en egen mappe for senere referanse. Husk å kontakte G4S på 95194025 dersom du trenger hjelp
utenom vaktmesters arbeidstid

Borettslaget Rosenli
hormonelle systemet.
– Forskningen knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at
personer som har brukt mobiltelefon i mange år er mer utsatt enn andre, sier direktør Ole Harbitz i
Statens strålevern.
Nesten hele befolkningen bruker nå mobiltelefon og det er viktig å være klar over forhold som kan ha
betydning for folkehelsa. Strålevernmyndighetene følger derfor nøye med på forskningen som foregår
på området.
Søk på denne adressen: Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks – A
statement by the Nordic radiation safety authorities
Få en sikrere hverdag med sikkerhverdag.no
Nylig (den 13.12.2013) lanserte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen nettstedet
sikkerhverdag.no. Nettstedet inneholder gode råd om hvordan du kan unngå ulykker hjemme og i
fritiden, og om hva du bør gjøre når uhellet er ute.
– Vi vet at kunnskap og holdninger er avgjørende for å unngå ulykker. Derfor er det viktig å vite hva
som er de største farene i hjemmet og hva man kan gjøre for å unngå at det går galt. Vet du hva du skal
gjøre hvis det likevel skjer en ulykke, kan det redde liv og verdier. Da kan vi sove tryggere om natta,
sier Anundsen.
Det er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) som er ansvarlig for nettsiden, som
omhandler direktoratets fagområder.
Hundehold
Noen stakkars rådyr prøver å opprettholde livet i vårt område. Det til tross for at mange hundeiere lar
hundene løpe fritt; også store hunder. Styreleder påtalte dette overfor en hundeeier med en hund av
rasen Siberian Husky som sprang rundt her mens det var rådyr like i nærheten. Hundeeieren viste
såpass agressiv oppførsel at styreleder valgte å legge beina på nakken og komme seg unna. Men ikke
gi opp å påtale mangel på respekt for båndtvangen som gjelder i vårt område hele året.
Glattå
Ja, det var glatte steder i går kveld, så se opp. Husk friksjonssåler og ikke minst vinterdekk.
Styret
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