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Lurer du på hvorfor plenen ikke klippes?
Det skyldes at vaktmester er opptatt med å bidra til arbeidet med rensing av kanaler og vifter i høyblokkene.
Arbeidet er straks klart og lavblokkene vil bli påbegynt til høsten. I den forbindelse kan nevnes at styreleder
i dag har ansatt en vaktmesterassistent for sesongen. Han er petroleumsingeniør og begynner på Master til
høsten. Vi fikk som vanlig mange interesserte søkere. Vaktmester og undertegnede hadde intervju med 5
personer.
Rensing av kanaler
Det viser seg, også denne gang, at mange har modifisert sine opplegg for vifter på kjøkken. Dette kan ha
pågått over mange år, men slike modifikasjoner av ting i leiligheten som er andelshavers ansvar å
vedlikeholde, kan være en hemsko i det arbeidet som pågår. Du kan ikke forvente at alt blir satt sammen
igjen slik det var. Allikevel forsøker vi å bidra så godt som mulig for å ikke skape ulemper for deg.
Sommeren viser seg akkurat nå på sin beste side
Svarte flekker på plenen mot sjøen er et bevis på dette. Det er dessverre nødvendig å minne om at musikk og
støy generelt nærmest forsterkes mellom blokkene. Husk å vise hensyn. De i Digranesveien som har
disposisjonsrett for en jordflekk foran leiligheten, bør vite at det medfører et vedlikeholdsansvar. Klipp
plenen og hold ting i orden er du snill.
Styret vurderer nå rensing av rørledninger til høsten
Vi har hengende over oss en mulighet for at fellesutgiftene vil måtte økes, men i skrivende stund ser det ut
til at vi unngår det.
Styret vurderer også brannvarsling i kjeller og gangene i Digranesveien
Montering av beslag på yttersiden av skråveggene i Digranesveien
Arbeidet vil bli igangsatt så snart som mulig. Formålet er å hindre vanninntrenging. Dette er tidligere utført
mellom DV 19 og 17 med suksess. Disse vil bli skiftet ut med nye.
Nærområdet
Dessverre så er det mye støy fra byggingen på nabotomten. Det arbeidet som støyer mest for oss er
imidlertid avtagende, og arbeidet på det vestlige rekkehuset pågår nå.
Styret tar ferie fra den 18. juni og vaktmester fra den 23. Vaktmesterassistent blir å treffe på vaktmesters
telefon i arbeidstiden, 90047317. Utenom arbeidstid må du som vanlig ringe NOKAS, tidl. G4S, på tlf.
95194025.
God sommer!
Styret
Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62
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