Borettslaget Rosenli

Informasjon til beboerne nr. 2 februar, 2015
Åpning av andres post
Det er rapportert et tilfelle hvor post har blitt åpnet av fremmede. Det burde være unødvendig
å skrive dette, men feilsendt post kan ikke uten videre åpnes av andre enn adressaten.
Valg til styret
Styret og valgkomiteen oppfordrer beboere til å fremme kandidater som har sagt seg villige,
til styret. Kontakt valgkomiteens leder Christan Nedland på la9cq@online.no
Stormskader i høyblokkene
Skader fra 2013 er enda ikke utbedret. Ting var på gang, men nå har firmaet som skulle levere
nødvendige deler gått konkurs. Vi har hatt uflaks, men vi holder fatt i saken og gir oss ikke.....
Vanninntrenging med påfølgende skader
Problemet øker i omfang, og du må gi vaktmester beskjed dersom du oppdager skader i
leiligheten som skyldes fuktighet. Vi er akkurat nå i gang med å sjekke hvor innsatsen må
fokuseres, men ting tyder på at leilighetene mot gavlveggene i høyblokkene, altså tre-roms
leilighetene, er mest utsatt.
Fremmede som reker rundt og slippes inn
Vi har hatt gjentatte tilfeller med personer som er her for å stjele løst og fast. Vi hadde
bilinnbrudd og tyveri, samt en person som kom seg inn i oppgangen i Digranesveien 27.
Vedkommende sørget for å sette noe imellom i døren mot 6-kanten. Han ringte på i flere
oppganger.
ALDRI SLIPP INN PERSONER SOM DU IKKE KJENNER IDENTITETEN TIL!
Ikke slipp inn personer som selger noe, eller kommer for å samle inn til veldedige
formål. Aldri! Alltid ha døren til leiligheten din låst, også når du er hjemme. Lukk dører
til fellesrom som står på gløtt. Ring NOKAS dersom du opplever noe unormalt eller
mistenkelig. Du blir IKKE belastet for utrykningen, den er det fellesskapet som tar.
Styret vil nok en gang vurdere tiltak basert på de siste hendelsene.
Mobiltelefoner
Det har vært mange klager på dårlige forhold hos oss. Beboerne har selv bestemt at det skal
være slik.
Radon
De som fikk brikker for ny avlesning, vil straks få disse samlet inn. De berørte vil få beskjed
om resultatet og evt. tiltak.
Styret
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 NOKAS på 95194025 dersom
du trenger hjelp utenom vaktmesters arbeidstid

