Borettslaget Rosenli

Informasjon til beboerne nr. 2 april 2016
Påminnelse: Send din e-post adresse til vaktmester: vaktmester@rosenli.no
Over sommerferien vil du ikke lenger motta denne informasjonen i postkassen din. Du vil
finne den på rosenli.no.
Skifter du e-post adresse må du underrette vaktmester.
Heisene
Slitte brytere utenfor heisene, altså den du trykker på for at heisen skal komme, har ført til
vesentlige driftsforstyrrelser. Igjen har vi opplevet at to heiser står samtidig. Det er i strid med
det styret har som hovedmål, nemlig helse, miljø- og sikkerhet. Vi skal ha møte med HeisTek
den 3. mai for å diskutere remedier.
Varmtvannsbereder
Sjekk for lekkasjer i blandeventilen på toppen av berederen. Det er oppdaget noen tilfeller av
dette. Oppdager du fuktighet må du bestille rørlegger for å få det fikset. Større skader kan
oppstå.
Asfaltering
Styret beklager at arbeidet har ført til uleilighet, men parkeringsplassen var i så elendig
forfatning at vi var nødt til å ta grep. Jobben var væravhengig slik at det dessverre gikk litt i
rykk og napp. Nå ser det fint ut.
Barnas dag i Emmaus
Husk arrangementet lørdag fra kl 14 til 17
Balansert ventilasjon
Dersom det finnes personer med spesiell fagkunnskap om emnet bes du ta kontakt med
leder@rosenli.no Prosjektmøte med Multiconsult den 12. mai kl 9.
Dugnad den 9. mai
Detaljert informasjon vil bli sendt ut i neste uke. Oppmøte kl 17 ved Arnts garasje. Det blir
grilling.kl. 1830.
Avfallshenting
Kommunen har en flott ordning for henting av avfall som ikke går i konteineren, som f.eks. en
komfyr som nylig ble plassert der. Sjekk www.henteavfall.no Her kan du legge inn navn og
adresse. Du finner så dato for henting hos deg, gratis. Det er alt for mye som plasseres ved
konteiner eller på tilfeldig valgte steder. Sjekk med vaktmester for kode til låsen på konteiner.
Lavvo på fellesområde
Styret ønsker å vite hvem som har satt opp lavvoen mellom lavblokkene.
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

