Borettslaget Rosenli

Informasjon til beboerne nr. 2 mai 2016
DUGNAD DEN 9. MAI – KJEMPEFREMMØTE!
Styret registrerer nok en gang at fremmøtet var stort. Vi takker alle som deltok, også de som
kom med kaker og de som bare deltok for en drøs. Det er fullt tillat.
Nemaslug mot brunsnegler.....
...er sprøytet nå under det siste regnværet. Vi håper det har ønsket effekt.
El- og hybridbiler til lading
hos oss er rett og slett ikke tillatt med mindre det skjer på dertil egnet ladeplass. Vi har p.t. 4
plasser som leies ut på årsbasis. Grunnen til dette forbudet er at våre el-kabler og kontakter er
gamle. Det har vært et tilfelle med brann. Ikke hos oss, men vi ønsker å være føre var.
Vaktmesterassistent
Han som var her i fjor har kommet tilbake. Vi var meget fornøyd med ham. Han snakker
norsk som noen.
Nytt nettsted for BATE
Styret bidrar med å utvikle nytt felles nettsted for enkelte store bedrifter i Stavanger, også
BATE. Dette lanseres utpå høsten antar vi.
Balansert vantilasjon
Styret er i gang med prosessen om å søke om ENOVA midler for selve prosjektet. Det er
nødvendig for beslutningsprosessen videre. Det går forholdsvis tregt er vi redd. Det kan være
at vi ikke kan levere kostnadsberegning til gen.fors. 2017. Vi holder saken veldig varm.....
Søppel
Vi ser også søppel hensatt
utenfor inngangsdøren hos
noen. Styret føler ikke at vi
kan ha superovervåking av
alt og alle her. Vet du ikke
hvordan avfall skal
behandles kontakter du
vaktmester. Vi minner igjen
om kommunens
henteordning.
Informasjon til beboerne
Styret har bestemt at papirutgaven utgis inntil videre.
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

