Borettslaget Rosenli

Informasjon til beboerne nr. 1 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.
Generalforsamlingen tirsdag den 29. mars
Det var fire forslag fra styret og andelshavere oppe til votering.
Pkt. 1 gjaldt endring av vedtektene. Det gikk igjennom slik at styret fortsatt vil yte støtte på
kr. 6 000,- dersom du skifter v.v. bereder som er eldre enn 20 år. Du er selv ansvarlig for
vedlikeholdet av berederen.
Pkt. 2 gjaldt røykeforbud i hjemmet. Forslaget falt, men styret vil få inn i ordensreglene et
punkt om at røyking ikke skal forekomme på innendørs fellesområder. Dvs. i ganger, i heis,
trapper-, samt innendørs i Edlandshusets utleiefasiliteter.
Pkt 3 gjaldt opprettelse av nabolagshage/Urban Gardening. Forslaget falt.
Pkt 4 gjaldt utskifting av vinduer i Digranesveien mot nord. Forslaget innebærer kostnader
som ble redegjort for. Styret ønsker imidlertid å se dette i sammenheng med såkalt balansert
ventilasjon. Er det noe vi ønsker? Dette vil bli utredet til neste generalforsamling. Styret vil
også legge frem hva dette vil medføre av antatt økning i fellesutgifter.
Det foreslåtte styret ble valgt enstemmig.
Styret er oppgitt
De vedtatte selvstyrene i borettslaget fungerer dårlig, styret har ikke kapasitet å rydde og kaste
saker som flyter rundt. Styret vurderer å leie inn hjelp for å få fjernet dette, og det økonomiske
vil da bli belastet fellesskapet.
Fryktelig trist at noen velger å bruke av fellesskapets midler - på og la være å rydde etter seg!
Her fra Rosenli 17:

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

