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Konteinerkoden ble skiftet.....
...den 26. juni. Kontakt vaktmester for ny kode
Fremmede som kaster avfall hos oss
Takket være en årvåken beboer er et slikt grovt tilfelle avslørt. Fortsett å holde øynene åpne for slike
episoder.
Avfall hensatt ved konteiner ‐ Diverse
Totalt uholdbart. Kan gjelde fremmede som har benyttet anledningen, men ring vaktmester for å få
koden til låsen. Forøvrig er det lagt en tre‐seter og en to‐seters sofa oppi konteineren. Det hører ikke
hjemme at enkeltpersoner skal ta så mye plass i konteineren. Husk å kontakte kommunens tjeneste
når det gjelder større ting som skal kastes. Les om det på rosenli.no, i den forrige Informasjon til
beboerne eller ring kommunen.
Elektroavfall skal ikke i konteiner. Det koster oss ekstra å få sortert ut dette. Det skal i konteiner f.eks.
utenfor Expert på Mariero eller ved andre forhandlere av elektronisk utstyr. Det kan også leveres på
den interkommunale stasjonen på Forus.
Canal Digital ‐ Informasjonsmøte
Jeg viser til forrige Informasjon til beboerne om dette prosjektet som ble varslet gjennom
årsrapporten for 2014 til beboerne. Nå er både Rønning Elektro og Canal Digital i planleggingsfasen.
Vi tror at prosjektet med kabling og installasjon av en styringsenhet i hver leilighet er ferdig per den
1.2.2016. kanskje før. Det blir dessverre en del uleilighet med boring i betong. Et informasjonsmøte vil
bli avholdt i Edlandshuset kl 18 den 6. oktober.
Heisarbeid
Det har vært mange driftsforstyrrelser av heisene bl.a. på grunn av slitte dørmotorer/dørblad.
Kontrakt er tegnet HeisTek og prosjektet starteropp om 2‐3 mndr. Det vil bli bekjentgjort med oppslag.
Merk deg at når èn heis står så er det ikke nødvendig å ringe NOKAS. Kontakt vaktmester ved første
anledning.
Brannøvelse den 15. september for høyblokkene kl 1730 ‐ Fellesmøte
Vi samarbeider med brannvesenet om dette og også denne gang konsentrerer vi oss om det mest
utsatte området av boligmassen, høyblokkene. Det blir samling i Edlandshuset umiddelbart etter
øvelsen, ca. kl 19. Det vil bli orientert om aktuelle problemstillinger og anledning til spørsmål til
fagspesialister. I denne forbindelse kan nevnes at røykvarslerne montert i lavblokkene er plaget med
feilvarsling. Vi jobber med saken. Merk deg at disse alarmene ikke er koplet til NOKAS eller
brannvesenet. Røykvarslerne i fellesrommene i høyblokkene er imidlertid koplet rett til brannvesenet.
Se neste side vedr. henting av avfall
Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62
Internettadresse: www.rosenli.no e-mail: 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

Avskiltet moped
Denne avskiltede mopeden står utenfor Rosenli
17. Den vil bli fjernet den 14 september.

Bestille henting av avfall i kommunalt regi
Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, farlig avfall og tøy.
På nettsiden hentavfall.no kan du bestille henting av



grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også
være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt.



farlig avfall - som f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.



tøy - som klær, tekstiler og sko, inkludert belter, duker, håndklær, gardiner, dyner, puter og sengetøy
Avfallet skal settes ut mot kjørbar vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall, farlig avfall og tøy, settes avfallet
frem kvelden før eller senest kl 07.30 på selve hentedagen. For hageavfall må dette settes frem senest kl 06.30
på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser.
Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.
For grovavfall er det satt en grense på maksimalt tre hentinger per år.
Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående henteordningene, ta kontakt med Servicetorget på telefon 04005 eller fagavdeling
renovasjon på telefon 51 50 74 96.
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