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Konteinerkoden skiftes....
...den 26. juni. Kontakt vaktmester for ny kode
Fremmede som kaster avfall hos oss
Ja, det skjer dessverre. Dersom du opplever noe mistenkelig gir du beskjed til vaktmester eller noterer
bilnummer og ringer vaktmester straks han er på jobb. Du kan også være din egen detektiv:
Ved å sende REGNR, registreringsnummer, til 2282 vil du etter kort tid kunne ta imot opplysninger om
eier for ønsket kjøretøy. Prisen for tjenesten er tre kroner per melding. Det er Statens Vegvesen som
har denne tjenesten.
Skapdører ønskes ‐ Beboer ‐ Annonse som dette er kun en test, men denne er reell
Mangler de originale skapdørene som hører til på soverommet. Har hengt opp lapp i begge
høyblokkene om at jeg ønsker skapdørene, hvis noen vil kvitte seg med dem.
Bor selv i Rosenli 17, 50 kv leilighet.
Er det muligheter for å sende ut skriv om dette ønsket eller at det blir nevnt ved neste infobrev?
Mvh
Cathinka B. Olsvik cath.ols@hotmail.com
Kommunen med kontantutbetaling
Styret har søkt om kr. 5 000,‐ til sosiale tiltak (grilling) i forbindelse med dugnad og brannøvelse. Vi har
fått kr. 4 000,‐.
Gjensidige med overskuddsdeling
Vi har fått kr. 66 000,‐. Det er en hyggelig nyhet som varmer mens vi venter på sommeren.
Regjeringen redd for klasseskille,
mellom de som er på nettet og de som ikke er det. Et landsomfattende opplegg for å få spesielt eldre
på nettet er underveis.
Canal Digital
Som et ledd i slik satsing har styret den 11. juni signert kontrakt med Canal Digital om også å levere
internett via fiberbredbånd til hver leilighet, i tillegg til TV. Hastigheten blir 5/5 Mb/s, noe som regnes
for å være godt nok til familiebruk. Dersom en ønsker høyere kapasitet kan det bestilles separat. Du vil
få ny e‐post adresse (@online.no)fra 1.1.2016. Det blir et orienteringsmøte til høsten, muligens
umiddelbart etter brannøvelsen den 14. september. Mer informasjon vil følge.
Rørarbeid
Dersom du skal skifte v.v. bereder eller få utført arbeid i våtrom, anbefaler styret Centrum Rør til
jobben. De kjenner røropplegget vårt godt, er pålitelige og rimeligere enn mange andre. Skifter du v.v.
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bereder så innbefatter det nå en magnetventil som stopper vannlekkasje. Det er en dyr sak, men
styret bidrar med opp til kr. 8 000,‐ inntil videre, når du skal skifte en over 20 år gammel bereder i
forbindelse med større oppussing av kjøkken. Kontakt vaktmester dersom du har en gammel bereder
og skal pusse opp.
Vaktmestervikar
Styret har signert kontrakt med en ny vikar som tiltrer den 15. juni. Han er fra Sandnes.
Oppdatering av heisene vil påbegynnes i år, dører og dørmaskin byttes ut ‐ Mer info følger senere
Nytt låssystem i Rosenli 17.
Mandag 15 juni starter låsesmedene opp med å montere nye sylindre. De det gjelder får nærmere
beskjed.
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.
---ooo00O00ooo---

Styret tar ferie frem til den 25. august da vi har første styremøte etter ferien. Du kan som vanlig
kontakte vaktmester eller hans vikar på hans telefonnummer. Styret leser også e‐poster i ferien. Husk
å kontakte NOKAS dersom du har problemer av noe slag utenom vanlig åpningstid for vaktmester.
God sommer!
Styret
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