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Canal Digital – Informasjonsmøte den 13. oktober kl 18 i Edlandshuset
Du har fått informasjon fra Canal Digital hvor de ønsker deg velkommen som ny kunde. Dette
gjelder den nye avtalen det skal orienters om.
Styret vil informere om veien frem til kontraktinngåelse med Canal Digital om kabel TV og internett.
Stig‐Olav Ellefsen fra Canal Digitals stavangerkontor vil informere om prosjektet og besvare spørsmål.
Det viktigste elementet i dette er internett. Styret antar at ca. 10% av våre beboere ikke er på nettet.
Vi ser at de tjenester som ytes alle innbyggere i dette landet, for en stor del er nettbaserte. Styret
ønsker å kunne kommunisere med den enkelte via e‐post. Styret oppfordrer deg veldig sterkt til å bli
med på kurs i bruk av nettbrett. Slike kurs arrangeres av Skipper Worse og Stavanger bibliotek. Styret
vil også vurdere om vi selv kan arrangere kurs hos oss.
Stranden «vår»
Turstien og området rundt, fra Breivik, forbi oss og ned til Godalen, er valgt til byens fineste
turområde. Det har vært særdeles hyggelig å samarbeide med kommunen i prosjekt «Hva skal vi bruke
Emmausområdet til?» Det som gjenstår nå er spesielt toalett ved Emmausbukten. Det er planlagt.
Ordensregler
Varmepumper
Ordensreglene med tilleggsbestemmelser fra 2014 er nå lagt ut på nettstedet vårt. Vi ser dessverre at
noen har satt inn varmepumper uten tillatelse. Dette inngrepet krever boring i betong av en grad som
krever forhåndstillatelse. De som har satt inn varmepumper uten lov vil få en klausul festet til sin andel
hvor dette fremgår og at andelshaver er ansvarlig for støyproblemer overfor naboer og evt. lekkasjer.
Parabolantenner
Noen har satt opp parabolantenner hos oss uten å søke om det eller å ha varslet styret. Det er uheldig.
Sykkelprosjektet
Om kort tid vil du få informasjon om dette prosjektet som i hovedsak er en rydding lik den vi hadde for
noen år siden. Vi fant da et stort antall hensatte/etterlatte sykler hos oss. Det er trangt i sykkelbodene,
og det skal nå avhjelpes med dette prosjektet. Du vil få mer informasjon om prosjektet senere. Styret
minner om selvstyre de enkelte oppgangene har i Digranesveien og i hver enkelt etasje i høyblokkene.
Opplever du at fellesområder okkuperes uten avtale, så må du snakke med vedkommende evt.
kontakte styret.
Antenner på taket av Rosenli 15
Det skal heises opp utstyr på taket av Rosenli 15, (Netcom) førstkommende mandag kl 0730. Veien vil
bli stengt når dette pågår, til ca. kl 1200?
Beboere i nr 15 oppfordres om å gå ut i kjeller og ut på baksiden mot Rosenli 17 når heisingen pågår.
Styret
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

