Informasjon til beboerne nr. 2-2019
Generalforsamlingen 2019
Årets generalforsamling i borettslaget er fastsatt til tirsdag 19.03.2019 kl 18.00 i Edlandshuset, Rosenli 12.
Fristen for å melde inn saker til generalforsamlingen er 12.02.2019. Saker meldes inn skriftlig – enten via postkassen
merket «post til styre og vaktmester» eller via epost leder@rosenli.no

Bruk av fellesområder til oppbevaring
Det er ikke tillatt å oppbevare annet enn sykler og barnevogner i fellesområder.
Som tidligere varslet, vil styret ta en gjennomgang i alle fellesområdene rundt bodene. Dersom det befinner seg noe annet
enn sykler/barnevogner som er i bruk, vil dette bli fjernet, enten av den enkelte eier eller av styret, innen utgangen av
februar 2019.

Sykkelaksjonen – fristen er 28. februar 2019
Årets «sykkelaksjon» er i full gang. For de som har sykler i sykkelboder/sykkelhus eller i sykkelstativene ved blokkene:
Merk sykkelen med navn, og evt. mobiltelefonnummer/e-post. Sykler som ikke er blitt merket innen 01.03.2019 vil bli
fjernet. Dersom du ikke har en navnelapp du kan ha på sykkelen under bruk, setter du en lapp på den i slutten av februar,
slik at denne «overlever» til 01.03.2019
Minner ellers på at det er kun sykler/sykkelutstyr som skal oppbevares i sykkelboder/sykkelskur. El-sykler er akseptert,
men ikke mopeder/motorsykler.

Avfall i felles konteiner – vær oppmerksom hva som ikke kan kastes der!
Gjentatte ganger er det informert om at det er restriksjoner på hva som kan kastes i container, og det gjentas:
Det er forbudt å kaste farlig avfall som:
•

maling, lim, oljer, sprøytemidler etc.

•

elektrisk avfall som lyspærer, lysstoffrør, ledninger og datautstyr o.l.

•

Det er heller ikke lov å kaste gips og papp.

Det senere tid er container igjen fylt opp med tomme pappkartonger, dette genererer ekstra kostnader for borettslaget.
Dersom dette ikke overholdes kan den enkelte bli holdt økonomisk ansvarlig.

Nye retningslinjer for kasting av plast og metall etter 01.01.2019
Som de fleste har fått med seg, har Stavanger kommune fra 01.01.2019 innført nye sorteringsregler for søppel: Plast skal
nå kastes i vanlig restavfall. Styret jobber videre med beste løsning for oss på sikt, men inntil videre gjelder følgende:
Restavfall (inkludert plast) kan kastes i konteinerne for restavfall eller plastemballasje.
Metall kan kastes i restavfall eller i glasskonteiner som før
Papp/papir, glass, bio og spesialavfall kastes som tidligere. Pass på at avfall ikke blir sittende fast i nedkastet. Pappesker
og isopor må deles opp slik at det faller helt ned.

Hold ytterdørene låst!
Minner igjen på at det ikke er tillatt å la ytterdørene stå i åpen stilling uten tilsyn. Døren skal være låst når den forlates!
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