Informasjon til beboerne nr. 8-2019
Bygging av nytt fortau
Stavanger kommune skal bygge fortau i gaten
Rosenli (går fra Sandnesgata og opp til
høyblokkene). Denne gaten har i dag en
bredde på drøyt 8m. Det skal bygges fortau
med bredde 2m på den siden som ikke har
fortau i dag. Ny bredde på gaten blir 6m.
Deler av det eksisterende fortauet på motsatt
side skal reduseres for å få gatebredde 6m.
Rekken med store trær i parken som grenser
til gaten, skal bevares.
Arbeidet starter opp i uke 35 og vil etter
planen vare ferdig i løpet av oktober. Det er
Plan- og anleggsavdelingen i kommunen som
skal utføre arbeidet.
Under arbeidet vil anleggsmaskiner og
lastebiler føre til støy og støv, spesielt på
dagtid. Noen ganger arbeides det også på ettermiddag og kveldstid.
Er det fjell i grunnen, må det sprenges eller meisles. Dette vil gi ekstra støy.
Brakker og utstyr blir lagret i Sandnesgata.
På nettsiden https://www.stavanger.kommune.no/Rosenli finner du oppdatert informasjon om anleggsprosjektet.

Kommune- og fylkestingsvalget 09.09.2019
Valglokale for kommune- og fylkestingsvalget er i år i Varden Kirke, Egersundsgata 11. Åpningstiden er fra kl
10.00 til 21.00. Det kan også stemmes i andre valglokaler innenfor grensen av «Nye Stavanger» (Dagens
Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner)
•

Norske statsborgere født innen 31.12.2001 kan stemme dersom de har vært registrert med bosted i Norge
i løpet av de siste 10 årene. (Dvs at en har eller har hatt registrert adresse i Norge i løpet av de 10 siste
årene, men trenger ikke ha en registrert norsk adresse nå)

•

Nordiske (svenske, danske, finske og islandske) statborgere født innen 31.12.2001 kan stemme dersom
de er eller har vært registrert bosatt i Norge innen 30.06.2019

•

Utenlandske stasborgere (ikke-nordiske) født innen 31.12.2001 kan stemme dersom det har vært
registrert bosatt i Norge sammenhengende siden 08.09.2016.

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner frem til fredag 6. september.
Forhåndsstemming kan foretas i valgbrakken på torget i Stavanger Sentrum. Denne er åpen fra 10.00 til 18.00
mandag – fredag og 10.00 til 17.00 på lørdag 31.08.2019.
Det er også satt opp valgbrakker ved Siddishallen/DNB Arena, Hillevåg torg, i Hundvågkrossen, Johannes
læringssenter og på Tastasenteret.
I tillegg er det mulig å forhåndsstemme i Rennesøy kommunehus og Finnøy rådhus.
På valgdagen den 9. september må du stemme i din hjemkommune.
Bruk stemmeretten!

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger
Internettadresse: https://rosenli.no e-post: post@rosenli.no

Kirkevalget 2019
Alle medlemmer av den norske kirken («statskirken») født innen 31.12.2004 kan stemme ved kirkevalget.
Valget foregår parallelt med kommune- og fylkestingsvalget i Varden kirke. Det kan stemmes over hvem som skal sitte i
menighetsrådet i Varden sokn.
På bispedømmenivå er det i år tre lister å velge blant: Nominasjonskomiteens liste, Åpen folkekirke og Bønnelista. Mens
de to siste listenes kandidater samler seg rundt hvert sitt program, består den første listen av kandidater med ulike
synspunkter på hva som er viktig for kirken
Mer informasjon om kirkevalget på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/

Møblering i felles gang?
Det er ikke tillatt å sette fra seg ting en skal kvitte seg med, slik som lamper, møbler etc i fellesgangene.
Dersom en ønsker å bli kvitt slike ting, har Stavanger kommune en praktisk ordning for dette. På nettsiden
https://www.hentavfall.no/stavanger/ finner du informasjon om hvordan dette kan hentes. Private har anledning til å
bestille henting omkostningsfritt tre ganger pr. år
Dersom det er ønske om å «donere» møbler til felles gang, bes det at det gjøres en henvendelse til styret før en setter ut
møbler i fellesområder. Møbler som er satt ut uten tillatelse fra styret bes fjernet.

Stupebrett ved stranden i Rosenli
Som en del har lagt merke til, har stupebrettet ved stranden i Rosenli ikke kommet opp i år. Styret har henvendt seg til
kommunen for å få dette på plass, slik det har vært alle år. Svaret fra kommunen er at det ikke er penger igjen på budsjettet
til stupebrett i Rosenli i år. Rosenli må vurderes på neste års budsjett. Styret har tatt saken videre med politikere som
ønsker å ta den videre.

Styret
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