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Årgang 26, nummer 123 mars 2000

Bosssjaktene
skal stenges!

Se side 2

Dugnad, tirsdag
11 mai kl. 17.00.

Vaaren er
kommet til
Verden;

se hvor det
pusler og
gror-

den stryger
med milde H
Hænder om
vor trætte,
saarede
Jord.

Tove Ditlevsen

Ny senterleder på
Skipper Worse Rosenli !

Se side 2

Tirsdag 11 mai kl. 17.00 vil det bli
dugnad i borettslaget.
Da skal vi rydde opp etter vinteren og
gjøre det fint til 17 mai.
Det er for det meste hagearbeid og
opprydding av papir og skrot rundt på
eiendommen. Hvis det blir vær til det

og det kommer nok folk, skal
garsjen males utvendig.
Og etter dugnaden koser vi
oss med grilling og noe mot
tørsten

Innlegg fra be-
boerne på side 3

HUSK Ordinær

Generalforsamling
torsdag 13 april kl

19.00 i
«Edlandshuset»
(Rosenli 12) Bevertning !

Møt opp og bruk din
ste mm
e !
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Det har vært relativt stille på denne
fronten siden  siste nr. av «Rosen-
liv», noe som ikke er uvanlig i vinter-
halvåret. Den siste måneden er det
imidlertid solgt   4  leiligheter. En
1-roms i Digranesveien gikk for
kr.500.000,i Rosenli 15 ble en to
roms solgt for 710.000 og i Rosenli
17gikk en 2-roms for kr.760.000 og
en 3-roms   for kr.925.000.

Rosenliv

Omsetning av leiligheter  i
Borettslaget.

BOSSJAKTENE
SKAL STENGES

Neida , det er ingen aprilspøk - vi skriver jo fremdeles mars, men
faktum er at det går mot stenging av bossjaktene i løpet av høsten.
Det er ikke noe som vaktmester eller styre har funnet på, men
henger sammen med kommunal innføring av kildesortering, etter
planen fra 1.juli i år.

Hva er så kildesortering? Kort fortalt betyr det at den enkelte hus-
stand i første omgang blir pålagt å sortere ut alt våtorganisk avfall,
dvs. avfall som kan komposteres. Etter hvert blir det så aktuelt å
skille ut i egne avfallsfraksjoner

- papir (allerede gjennomført i Rosenli)
- plast
- glass/metall
- restavfall

Styret har valgt å ligge i forkant av utviklingen på området, og
satser på gjennomføring av full kildesortering i løpet av år 2000, og
et detaljert forslag om dette vil bli lagt fram for generalforsamlin-
gen i april.

Når det gjelder våtorganisk avfall, fra matrester til te-poser og
kaffegrut, vil kommunen bekoste små avfallsspann til hver enkelt
husstand, og likeens komposterbare avfallsposer. Spannene er
forutsatt plassert i kjøkkenbenken.  Styret har dessuten til vurder-
ing et forslag om å kjøpe inn, til hver leilighet, et stativ med
ytterligere 2 10-liters avfallspann - ett for papir og ett for plast.

Hva får vi så i stedet for sjaktene? For høyblokkene er forslaget å
sette opp et bygg for avfallshåndtering, med lett atkomst til tøm-
meluker, etter at store deler av knausen mellom blokkene er
sprengt vekk. All avfallshåndtering skal ut av kjellerne her. For
lavblokkene blir det foreslått satt opp 4 små avfallsboder for våt-
organisk avfall, mens det øvrige (og sorterte!) avfallet foreløpig
blir henvist til de nåværende boss-rommene.

Det vil føre for langt å gå ytterligere i detalj om opplegget her og
nå. Men møt opp på generalforsamlingen - der vil saken bli lagt
fram i sin fulle bredde.

Som nevnt innledningsvis: Dette er noe vi vet at vi ikke komme
unna. Dessuten vet vi at det kommer til å koste oss en del!

Chr. Nedland

NY SENTERLEDER
PÅ SKIPPER WORSE

ROSENLI
Skipper Worse Rosenli har fra 1
mars fått ny senterleder.  Vi lar
den nye lederen presentere seg
selv:
- Navnet mitt er Dan Olav Meling.
Jeg er født og oppvokst i Sta-
vanger.  «Ekta Siddis og fredsbarn
som ble unnfanget i krig, men født
Olsok 1945. Etter fire år som sen-
terleder for Skipper Worse Åge-
sentunet i Hillevåg, var jeg i 8
måneder koordinator for middags-
distribusjonen på Ledaal. Jeg har
tidligere vært på «bøljan blå» som
telegrafist, arbeidet i databransjen
og i Røde Kors før jeg kom til
Nasjonalforeningens Skipper
Worse. Foruten mange forskjellige
interesser er den største for tiden
løpstrening til Maratonturer, og
den neste store viljesutfordringen
min, blir turen til Stockholm
Marathon 2000 den 3 juni  dette år.
Mitt håp er at nye og gamle
brukere kommer å bruker vårt fine
senter her i Rosenli 12. Ta med deg
noen venner, familie eller naboer

(Fortsetter på side 4)
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Jeg har nå bodd i Rosenli en del
år og stortrivs  - som det heter i
flere trykksaker: «Det er godt å
bo i Rosenli!» Noe jeg må si
meg enig i, men: Det er alltid et
«men». Stort sett småplukk, men
likevel.
Vi beboere eier jo dette boretts-
laget sammen, ikke bare det som
er innefor vår egen dør. det er
tatt opp store lån for tilrettelegge
alt til det beste for oss beboere.
Dette lånet er vi alle med på å
nedbetale.
Derfor, kjære beboere  er det
viktig at vi alle tar vare på og
passer på borettslaget vårt, også
utforbi vår egen dør.
Jeg har til tider sett at det er ting
som ligger og slenger i heiser og
ganger. Papir, sneiper, barnåler
etter juletrær, flasker og div.
Plukk opp etter deg, er du snill!
Jeg har også registrert spytt-
klyser i heisen, og det synes jeg
er direkte vemmelig.
Når du hiver bosset ditt i sjak-
ten, pass på å få med deg det
som detter på gulvet - vi bor
flere i samme gang! Husk på at
døren ut til trappegangen alltid
er lukket, så slipper vi det forfer-
delige bråket når vinden tar i
døren.

Minn dine gjester på at all par-
kering skal skal foregå på
gjesteparkeringsplassen, ikke
rett utenfor blokken. Tenk
sikkerhet i tilfelle utfrykking
av brann- eller sykebil -
uansett er det jo «Parkering
forbudt» utenfor høyblokkene.
La de med handicap få ha sine
plasser i fred.
Du som har gjester som vil inn
om natten, eller selv ikke
finner din nøkkel: LA OSS
ANDRE FÅ FRED! Ikke vekk
hele blokken med å ringe på
oss alle.
La oss ta hensyn - det skal så
utrolig lite til for at vi ikke skal
irritere hverandre. Bare prøv,
du - det er ikke så vanskelig.

Vi har to flotte vaktmestre og
gode rengjøringsassistenter.
Ikke la oss gjøre jobben tyngre
enn nødvendig for dem. La oss
fortsatt bo trygt og godt i
Rosenli. Husk at vi fikk Bo-
miljøprisen i 1999. La oss
ikke sove på den, men gå
videre.

Hilsen
Andelseier i Rosenli 17.

KJÆRE BEBOERE I ROSENLI!

Alle vi som bor i et borettslag må
gjøre vårt for at det skal bli triv-

elig å bo her

Jeg har sett meg forarget på  hvor-
dan beboerne bruker re-
klamehyllene i Digranesveien.

Reklame som beboerne ikke er in-
teressert i, tar de ut av sin hylle
(noen gjør ikke det en gang) og
legger den oppå hyllene. Tror dere
at den spaserer ut av seg selv? Noen
tar endatil reklamen ut av
postkassene og legger den på
posthyllene. Reklame som dere ikke
er interessert i, skal kastes i boss-
pannet for papir!

Jeg håper at de det gjelder, leser
dette innlegget, og gjør sitt til at
reklamen kastes i bosset av hver
enkelt.

Kari Einarsen
Digranesveien 17.

REKLAMEHYLLENE I
DIGRANESVEIEN.

Innlegg fra
beboerne !

Til Rosenliv !
 Jeg vil komme med følgende forslag: Å plante buskfuruer langs
trappene ned til parkeringsplassen fra Rosenli 15, utenfor
(stakkars) Kjell.
Vinden her er av og til så sterk at det er nesten umulig å gå der.

Hilsen
Reidar Kalvig
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Skipper Worse Rosenli

Tips oss, det kan lønne seg.  Gode tips honoreres med 1000 takk !
Telefon 51562062 el.900 47 317

Skipper Worse Rosenli
-Åpent 09.00 - 14.00.
-Middag hver dag.

-Tirsdag er komledag.
-Du kan spise her eller du kan ta

middag med hjem.
-Hårpleie mandag og fredag.
-Bingo hver onsdag kl 10.30.
-Allsang annenhver fredag
-Andakt annenhver fredag

-Kurser
-Handleturer hver fredag kl.

10.30 (pris kr.20.-)
-Utleie av selskapslokaler

«Ut på tur aldri sur»
Turgåing i byens grønne
nærområdene hver tirsdag

kl. 10.00 - 12.00

28 mars går turen til:
Brannmuseet.

4 april går turen til: Tungenes.
11 April går turen til :

Ryggstranden

2 mai går turen til:
Hundvåg.

Oppmøte /buss fra Skipper
Worse-Rosenli kl.09.30

Det er ønskelig med forhånd-
spåmelding.

Ønskes middag etter turen,
bestilles denne hos Skipper
Worse-Rosenli dagen før.

Det finnes ikke dårlig vær-
bare dårlige klær !

som trenger å komme ut av sine
egne stuer. Det er god plass her på
senteret for flere enn dem som
kommer her nå. Det gjelder å bruke
våre tilbud i nærmiljøet. Det er alt
for mange nærmiljøtilbud som har
forsvunnet i vår tid på grunn av
dårlig oppslutning. Jeg ønsker dere
alle velkommen innom senteret til
en hyggelig prat.
Vennlig hilsen
Dan Olav Meling

PS.

Skipper Worse har åpent alle
virkedager fra 0900 - 1400 med

middagsservering hver dag fra
kl.12.00 til 13.00.  Mandag, tirsdeg
og onsdag i påskeuken vil vi også
holde åpent, hvis det er stemning
for det.  Vi håper også å få holde
åpent i sommer, men dere må
bruke oss da.

Skipper Worse har også
fått ny daglig leder, fra nyttår.

Han heter Per Minde og kommer
fra Hotell og resturantbransjen.
Hans arbeidsplass er i adminis-
trasjonen på Ledaal.

(Fortsatt fra side 2)

Bli med Olav  på
handletur hver
fredag kl. 10.30

Påmelding på tlf.
51 56 20 04

( Som regel går turen til OBS

Ny  senterleder på
Skipper Worse

Hovedpunktene i
ukeprogrammet er:
-Mandag 10.00 Håndarbeid for
damer og menn. Hårpleie hele
dagen fra kl. 08.00
- Tirsdag 09.30 Ut på tur med
buss/bil.  10.00 Modellbygging
for menn.
- Onsdag 10.00 Lett trim fra
stol. 10.30 Bingo med
«spiselige» gevinster.
- Torsdag 10.00 Hobby for
menn og oljemalingskurs.
- Fredag 10.30 Til OBS på han-
dletur og annenhver fredag an-
dakt kl. 11.00.  Hårpleie fra
08.00
Vi leier også ut lokalene til spe-
sielle anledninger.

Er du på jakt etter et stabbur ? eller
kanskje et jærhus, eller til og med en kirke ?  Da skal du stikke in-
nom Skipper Worse Rosenli.  Priser fra kr 200 til 400kr. Ja du
leste riktig og beløpet er ikke i tusenlapper, nei de er i kroner.
Flotte modeller sammensatt av hjelpere på huset. Kom og se, yp-
perlige til gaver.    Henv. Skipper Worse Rosenli.


