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Årgang 26, nummer 222 mai 2000

Generalforsamlingen sa

Jeg går
langs stran-
den og hører

havets
mørke brus
overskyllet
av stillhet fra
andre verd-
ners hav
- Og lysets
perle i min
hånd.
Peter R. Holm

Se opp
for

dørsel-

Fotpleie på Skipper
Worse Rosenli

Var du på
dugnad ?
Da kan du trolig
se deg selv på

Tv.

til økt husleie !
NEI

Se side 2

Hoppet fra taket
på Rosenli 17, og

overlevde !
Se side 2

Se side 3

Se på side 3
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Det har nesten ikke vært solgt noen
leiligheter  siden forrige nr. av
«Rosen-liv». I Rosenli 17 er det
solgt en  2-roms for kr.720.000
Ryktene sier at 2 tre-roms lei-
ligheter i høyblokkene kommer for
salg.

Rosenliv

Omsetning av leiligheter
i Borettslaget.

Generalforsamlingen
sa NEI til økt husleie

Arnt O. Flønes

Ordinær generalforsamling ble
avholdt 13 april i Edlandshuset.I
år var det ganske bra frammøte,
det møtte nesten 70 andelseiere/
beboere, og av disse var det ca
57 som var stemmeberettiget.
Det var flere saker til  behan-
dling, bla.3 innkomne forslag
fra beboerne. Det var forslag fra
styret om å endre  ordensreglene
vedr. husdyrhold  slik at de ble
tilpasset den nye husleieloven
som trådte i kraft 1 jan i år.
Forslaget om å bygge kildesor-
teringsanlegg ved høyblokkene
ble enstemmig vedtatt, det med-
fører at ca 4000 kbm fjell skal
fjernes mellom/bak blokkene.
Dette arbeidet vil trolig bli
startet på i løpet av sommeren/
høsten 2000. I Digranesveien vil
det bare bli enkle tiltak

Hoppet fra
taket på Rosenli
17, og overlevde

Arnt O. Flønes

Natt til lørdag 6 mai, rundt mid-
natt, var det tre basehopp fra taket
på Rosenli 17 igjen.
I flg. vitner så landet de nede på
plenen ved flaggstangen. Den ene
av hopperne fikk fallskjermen over
furuen som jeg har plantet til bruk
som juletre.  Når de lander så
pakker de sammen så raskt som
mulig og forsvinner. Han som fikk
skjermen over furuen, dro skjer-
men til seg for å rulle den sammen
i en fart med den følge at toppen på
furuen brakk.  Hærverk kaller jeg
det. Dette burde vært anmeldt. Det
kunne gått mye værre. For 2 år
siden var det 4 stk som hoppet midt
på dagen, 1ste pinsedag.  En av
beboerne lente seg utover rekkver-
ket for å se på de som landet nede
på plenen, da nestemann hoppet og
hun kjente noe som traff henne i
nakken. Det kunne vært en snor,
utløserskjerm etc.  Livsfarlig !
Hvis du ser noen som hopper eller
mistenker skal hoppe, ikke nøl ring
politiet eller Securitas, slik at vi får
tatt vandalene på fersk gjerning.
Hvordan de kommer seg ut på
taket er en gåte. I og med at det er
maskinrom for heis på taket er vi
pålagt å ha lås slik at heiskon-
trollen har tilgang, det er like låser
over hele landet. Så hvis de kjenner
til dette, som jeg tror de gjør, er
saken enkel for de.  Vi jobber for å
få tillatelse av heiskontrollen til å
skifte ut til en annen lås.

foreløpig. Det skal settes opp 4
små containerhus langsetter Di-
granesveien for å ha de brune
dunkene i. (Organisk avfall).
Restavfall, papir og spesialav-
fall i bossrommene. Bossjak-
tene stenges.
Når det kom til forslaget om å
skifte ut resten av de «gamle»
vinduene og opprusting av ven-
tilasjonsanlegget i Di-
granesveien ble det vist stort
engasjement fra de fremmøtte,
husleien hadde økt nok, var
svaret. Det ble fremsatt  benke-
forslag fra salen, om å utsette
vinduene og ventilasjonsan-
legget i 3 år.  Forslaget ble
vedtatt mot 7 stemmer.
De innkomne forslag gikk ig-
jennom alle unntatt forslaget
om å bygge garasjer som har
vært fremmet en gang tidligere.
Viser ellers til  protokollen  som
trolig kommer snart.

Er det noen vits ?

Det var tidlig på høsten og Svein og
Halvor hadde ikke truffet hverandre
siden før sommerferien.
-Hei Halvor, så hyggelig å treffe
 deg igjen. Nå er det jammen lenge
 siden sist.

- Å jaså, sier du det, gitt.  Jeg har
 nemlig vært en tur i Amerika.
- Å jaså, sier du det.  Hvor var du
 da ?
- Jeg var i San Jose'.

- He, he, det heter ikke San Jose',
 det heter San Hose'. J utales som h,
 skjønner du. Når var du der
 forresten ?

- I huni og huli !
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Arnt O. Flønes

Borettslaget har ved jevne mel-
lomrom besøk av «uønskede»
dørselgere. Så også for noen
uker siden.  Da var det en selger
som gikk rundt og solgte vann-
filter for å koble på springen til
kr 3000.- pr. .stk !  I mangel på
gode salgsargumenter, påsto sel-
geren at vaktmester hadde gitt
tilatelse til dørsalget og at jeg
gikk god for filtrene. Noe som er
blank løgn !
Det var desverre noen av be-
boerne som kjøpte, og det uten
noen som helst kvittering eller
kjøpekontrakt. I disse IT tider
bruker de fleste kort og har der-
for ikke 3000 liggende. Derfor
ba selgeren om å få kontonum-
meret slik at han kunne forsyne
seg selv ! Han fikk kontonum-

Se opp for
dørselgere !

SELGE BOLIGEN ?
Få gratis prisvurdering
og nødvendig hjelp fra
ditt eget Boligbyggelag.

Kontakt oss på telefon
   51 84 95 75.

  Stavanger Boligbyggelag
  Løkkeveien 51, P.b. 88
  4001 Stavanger
  Telefon 51 84 95 00
  Telefax 51 84 95 06
  Internett: www.sbbl.rl.no

Innlegg fra
beboerne
etterlyses!

meret.  Men heldigvis ble
kontoen sperrret før han rakk
å forsyne seg.   Dette er nå
politianmeldt.   Så ikke la deg
lure.
Bare så det er klart: jeg kom-
mer aldri til å gå god eller
anbefale produkter solgt av
dørselgere i vårt borettslag.

Var du på dugnad ?
Se deg selv på Tv !

Intern-Tv viser filmen fra
dugnaden 2000.

Hver dag kl. 16.00 og 20.00
på kanal 06.

En Steinar Strand produksjon.

Jakke mistet !
En rød ski/fjelljakke i
«Gore-Tex» er forsvunnet
fra min altan. Trolig er det
vinden som har tatt den.
Ring tlf: 51 56 28 57
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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.
- Fotpleie annenhver torsdag.
-Bingo hver onsdag kl 10.30.
-Allsang annenhver fredag
-Andakt annenhver fredag

-Kurser
-Handleturer hver tirsdag og
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

23 mai går turen til:
Egersund/ Bryne.

30 mai går turen til:
Strømsvik/ Breivik.

6 juni går turen til :
Lindøy.

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 !

HANDLE-
TUR

Bli med Olav  på
handletur hver  tirs-
dag og fredag kl.

10.30
Påmelding på tlf.

51 56 20 04
( Som regel går turen til

Nå også fotpleie
på Skipper

Worse Rosenli !

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.  An-
nenhver torsdag kl. 09.30 Fot-
pleie.
- 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-

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.

Nå blir det mulig å få fotpleie igjen på
Skipper Worse Rosenli.  Foreløpig som
en prøveordning frem til slutten på au-
gust. Hvis tilbudet faller i god jord og
har livets rett, vil fotpleien fortsette også
etter august.  Til å begynne med vil det
bli annenhver torsdag fra og med 8 juni.
Det vil bli en pause i sommeferien.
Det blir timebestilling som før og hver
fotpleietime er på 45 minutter Prisen er
forløpig satt til kr. 190.- for pensjonister,
og kr. 250.- for ikke pensjonister
Bestill time på tlf: 51 56 20 04

NB: Handletur nå
også på tirsdager

kl. 10.30


