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Tips honor-
eres med

1000

KraftigKraftigKraftigKraftig
prisøkning på leilig-
hetene i Borettslaget
Arnt O. Flønes

Det er stor prisøkning på leiligheter i deler av landet og
spesielt i Stavanger. Men i Rosenli har prisene skutt i
været med økning på over 50 % på enkelte leilighet-
styper.

Forts. side 3

Det kan bli
mykje av
lite

når det får
tid på seg ...

Herbjørn SørebøHerbjørn SørebøHerbjørn SørebøHerbjørn Sørebø

NY
HEIS-

MASKIN
PÅ

PLASS
DENNE
UKE ?

Forts. side 3

VELLYKKET JUBILEUMSFEST 
Arnt O. Flønes
Det ble en vellykket feiring av Borettslagets 25 års jubileum fredag 27 august. Det
hadde meldt seg på 130 personer på festen, og med forfall og etteranmeldte var det
antallet som deltok på festen.  Det ble lagt ned et kjempestort forarbeid for å få dette
til.  Telt ble leid inn fra Malthus a/s og grillmat og kaffe ble levert fra Else’s

Selskapsmat og desserten
ble sponset av Stabburet
Profesjonelle kokker sto for
grillingen og det var mer
enn nok mat til alle

Forts. side 2
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Rosenliv

VELLYKKET JUBILEUMFEST !
Forts. fra side 1

Det var i 1974, for 25 år siden at alle
leiligheter var ferdige og de siste be-
boere flyttet inn.  Det første styret ble
valgt på, naturligvis borettslagets
første generalforsamling, den 20 mai
1975, i låven på Waisenhuset. Helge
Hansen ble valgt til leder, og de øvrige
styremedlemmene var: Hans Chr.
Christiansen, Karsten Olsson, Solveig
Albrecht, Elisabeth Krång Ramsfjell
og Sigbjørn Hodne fra SBBL.    Helge
Hansen og Solveig Albrecht bor fort-
satt i borettslaget.
Fra SBBL kom Njål Nessa og John
Laugaland.  Njål Nessa holdt tale og
skrytte av vårt borettslag. Og på vegne
av SBBL  overrakte han en nydelig
blomsterbukett.  Styret hadde søkt

Bare fornøyde og glade beboere !

Njål Nessa fra SBBL, overrakte blomster og gratu-
lasjonshilsen fra SBBL.

Disse beboere ser til å kooose seg !

Kokkene i fullt arbeid.  mmmmm . . . .

SBBL om støtte til jubileumsfeiringen, Nessa kunne
opplyse om at denne søknad ennå ikke var behandlet,
men at borettslaget kunne regne med at den ville få et
positivt resultat.  ( Vi har nå fått svar på søknaden, og
vi fikk 15.000.- av SBBL.  Det er 25 år til neste gang,
eller ?

PS. Det vil komme en overraskelse på døren din før
jul !
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610.000 og ingen 4 eller 5 roms er
solgt.
I høyblokkene:  8 stk toroms for
630.000 - 770.000 og 2 stk treroms
i høyblokkene for 780.000 -
900.000.

Kraftig  prisøkning på
leilighetene i Borettslaget
Forts. fra side 1

Det er spesielt 1 romsleighetene i
4 etg. i Digranesveien som har økt
mest prosentvis. Disse gikk for
350.000 - 370.000 for under et år
siden og nå er to solgt for 550.000
- 610.000.  Siden årsskiftet er det
omsatt 24 leiligheter.

I løpet av perioden april  - 10
november  er det omsatt  12 lei-
ligheter i B/L Rosenli. 2 ett-roms i
Digranesveien gikk for 550.000 -

Rosenliv

Arnt O. Flønes

Det er mange i Rosenli 17 som venter
på at heisene endelig skal bli helt fer-
dig.  Etter at heisene var satt i drift før
jul i fjor, var det en sterk ulyd i fra den
store heisen.  Nytt maskineri ble bestilt
og montert inn i mai 1999.  Støyen ble
merkbart mindre med det samme, men
det var likevel over dobbelt så mye
støy enn fra den andre heisen. Etter
kort tid økte støyen gradvis til den var
på det samme nivå som før maskineriet
ble skiftet.  Nå er nytt maskineri bestilt

Innlegg fra
beboerne
etterlyses!

Har du noe som du vil ut med og vil
dele det med naboene dine, så er det
bare å komme med det, men vi må for-
beholde oss retten til å forkaste/sen-
surere og forkorte innlegg.
Hvis du har pc kan du levere teksten
på diskett, så sparer det oss for ar-
beid.

Ingen har sendt inn noe !!!

og det skal være sendt i fra Tysk-
land i uke 44. Så fort den er kom-
met vil heismontørene gå igang å
skifte det ut.  Vi befinner oss nå i
uke 45, og derfor er det trolig like
før den vil bli skiftet for andre
gang.
Dette er helt klart reklamasjonssak
og borettslaget slipper å betale en
eneste krone.

NY HEISMASKIN PÅ
PLASS DENNE UKE ?

NY LEKEPLASS
Arnt O. Flønes

Som dere har sett er de gamle
lekeapparatene fjernet og det er op-
parbeidet et sandbasseng med et nytt
huskestativ i. Det er den nye
forskriften om sikkerhet ved leke-
plasser som gjør dette nødvendig.
De gamle lekeapparatene til-
fredsstilte ikke den nye forskriften
og valget sto mellom å fjerne de
gamle apparatene og være uten leke-

plass, eller å bygge en ny helt etter de
nye forskrifter . Og heldigvis valgte
styret det siste.  Selv om det er lite
unger i borettslaget, har mange be-
boere barnebarn som kommer på
besøk. Kanskje en dag du skal selge
leiligheten , og det er avgjørende for
kjøper at det er en lekeplass i
borettslaget.
De lekeapparatene som vil komme
første omgang er: huskestativet, de to
vippedyrene som vi hadde fra før og

en vippehuske.  Neste år vil det bli satt opp
en lekeseksjon med klatredel, rutsjebane
m.m.
I tillegg vil det bli asfaltert en vei rundt
stokkene for trehjulssykler, rulleskøyter o.l.
Det vil også bli laget en grillplass der ca 70
kvm, vil bli hellelagt som det vil bli satt ut
benker og bord på, og murt opp en utegrill
til hovedsakelig benyttelse av beboerne.
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Skipper Worse RosenliSkipper Worse RosenliSkipper Worse RosenliSkipper 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.
-Trim hver onsdag kl.10.00

-Bingo hver onsdag kl 10.30.
-Andakt annenhver fredag

-Torsdagstreff første torsdag
i hver måned kl 18.00.

-Handleturer hver fredag kl.
10.00 (pris kr.30.-)

-Utleie av selskapslokaler

Lytt på Skipper
Worse timen !
På Radio Landter-

nen
FM 107,2

Hver onsdag kl.
15.00 -16.00

Torsdagstreff
Skipper Worse Rosenli inviterer til hyggekveld

Torsdag 2 desember 1999, kl.18.00
«HUSKER DU KVELD»
Trekkspill, sang / allsang
v/ Olaug og Birger Hetland
Allsang   -  Utlodning
Varmrett  -  Kaffe

Påmelding tlf.  51 56 20 04

Skipper Worse Rosenli har fått ny
senterleder.   Det er Jorunn Oftedal
som har overtatt jobben etter Eldb-
jørg Moberg. Jorunn overtok
ansvaret etter sommerferien i år,
men har vært ansatt på Skipper
Worse Rosenli siden mai 97.
Jorunn begynte i Skipper Worse
Bekkefaret i 1995, og har også
vært innom Ledaal en stund, hvor
hun jobbet på hovedkjøkkenet.
Vi ønsker henne og hennes stab
lykke til med Skipper Worse
Rosenli.  De kan trenge det !  Det
er egentlig veldig få brukere i fra
vårt borettslag sett i forhold til antall
hjemmeværende og pensjonister.
Det hadde vært sørgelig om sen-
teret hadde blitt nedlagt.

Bli med Olav påBli med Olav påBli med Olav påBli med Olav på
handletur hverhandletur hverhandletur hverhandletur hver
Torsdag kl. 10.00Torsdag kl. 10.00Torsdag kl. 10.00Torsdag kl. 10.00

Påmelding på tlf.
51 56 20 04

( Som regel går turen til OBS
Mariero)

NY
SENTERLEDER

Juleutlodning
Torsdag

 9 desember
fra kl. 10.00
Grøt

Kaffe og kaker

Julemiddag
22 desember kl.12.00


