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BRUNE, GRØNNE OG SVARTE
DUNKER.

Det kan neppe ha unngått noens oppmerksomhet at det for tiden skjer store
ting på avfallsfronten. Det kommunale påbudet om kildesortering er i ferd med
å gjennomføres, og det innebærer at avfallet skal fordeles på 3 forskjellige
dunker. Hva som skal i hvilken dunk går fram av den kommunale brosjyr- en
som alle skal ha fått utdelt, og så langt skulle alt være greit.

Som vedtatt på årets generalforsamling er det lagt opp til et eget system for
Rosenli, og i korthet går dette ut på flg.:
Lavblokkene i Digranesveien:

1. Søppelsjaktene blir stengt.
2. Det settes opp 4 avfallsboder med innkastluker langs Digranesveien. 
    Bod 1 dekker nr.9,11 og 13. Bod 2 dekker nr.15 og 17. Bod 3 dekker 
    nr.19 og 21. Bod 4 dekker nr.23, 25 og 27.Disse bodene er utstyrt 

med brune dunker, og skal følgelig bare benyttes til våtorganisk av-     fall,
jfr. den kommunale brosjyren.

3. I bossrommene i kjelleren vil det stå 3 dunker - en grønn for papir 
    (som nå), en grå eller svart for annet avfall (restavfall), og en rød for 
    spesialavfall
    Senere vil det komme ytterligere 2 dunker i bossrommene, og da 
    skal henholdsvis plast og glass/metall dumpes i disse.

Høyblokkene Rosenli 15 og 17:
Her må det etableres en mellomløsning inntil det vedtatte kildesorter-
ingsanlegget er på plass.
1. Søppelsjaktene stenges foreløpig ikke, men det er da en uttrykkelig 
    forutsetning at sjaktene ikke benyttes til annet enn restavfall!
2. Papir tømmes i grønne dunker i kjelleren som nå.
3. Det plasseres 11 brune dunker for våtorganisk avfall «bak» Rosenli 
    15 og 10 «bak» Rosenli 17.
Dette er som sagt en mellomløsning - når sorteringanlegget er på plass,
skal all avfallshåndtering i høyblokkene ut av kjellerne.

For samtlige:
Kommunen deler ut et 6 liters spann, og 150 spesialposer for våtorgan-
isk avfall, til samtlige leiligheter. I tillegg monterer borettslaget et avfalls-
stativ med to 10 liters spann i kjøkkenbenken i hver leilighet. Disse er 
beregnet på henholdsvis papir og restavfall.

«Da jeg var
femten år gam-
mel,
var jeg fortvilt
over hvor dum
faren min var.

Da jeg var tjue-
fem,
var jeg imponert
over hvor mye
gamlingen
hadde lært på ti
år»

ekstranummer
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HVA ER HVA - OG HVA ER IKKE ???

VÅTORGANISK AVFALL
Det var dette som i ganle Sta-
vanger ble kalt «sydra», og den
eldre generasjon husker nok
både sydrespann, sydrekjerra og
sydremann.

Om man i dag kaller det våtor-
ganisk eller organisk avfall er
uvesentlig - det viktigste er at
man vet hva som skal i det brune
spannet, og deretter i den brune
dunken. Og kanskje enda vik-
tigere: Hva som ikke skal i brune
spann og dunker.

De brosjyrene som Renholdsver-
ket har gitt ut, og som alle hus-
stander har fått utdelt, sier det
meste om hva som kan kom-
posteres, og dermed skal i brune
dunker. Med disse brosjyrene
følger det en selvklebende lapp i
rødt og hvitt - kleb den på det
brune spannet som en huske-
lapp!

PAPIR
Papir er papir - eller det ikke?
Joda, det er fremdeles det, men
i en avfallssammenheng er det et
par ting man må merke seg.

For det første: Melke- og
juicekartonger skal i grønn dunk,
men først skal de være skylt og
stappet oppi hverandre. Denne
stappingen kaller Renholdsver-
ket for «kubbing», og med litt
øvelse og bretting skal det visst-
nok la seg gjør å stappe minst
6-7 kartonger oppi den åttende.
«Kubbene» skal deretter samles
i bæreposer e.l. når de dumpes.

For det andre: Papirbleier o.l.,
samt forurenset eller plast- og
foliebelagt papir skal ikke i de
grønne dunkene, men i restav-
fallet.

Et ønske fra vaktmestre og boss-
biler: Brett tomme pappesker
sammen,  bunt dem sammen
hvis du har flere, og sett dem ved
siden av papirdunken

RESTAVFALL
En skulle tro at restavfall er alt
avfall som ikke kommer inn un-
der papir og våtorganisk. I ut-
gangspunktet er nok dette riktig,
men det fins viktige unntak.

Legg merke til at lyspærer er
restavfall, mens lysstoffrør er
spesialavfall. Det samme er alle
slags kjemikalier, maling, spray-
bokser og enkelte typer batterier
, inkludert bilbatterier. Alle disse
produktene skal i det røde span-
net som er plassert i fellesbo-
dene i høyblokkene, og i boss-
rommene i lavblokkene.

Plast, glass og metall er restav-
fall inntil vi får etablert kildesor-
teringsanlegget. Når den tid
kommer, skal også disse av-
fallstypene sorteres ut.

HUSK AT HENSIKTEN MED SORTERINGEN ER AT MEST
MULIG AVFALL FRA HUSHOLDNINGENE SKAL RE-

SIRKULERES OG GJENVINNES!
VÆR OGSÅ KLAR OVER AT DÅRLIG SORTERING

(MATRESTER I «RESTAVFALL» ELLER  RESTAVFALL I

NÅR BEGYNNER VI MED DETTE?
Renholdsverket kommer med de brune dunkene 7.desember, og da blir  også det brune

«kjøkkenspannet» og de før omtalte spesialposene delt ut. Deretter er det bare å sette i gang!

FÅR VI FREMDELES CONTAINER PÅ PARKERINGSPLASSEN?
Ja - men rimeligvis ikke så ofte som før. Ordningen har til dels vært misbrukt (ofte av utenforstående),
og det er viktig å presisere følgende: Hvitevarer og brunevarer skal IKKE dumpes i containeren! Når du

kjøper ny komfyr e.l., betaler du «vrakpant», og forhandleren er forpliktet til å ta den gamle i retur!
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Chr. Nedland

Når nær 33%  av andelseierne
har returnert spørreskjemaet i
(mer eller mindre) utfylt stand,
må en ha lov til å anta at de
innkomne svarene er representa-
tive for den generelle oppfatnin-
gen av og i borettslaget.
Her skal en bare ta opp noen
hovedpunkter i de tallene som
kommer fram gjennom under-
søkelsen - den eller de som
ønsker et fullstendig  sammen-
drag kan få det tilsendt ved å slå
på tråden til  vaktmester eller
styrets leder.

59 har svart «Ja» på om det er
lett å komme i kontakt med
styret, mens 10 svarte «Nei».

Omtrent samme fordeling er det
på spørsmålet om  styrets infor-
masjon er god nok.

25 mener at styret tar avgjørelser
over hodet på beboerne, mens
43 ikke deler denne oppfatnin-
gen.

Styrets orienteringer til general-
forsamlingen kan (og må) gjøres
bedre, ettersom svarene her
fordeler seg omtrent 50/50 på
«Ja» og «Nei».

For  øvrig får styret flg.
generelle karakter for jobben:
Meget god: 27. God: 36 Bruk-
bar: 6. Dårlig: 2.

Ikke overraskende scorer vakt-
mestrene høyt på undersøkelsen:
På de 4 spørsmålene om innsat-

Styrets spørreunder-
søkelse.

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

sen til Arnt og Kjell svares det
kontant  «Ja» fra 70
av de 78 som har svart på
akkurat denne delen, og den
generelle karakteren for
jobben er som flg.:
Meget god: 59. God: 13.
Brukbar: 2. Dårlig:1(!).

Det er interessant å merke seg
at 67 mener at de 22 mill.kr.
som er brukt til opprusting/
rehabilitering, har gitt et til-
fredsstillende resultat, mens
10 mener det motsatte. På
samme måte mener 66 at
husleiene ligger på et aksept-
abelt nivå i forhold til påkost-
ningene, mens 12 mener nei.
Flertallet (41 mot 28) mener
for øvrig at det ikke gjenstår
vesentlige opprustingsopp-
gaver.

Og så til slutt, og det tør vel
være hovedkonklusjonen:

73 svarer «Ja» og 5 «Nei» på
spørsmålet om de synes at
B/L Rosenli, med bygninger
og uteanlegg, fremstår som
et attraktivt sted å bo.

For styret er de innkomne
svarene et nyttig korrektiv i
det videre arbeidet, særlig i de
tilfeller der svarerne har gitt
utfyllende kommentarer ut
over «Ja/Nei».

Takk for hjelpen!

Om kildesorteringsanlegg, forts.

husleigeauke. Eg synest at det burde
vere eit mål å arbeide for ein reduksjon
av husleiga, og eg vil på neste general-
forsamling leggje fram forslag om at
styret har som arbeidsmål å redusera
med 5% pr. år i 5 år

Oddvar Lotsberg
Rosenli 17

Gamle Lars vaar i byen og hadde tatt inn
på hotell for første gang i sitt liv. En
værelsespike kom inn på rommet til ham
forklarte hva han kunne få av service. Hun
pekte på en knapp på veggen og sa:
- Er det noe de ønsker, så er det bare å
  trykke på denne knappen.
Han Lars syntes dette hørtes veldig kjekt
ut, så da værelsespiken var gått, trykket
han på knappen og sa:
- Jeg ønsker meg ei ny ku i stedet for hu
  Mairos som døde !
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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.
-Du kan spise her eller du kan ta

middag med hjem.

-Hårpleie mandag og fredag.
- Fotpleie annenhver onsdag.
-Bingo hver onsdag kl 10.30.
-Andakt annenhver fredag

-Kurser
-Handleturer hver tirsdag og

fredag kl. 10.30
-Utleie av selskapslokaler

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

kl. 10.00 - 12.00

29 august går turen til:
handletur til OBS

5 september går turen til:
kjøretur til Hundvåg.

12 september går turen til :
båttur tilLindøy. og handletur.
Oppmøte /buss fra Skipper
Worse-Rosenli kl.09.45

Det er ønskelig med forhånd-
spåmelding dagen før.

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 enkelte
tirsdager og hver
fredag kl. 10.30
Påmelding på tlf.

51 56 20 04
( Som regel går turen til

Hovedpunktene i
ukeprogrammet er:
-Mandag 10.00 Håndarbeid for
damer og menn. Hårpleie hele
dagen fra kl. 08.00.  Kurser
- Tirsdag 09.30 Ut på tur med
buss/bil.  09.45 Modellbygging
for menn.
- Onsdag 10.00 Lett trim fra
stol. 10.30 Bingo med
«spiselige» gevinster.  Kurser.
Fotpleie annenhver onsdag
- Torsdag 10.00 Hobby for
menn  - Fredag 10.30 Til OBS
på handletur og annenhver fredag
andakt 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.

Beboere i Rosenli !
«Ut på tur alldri sur» starter opp igjen fra
5 september, se på Intern- tv,  hvorhen
turene går

Fotpleien er i gang annenhver onsdag.
Prisen er 190.- for pensjonister. Kom-
munen har tatt vekk all tidligere supsi-
diering ved rekvisisjon og dermed ligger
vi prismessig under de fleste andre fot-
pleiere.  Ring senteret for timeavtale.

Trimmen på onsdagene er i gang igjen
etter sommerferien og andaktene annen-
hver fredag starter fra 1 september kl
11.00

Fri formingsgruppen starter igjen på
mandager.

Vi vil dele ut vår kurskatalog, men nevner
kort at det er planlagt kurser i engelsk
samtale, slektsgransking, maling og
karveskurd.  Karveskurd er en enkel form
for treskjæring til dekorering av fat, brett,
dreide boller etc.

Ring eller atikk innom for en kursprat og
eller en kopp kaffe!

Hilsen Dan Olav


