
Informasjon til beboerne nr. 4-2019

Generalforsamlingen 2019

Årets generalforsamling ble gjennomført 19.03.2019. Denne gangen med ny styreleder. Av interesse for de som 
ikke var til stede, er vedtakene som ble gjennomført.

Vedtektsendring rundt kabel-TV-kostnader ble vedtatt. Det ble også vedtatt å utvide kapasiteten for sykler, og 
presentasjon av forslag vil bli sendt ut senere.

Rengjøringsgebyret for leie av Edlandshuset består. Arrangementer skal fremdeles være avsluttet innen 23.00. 
(Reglene for bruken av huset er uendret)

Det er vedtatt at det skal utformes en enhetlig dekor på inngangspartiene i Digranesveien. Generalforsamlingen var 
splittet rundt spørsmålet.

Dekorforslagene over ble lansert for Digranesveien 13.

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger

Internettadresse: https://rosenli.no e-post: post@rosenli.no



Bridgekurs i Edlandshuset onsdags kveld

Det inviteres til kurs i Bridge onsdags kveld kl 19.00 – 21.00 og starter opp 27.03.2019 og fortsetter over 7 
kvelder. Kom og vær med - hva enten du er helt fersk, nysgjerrig nybegynner, eller har spilt en stund, vil 
kurset ivareta dine interesser! (Og fra en som har deltatt tidligere (Louise i styret): Det er overraskende gøy, 

 � og det kan være en fordel å begynne før de grå hår har fått overtaket! )

Fint med tilbakemelding om du ønsker å komme - påmelding til epost: louisej@online.no eller med lapp i 
postkassen til vaktmester innen 24.03.2019

Sykkelaksjonen – utsatt frist for beboere i Digranesveien: 01.06.2019

Årets «sykkelaksjon» er gjennomført i sykkelbodene knyttet til høyblokkene. For de som savner 
sykkelen, bes de å ta kontakt med vaktmester. Syklene som er ryddet bort vil bli fjernet for godt 
(kastet) 01.06.2019

Det viser seg imidlertid at beboerne i lavblokkene har hat til dels høyst forskjellig oppfattelse av 
sykkelaksjonen, da de har eksisterende sykkelboder. Det viser seg at også her dukker det opp 
«eierløse» sykler som tidligere beboere har satt igjen etter fraflytting. For å bli kvitt slike sykler, er
det fremdeles et behov for å vite hvilke sykler som er i bruk, og som beboer ønsker å beholde: 
Merk sykkelen med navn, og evt. mobiltelefonnummer/e-post. Sykler som ikke er blitt merket 
innen 01.06.2019 vil bli fjernet. Dersom du ikke har en navnelapp du kan ha på sykkelen under 
bruk, setter du en lapp/navne-etikett på den, slik at denne «overlever» til 01.06.2019

Minner ellers på at det er kun sykler/sykkelutstyr som skal oppbevares i sykkelboder/sykkelskur. El-sykler er akseptert, 
men ikke mopeder/motorsykler. 

Stien ned til sjøen

Det har blitt påpekt fra flere at stien fra Rosenli og ned til sjøen er gjort ubrukelig/ufarbar på grunn av regnvann i den 
øverste halvdelen. Det er snakk om en forholdsvis dyp grøft, et bekkefar som det er vanskelig å fote seg i.

Det vil bli tatt tak i dette så snart været tillater det, altså når det blir tørt nok i bakken. Av den grunn er det uvisst om det 
blir før eller etter påske. For at dette ikke skal komme tilbake igjen etter det første kraftige regnfallet, skal det legges 
drenering slik at vi unngår dette for fremtiden.

Det er også planlagt å oppgradere stien rundt plenen slik at denne ikke skal se overgrodd ut.

Kasting av plast og metallemballasje

Som kanskje noen har lagt merke til, er nå beholderne for plastemballasje blitt erstattet med beholdere for restavfall. Plast- 
og metallemballasje kastes nå i beholderen for restavfall. Dette vil bli sortert ved mottak. Papp/papir, bio, glass og 
spesialavfall kastes som tidligere.
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