
Informasjon til beboerne nr. 2-2020

Generalforsamlingen 2020

Dato for Generalforsamlingen er fastsatt til mandag 23.03.2020 kl 18.00. I

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være mottatt av styret innen innen mandag 17.02.2020. 

Saken(e) må inneholde følgende:

• Overskrift

• Presentasjon av saken

• Forsrlag til vedtaksført

• Dato og signatur

Saker som skal behandles av generalforsamlingen vil bli tatt med som dokumentasjon i innkallingen. Denne vil bli sendt 
ut mellom 03.03.2020 og 15.03.2020 i samsvar med lov og vedtekter.

Valg til nytt styre

Valgkomitéen ber om forslag til kandidater til nytt styre som skal velges på generalfosamlingen.

Forslag sendes innen lørdag 01.02.2020 til:

Torhild Kjelsrud: torhildkjelsrud@hotmail.com  - tlf: 51 56 18 85 - mobil: 913 08 006

Sverre Gerhard Svendsen: sg37@live.no - tlf: 51 56 07 01 - mobil: 905 63 521

Styredag i Edlandshuset 11.02.2020 kl 18.00 - 19.00

Styret er gått i gang med en prøveordning der representanter fra styret vil være tilgjengelig for spørsmål fra beboerne. Til 
dette er det satt av 2. tirsdag i måneden i tiden frem til Generalforsamlingen. I tillegg til tirsdag 11.02.2020 vil styret ha 
tilsvarende dag tirsdag 10.03.2020 fra kl 18.00 til 19.00.

Har dere forslag til saker dere ønsker behandlet av Generalforsamlingen, kan de også leveres her 11.02.2020

Ellers kan naturligvis epost og telefon benyttes. Styreleder nås på leder@rosenli.no eller tlf 907 51 673

Leie av Edlandshuset – lokale og gjesterom

Systemet for bestilling av lokale og gjesterom i Edlandshuset er dessverre blitt «nedlagt». Det letes etter en oppdatert 
bestillingsløsning der det også er mulig å betale leien umiddelbart, og på den måten unngå fakturagebyret på kr. 100,- I 
mellomtiden gjøres bestillinger via epost: utleie@rosenli.no Angi dato, lokale, og om du ønsker å vaske gulvene selv etter 
bruk, eller om du vil betale 750,- ekstra for å slippe gulvvask. (Du må uansett sørge for å rydde og vaske opp selv). 
Priseksempel: Totalpris for leie av lokalet i 1. etasje inkludert fakturagebyr og sluttrengjøring blir 1840,-

Vær oppmerksom på at det er stor etterspørsel etter lokaler i konfirmasjonssesongen.

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger

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



Badstueprosjekt i Rosenli/Emmaus

Styreleder har mottatt en invitasjon/forespørsel fra 
Andreas Vollan i forbindelse med oppsett av en badstue 
langs sjøen:

«Vi er en gruppe Storhaug-beboere som nå jobber med å
få satt opp en enkel liten badstue langs sjøen til glede for 
alle i nærmiljøet/på Storhaug.

Det mest aktuelle stedet pr. i dag er ved Rosenli (ved 
siden av det røde båthuset) i henhold til anbefalinger fra 
Park & Vei i kommunen. Båthus og brygge skal uansett 
rehabiliteres nå i 2020.

Vi har utelukkende møtt velvilje og positive 
tilbakemeldinger på ideen, og dialogen med Områdeløftet, Park & Vei, fylket og andre myndigheter er i gang.

Finansieringen er delvis på plass, men vi trenger fullfinansering før vi sender den endelige søknaden om godjennelse. Det 
ser lovende ut!»

I forbindelse med dette ønsker de seg også noen flere samarbeidspartnere eller sponsorer. Er det noen av beboerne som har 
muligheter/innspill til å få inn midler til et slikt tiltak? Er det beboere som har andre innspill til idéen?

Målet er ferdig badstue i løpet av 2020! Tanken er at det kan komme flere badstuer i Stavanger etter hvert bygd på vår 
modell.

For de som har innspill til dette, ta kontakt med:

Kari Moe: karimoe1315@gmail.com

Andreas Vollan: andreasvollan09@gmail.com

Det som har tilgang til Facebook kan lese mer på https://www.facebook.com/badstustavanger/ 

Styret
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