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Informasjon til beboerne nr. 2 januar, 2016 
 
Bredbånd-Internett 
Det kan være at undertegnede har bidratt til en misforståelse når det gjelder internett og e-post 
adresse. Straks en har fått installert bredbånd kan en selv velge hvilken tilknytning en vil ha 
når det gjelder e-post. Dersom en velger eller alt har adresse gmail, hotmail eller tilsvarende 
gratisforbindelse, kan en fritt velge disse. En må altså ikke ha en online adresse dersom en 
ikke ønsker det. Allikevel vil vi føye til at  vi hadde håpet at en ble tildelt en adresse som 
skulle følge leiligheten. Dette må vi gi opp fordi det er ulovlig. Men husk å sende din e-post 
adresse til vaktmester@rosenli.no 
 
Generalforsamling 2016 
Vi minner om datoen; den 29. mars, 3. påskedag, kl 17 i Edlandshuset. Siste dato for 
innlevering av saker til generalforsamlingen er den 9. februar. Oppskriften er som følger:  

 Hva som ønskes endret 
 Forslag til ny løsning 
 Helst kostnadsoverslag 

Du vil motta styrets årsmelding og regnskap i god tid. 
 
De har vært kaldt 
Det betyr tørr luft. Føler du ubehag i luftveiene anbefales å skaffe en luftfukter. Kanskje også 
et hygrometer/fuktighetsmåler som angir en relativ luftfuktighet som mennesker trives best i. 
Uansett sommer som vinter, må du ha ventiler åpen for å slippe inn frisk luft. Hvis ikke kan 
du få fuktskader. 
 
Heisstans i Rosenli 17 
Vi hadde den lille heisen til service og skifte av dørmotorer. Da stanset den store heisen. Dette 
var for 14 dager siden. Det var alvorlig, veldig alvorlig. Styret hadde i dag møte med NOKAS 
og er i dialog med Heis 1 (tidl. Heis-Tek) vedr. utarbeidelse av ny instruks i slike tilfeller. Og 
ikke minst hva slags beskjeder som gis tilbake til beboere som ringer NOKAS. Det rent 
tekniske er vi i gang med å få fikset, men vi kan aldri garantere at ikke en heis stopper av 
f.eks. overbelastning. At to heiser stopper er rett og slett krise og vi gjør hva vi kan for at det 
ikke skal skje. Men, vi må fortsette med skifte av dørmotorer som har forårsaket heisstans.  
 
Datadingsklubb for seniorer 
Stavanger bibliotek arrangerer introduksjonskurs ti ganger i vår. Du tar med din egen iPad og 
møter opp i Kiellandrommet i 2. etasje. Første tilgjengelige kurs er den 2. februar kl. 10.30. 
Deretter den 9. februar. 
 

Styret 


