
Informasjon til beboerne nr. 1, mai 2018
Generalforsamlingen 2018

46 stemmeberettigede andelshavere møtte opp

• Vedtektene: Forslag om fritt valg av forretningsfører for borettslaget ble enstemmig vedtatt. Dette gir styret 
mulighet til å se etter andre forretningsførere enn Bate. Laget vil uansett være tilsluttet Bate.

• Vinduer i Digranesveien: Forslag til utskiftning av «lekke» vinduer falt.

• Sykkelopprydning: Ny ryddekampanje kommer. Sykler må merkes med navn.

• Valg av ny styreleder: Morten Tinnesand har overtatt som ny styreleder etter Per Gram som avlutter sitt arbeid i 
borettslagets styre. Det nye styre takker for innsatsen.

• Valg av nytt styre: Nina Torgersen er valgt som nytt styremedlem. Hun var tidligere varamedlem. Erlend Bruvik
slutter. Nye varamedlemmer er Trym Dysvik Eide og Louise Leira-Johansen.

Protokollen fra generalforsamlingen er lagt ut på http://  rosenli.no   - nettsidene er også blitt oppdatert med endringene i 
ordensregler, samt informasjon om nytt styre.

Søknadsskjema for elbil-lading i carport, hold av kjæledyr, samt for fremleie er blitt oppdatert, og kan hentes på 
hjemmesidene. Det er mulig å laste ned komplett sett av oppdaterte ordensregler med informasjon. Det anbefales å ha 
disse skrevet ut dersom du planlegger å leie ut leiligheten.

Lufting av sengetøy fra vindu:

Fredag 27.04.2017 ble det observert lufting av sengetøy fra et vindu i Digranesveien. Minner derfor på punkt 3 under 
utendørs ordensregler:

3. Balkonger:

Det er ikke tillatt å riste eller lufte sengetøy fra balkonger eller vinduer.

Lufting og tørking av klær må bare skje på en slik måte at det ikke virker sjenerende for andre, og må ikke henge 
høyere enn rekkverket.

Grilling

Grillsesongen er etter hvert i gang, og det er derfor igjen påkrevet å minne om punkt 7 under utendørs ordensregler:

7. Grilling:

Grilling med tennvæske og kull på terrassene/foran leilighetene er forbudt. Dette på grunn av stor sjenanse med lukt 
og røyk. Elektrisk eller gassfyrt grill er tillatt.

Vis hensyn – også når du sitter på terrassen:

Innendørs ordensregler gjelder også på terrassen. Gauling og høy musikk etter 23.00 er ikke tillatt.

6. Ro i leilighetene

I tiden kl. 23.00 - 06.00 er sang, høyrøstet tale, spilling av musikk/musikkinstrumenter og bruk av 
vaske-/oppvaskmaskin ikke tillatt.

Abri Dialogue

Abri Dialogue hadde et informasjonsmøte i Edlandshuset 24.04.2018 om deres hjemmeservice-tjeneste. Utenom styreleder
og ett styremedlem, møtte fem beboere til møtet. Møtet ble arrangert i samarbeid med Bate og Abri Dialogue. 

Abri Dialogue leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og tilbyr tjenesten hjemmeservice til 498,- pr. time. Mer 
informasjon om dette på deres hjemmeside http://abridialogue.no/hjemmeservice/brosjyre-hjemmeservice/

Foredrag: «Flyger i den kalde krigen»

Tidligere styreleder Per Gram presenterer foredraget «Flyger i den kalde krigen» på Edlandshuset (Rosenli 12) 05.06.2018
kl 18.00

Se baksiden for informasjon om dugnaden 2018 – mandag 07.05.2018 – kl 17.00

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger.  Telefon: 51 56 20 62 

Internettadresse: www.rosenli.no e-mail: post@rosenli.no
Samle informasjonen til beboerne i en egen mappe for senere referanse

Husk å kontakte NOKAS på 951 95 025 dersom du trenger hjelp utenom vaktmesters arbeidstid



Dugnaden 2018 – vårens vakreste eventyr?

Dugnaden 2018 kommer mandag 07.05.2018 og starter kl 17.00

Fremmøte ved garasjen kl 17 for utdeling av hageredskaper. Få med deg avfallsekker som du fyller 
med det du kan, og setter langs veien slik at den kan hentes med traktor. 

Det kan være at vi kapper buskas med en dertil egnet kutter som har sagblad. Dersom det finnes 
personer som har erfaring med slike kan de melde seg til vaktmester som har verneutstyr.

Grilling kl 1830. – Brus, pølser og hamburgere. Kan du ikke delta fysisk, er du allikevel hjertelig 
velkommen.

Styret
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