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Informasjon til beboerne                                                                        Nr. 1 desember 2010 
 
Julen er her, 
om vi vil eller ikke! Det betyr spesiell aktsomhet når det gjelder åpen ild og overfor det du 
måtte ha på komfyren til enhver tid. Styret anbefaler at du har brannteppe, og det er et krav at 
du har brannslukker av pulver eller skumtypen i din leilighet. Styret anbefaler skumapparat. 
Les også om brannsikkerhet på Rosenli TV. 
 
Julemarked i dag den 6. 
Som nevnt i forrige melding så er det julemarked til inntekt for Nyenga i Edlandshuset kl 17. 
Bernt Eirik Rød bidrar til at inntektene blir kanalisert rett til prosjektet uten unødvendige 
omveier.  
 
Parkering 
Det kan synes som om nye beboere ikke har klart for seg hvordan parkeringssystemet hos oss 
fungerer. Her følger en kort forklaring som kan være nødvendig når du får besøkende i julen: 
I Digranesveien må alle som bor i 4. etasje bruke parkeringsplassene fra nr. 9 til 21. Carporter 
er forbeholdt de som bor i 1. t.o.m. 3. etasje. 
I Rosenli 15 og 17 kan du parkere på de fire radene nærmest Digranesveien. Radene nærmest 
Edlandshuset er forbeholdt de som fremdeles har faste plasser. Det er også parkeringsplasser 
på hver side av garasjen til vaktmester samt et par ved gavlveggen til Digranesveien 9 som 
ikke er forbeholdt el.biler. Foreløpig har vi dessverre bare en slik bil hos oss. 
For besøkende gjelder at de kan parkere på de samme plassene som for beboere uten fast 
plass. Plasser markert med hvite striper er for alle, mens de med gule striper er forbeholdt de 
med fast plass.  
Vi er i ferd med å innføre et myldresystem. Det betyr at etter hvert som de med fast plass 
selger sine leiligheter i Rosenli 15 og 17, så vil deres plass inngå i fellesskapets plasser. Det 
vil altså bli flere som får hvite markeringer etter hvert som tiden går. 
Merk deg at gatene Rosenli og Digranesveien er offentlig vei og gjenstand for overvåking av 
Stavanger Parkering, så pass på å parkere på oppmerkede områder. 
 
Magnetventil 
Husk at dersom du skifter ut varmtvannsbereder som står i et rom hvor det ikke er avløp, så 
skal du montere magnetventil. Igjen refererer vi til Rosenli TV. Merk: Det er kun èn type 
ventil som er godkjent av forsikringsselskapet vårt. Kontakt vaktmester for råd. 
 
Vi ønsker deg og dine en riktig God Jul! 
 
Styret 
 

Husk småfuglene med mat. Bruk ”Arnt`s hybelhus” til formålet. 
Husk å samle Informasjon til beboerne i egen mappe og la den følge leiligheten. 


