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Viktig informasjon om ventilasjon 

Det er en ventilasjonsvifte på taket i Digranesveien som du styrer selv med bryterpanelet ved 

inngangsdøren eller på kjøkken. Viften kan du ikke slå helt av, den går på minimum når du trykker av. For 

at ventilasjonen skal fungere er det meget viktig å ha åpen ventiler/vindu slik at det kommer luft inn, hvis 

du lukker alle ventiler (De over døren og vinduene) vil undertrykket i leiligheten suge luft inn på de plasser 

du ikke ønsker det skal komme luft, så når regnet står mot døren vil luften som suges inn der dørpakning 

har det svakeste presset som f eks i hjørner, og når det i tillegg ligger vann der vil det følge med inn. 

Dette gjelder i høy- og lavblokker, selv om muligheten for innsuging av vann ikke er tilstede i høyblokkene. 

Vi har sett med egne øyne alvorlige soppangrep i høyblokkene på grunn av manglende ventilering. 

Dugnaden 

Tusen takk til alle som deltok i det flotte været. Vi var ca. 40 personer som bidro til å opprettholde Rosenli 

som et flott, parkmessig anlegg som kan brukes av store og små. 

 

 

Parkering på snuplassen i enden av Digranesveien 

Styret har nå tilskrevet Stavanger Parkering og ber om at de tar en kikk av og til for å sjekke feilparkeringer 

her. Grunnen til at styret vektlegger akkurat denne plassen er at den er snuplass for tunge utrykningskjøretøy 

og også for bossbilen. For øvrig så skal en parkerere på oppmerkede felt, slik det fremgår av det offentlige 

skiltet ved innkjøringene til både Rosenli og Digranesveien. Disse skiltene er ikke særlig pene så vi har bedt 

om en oppussing. 

 

17. mai 

Når dette skrives er værvarselet for den store dagen noe usikkert, men vi krysser fingrene og håper på 

oppholdsvær. Vi ønsker deg og din familie en flott dag! 

 

 

Styret 


