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Informasjon til beboerne                                                             Nr. 1, september 2013 
 
Konteiner for avfall. 

Styret er forundret over alt av papir og kartonger 
som kastes i konteineren. Papir skal i de nedgravde 
samt at kartonger skal skjæres opp og kastes i de 
nedgravde. Isopor og plast skal i plastavfallet. 
Du får kode til konteinerlåsen av vaktmester. 
Det er kostbart, og totalt unødvendig, å legge det du 
ser her i konteineren og ikke i de nedgravde. 

 
Hensettelse av avfall 

 

Dette var sikkert i beste mening. ”Gis bort”, sto det 
på sofaen plassert i gangen i en høyblokk. En person 
ser sitt snitt til bare å ta en pute, noe som gjør hele 
ideen fåfengt og reduserer sofaen til avfall, 
dessverre. Annonser den heller på intern TV`en eller 
sett opp lapp i gangen nede. Sofaen er nå fjernet av 
de som satte den der. Bra. 
 
Vi har også sett en person kjøre hit med sin bil, som 
vi har nummeret på, for å sette fra seg avfall ved de 
negravde i Rosenli. Som vi skrev i forrige 
informasjon, dette brer om seg og koster oss penger. 

 
Hva gjør du når du har lekkasje og vaktmester ikke er på jobb? 
Da skal du ringe bomiljøvakten, G4S. De har liste over alle håndtverkere vi bruker og vet hvor de skal ringe 
hele døgnet. Kontakt dem på 95194025 og si at du er i Stavanger. 
 
Basestasjon for NetCom – bedrede mobilforhold 
Styret vil inngå avtale med Netcom for å få bedre mobildekning i vårt område. Samtidig vil vi få 30 000,- i 
årlig godtgjørelse for plassering hos oss. 
 
Skifte av sluk 
Slikt skifte bekostes av B/L Rosenli. Det betyr at styret har bestemt at vi også skal bruke vår rørlegger til 
jobben. Han kjenner våre forhold godt. Kontakt vaktmester for mer informasjon. 
 
Kattehold 
Styret har besluttet at kun innekatter tillates. Dersom katten din skal luftes, så må du ha den i bånd. Dette vil 
fremkomme i reviderte ordensregler.          Sjekk neste side            Sjekk neste side          Fts. neste side 
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Styret har vedtatt nye retningslinjer for lån av tilhenger og plassering av konteiner  
Disse vil bli tatt inn i ordensreglene. 

Retningslinjer for lån av tilhenger 
 

 Borettslagets tilhenger lånes kun ut til borettslagets beboere for deres personlige bruk. 
Tilhenger kan ikke lånes ut videre til venner eller nær og fjern slekt. 

 
 Det er låntakers ansvar å påse at hengeren er i forsvarlig stand før bruk. Uhell eller skade 

som oppstår pga feil på henger, er låntakers ansvar. 
 

 All skade som blir påført hengeren under låneperioden, belastes låntaker. (Deler og 
reparasjon/ timer) 
 

 Tilhenger skal leveres tilbake tom og rengjort. 
 

 Feil/ mangler og skade må meldes til vaktmester uten opphold 
 

 Nøkkel skal leveres tilbake straks etter bruk. 
 

 
 

Retningslinjer for plassering og bruk av konteiner 
 

Det er ofte behov for å benytte konteiner, spesielt under renoveringsarbeider. For å unngå 
å sjenere naboer må du følge disse reglene: 
 

 Du må kontakte vaktmester for å finne best mulig plassering. 
 

 Konteineren bør stå i kortest mulig tid. Du bør planlegge litt for å få mest mulig effektiv bruk 
av den fordi det av og til er personer som «besøker» konteinere om natten, og noen som 
legger avfall i konteineren som du har leid. Slikt avfall kan du ikke bare legge på gaten. Det 
må tas med i konteineren. 
 

 Forurensing/søl som følger av bruken, må du selv rydde opp i. 
 

 Ting skal legges i konteineren fra bakken, ikke kastes direkte fra leiligheten. 
 
 
Styret                                                                      
 

FORTSATT GOD SOMMER! Den er jo fremdeles innom av og til! 


