
 

 

   Borettslaget Rosenli
 

        

 

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

Internettadresse: www.rosenli.no e-post:: post@rosenli.no 
Samle Informasjon til beboerne i en egen mappe for senere referanse. Husk å kontakte NOKAS på 95194025 dersom du trenger hjelp 

utenom vaktmesters arbeidstid 
 

Informasjon til beboerne nr. 1, april 2014 
 

   Ordensregler – tillegg vedtatt på gen.fors. den 7. april 
 

Parkeringsanlegget vårt er primært ment å skulle dekke beboernes behov for hen- 
setting av (private) personbiler. Feltene er derfor dimensjonert for vanlige personbiler.  
Når det oppstår behov for å parkere biler av andre kategorier, kan det søkes om tillatelse  
fra styret, som vil vurdere hvert enkelt tilfelle for seg. Men generelt gjelder følgende regler:  
Det er ikke tillatt å parkere kjøretøy som  

• krever utvidet sertifikat av typen C1,  
• ikke passer inn størrelsesmessig på oppmerkede plasser,  
• kan føre til vanskeligheter med å komme inn/ut av biler som er parkert på tilstøtende  

  plasser,  
• på annen måte er til sjenanse når det gjelder utseende eller høyde/lengde, for eksempel  

yrkeskjøretøy av typer som store varevogner, lastebiler, trekkvogner, anleggsmaskiner,  
gravemaskiner, traktorer og lignende.  
Det gjøres unntak for flyttebiler i kortere perioder i forbindelse med innflytting og utflytting.  
Det gjøres også unntak for yrkesbiler av forskjellige kategorier i forbindelse med arbeid  
som utføres i leilighetene og i området vårt på dagtid.  
 
Dersom du har bil som kommer under søknadsplikt, så ber styret deg om å søke med en gang. 
 
Våtrom – Nye regler: 
 
Våtromsnorm – Krav til utførende bedrift fastsatt av generalforsamlingen den 7. april 2014 
 
Velg godkjente våtromsbedrifter!  
Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene 
kan da søke om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. 
De forplikter seg da til å følge BVN og holde seg oppdatert, benytte sertifiserte fagfolk og godkjente 
produkter, materialer og løsninger i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.  
Sjekk listen over Godkjente våtromsbedrifter, (ffv.no) denne oppdateres daglig. 
 I Stavanger  er følgende bedrifter godkjent per  1.3.2014: 
Centrum Rør  
Delta VVS  
Finn Midbøe A/S  
Hinna Rør  
Klima Energi og Miljøteknikk AS  
Ole Løvås A/S  
Osv. Sivertsen A/S - Bademiljø  
 
Du kan også benytte godkjente virksomheter i andre kommuner. 
 
Styret 


