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Årets juletre på lekeplassen 

 

 

Riktig god jul! Styret ønsker med årets 
siste rundskriv alle beboere en riktig god 

jul, og et godt nytt år! 
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 Siden julen nærmer seg er det også 
høytid for bruk av levende lys. Det kan 
derfor være lurt å sjekke at røykvarsleren 
fungerer. Trenger du batteri til røykvarsler 
kan det hentes på styrekontoret mandager 
kl. 19-20.  

 

 Styrekontoret holder stengt 26.12. 
  

 Husleie 2017. Det vil bli en generell 
økning i andel felleskostnader på 3%. 
Dette utgjør kr. 71 per leilighet per måned i 
snitt. I tillegg reguleres eiendomsskatten 
opp med kr. 8 per leilighet per måned i 
snitt. Alle vil motta nye 
innbetalingsblanketter i løpet av 
desember. 

 

 Container. Det kommer felles container 
utenfor høyblokken i første del av januar. 
Denne kan både brukes til juletrær og 
andre ting man vil bli kvitt. 
 
 
 
 



 Vannsjekk. Høsten 2016 ble det 
gjennomført vannsjekk i utvalgte leiligheter 
i borettslaget. Resultatet fra sjekken kan 
tyde på at det snart er på tide med en 
rørfornying. På bakgrunn av dette 
anbefaler styret å ikke pusse opp bad før 
dette er endelig avklart. 

 

 Asfaltering. Oppkjørsel til garasjetak og 
gateplan foran 100 og 96-blokken vil bli 
asfaltert 1. og 2. desember. De som har 
parkeringsplass 200-249 eller 101-115 må 
flytte bilen dersom den skal være i bruk i 
perioden. Dersom du ikke skal bruke bilen 
disse dagene kan den stå på plassen. 
 
 

 Boss/søppel i oppganger. Vi minner om 
at det ikke er tillatt å sette boss/søppel i 
fellesganger, verken for kortere eller 
lengre tid. 

 

 Båndtvang for hunder gjelder på hele 
borettslagets område. Vær også grei å 
plukke opp det hunden måtte etterlate seg. 

 



 Snø og måking. Når snøen plutselig 
kommer ber vi alle ta ansvar og måke 
foran eget inngangsparti. 
 
 
 

 Får du fortsatt rundskriv på papir? 
Registrer e-post adressen din på 
www.natlandsveien.no  
 
Det er noen registrerte e-post adresser 
som ikke er gyldige lenger. Dersom du har 
endret e-post adresse gå inn på 
nettsidene våre og registrer din nye 
adresse. 
 
  
 
 

 

 

Med dette ønsker vi igjen alle beboere en 
riktig god jul og et fredfullt godt nytt år! 

 

Mvh Styret i Natlandsveien borettslag 
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