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Fotballaget ”Nattingham bakerst” i årets BOB-cup 
 

 

Her kommer årets første rundskriv, 
med litt informasjon om hva som rører 

seg i borettslaget for tiden. 
 

Natlandsveien borettslag 
Natlandsveien 92c • 5094 Bergen • Tlf: 55282881 • Fax: 55271620 
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 Generalforsamling 2011 vil bli avholdt 5. 
mai, i sportsklubben Trane sine lokaler på 
Slettebakken. Borettslaget vil besørge 
transport for de som har behov for det. 
Nærmere informasjon og innkalling vil bli 
utsendt i slutten av april. 
 
Vi minner om at saker du ønsker tatt opp 
på Generalforsamlingen må meldes 
skriftlig til styret senest 10. mars! 

 

 BOB-cup. Borettslagets eget fotballag, 
”Nattingham bakerst” var i aksjon i årets 
bob-cup 12. februar. I år endte det med tre 
strake tap, og tidlig retur for de håpefulle. 
Neste bob-cup er 11. februar 2012, så det 
er god tid å trene seg opp til neste år  
 

 En tørrkoking i høyblokken skapte en 
del oppstyr kvelden 5. mars. Takket være 
fungerende røykvarslere ble brannen raskt 
slukket før brannvesenet kom. Vi gjentar 
derfor viktigheten av at du sjekker batteriet 
på din røykvarsler. Nytt batteri kan hentes 
gratis på styrekontoret. 

 
 



 Boss. Et par enkle presiseringer når det 
gjelder håndtering av boss: 
 

 Boss skal inn i containeren 
 

 Boss skal ikke settes i oppganger, 
verken for kortere eller lengre tid. 
 

 De som bruker makuleringsmaskin 
må pakke dette godt i pose før det 
kastes i container 

 

 Avregning av varmeforbruk. Som vedtatt 
på ekstraordinær generalforsamlingen i 
2009, ble det vedtatt å avregne 
varmeforbruk på radiatorene. Alle 
radiatorene er nå avlest, og faktura for 
overforbruk, eventuelt penger til gode vil 
bli utsendt innen kort tid. For de av dere 
som kun har vært andelseiere i deler av 
2010, vil faktura kun inneholde de 
månedene dere faktisk har bodd her.  

 

 

 

 



 Dugnad. Vi trenger fortsatt flere personer 
som kan sette av noen timer til maling av 
trappeoppgangene i 100-blokken og i 96a. 
Ta kontakt med Trond Olsbø, telefon 
91827692 dersom du har anledning. 
Dugnadsbetaling på kr 150,-/time. 

 

 Møt styret: Det er bare å møte opp hvis 
det er noe du lurer på, mandager kl. 19-20 
på styrekontoret i kjelleren i 92C. Neste 
styremøte er satt til 16. mars. Saker du 
ønsker behandlet må sendes innen den 
tid. Styret har også egne e-postadresser 
som dere finner på lagets nettsider, 
www.natlandsveien.no.  

 

 

Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 
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