Natlandsveien borettslag
Natlandsveien 92c • 5094 Bergen • Tlf: 55282881 • Fax: 55271620
post@natlandsveien.no • www.natlandsveien.no

Rundskriv nr. 1 – 20. februar 2011

Fotballaget ”Nattingham bakerst” i årets BOB-cup

Her kommer årets første rundskriv,
med litt informasjon om hva som rører
seg i borettslaget for tiden.

Generalforsamling 2012 vil bli avholdt
19. april, i selskapslokalene til Strimmelen
borettslag. Saker du ønsker tatt opp på
Generalforsamlingen må meldes skriftlig til
styret senest 1. mars!
Styret vil ta opp to saker fra
Generalforsamlingen 2011; utskifting av
vestvendte vinduer og utbedring av
brannvern.
BOB-cup. Borettslagets eget fotballag,
”Nattingham bakerst” var i aksjon i årets
bob-cup 11. februar. I år endte det med
fire strake tap, og nok en tidlig retur fra
vestlandshallen. Med fokusering på
kondisjon frem mot neste års cup, kan vi
muligens dra ”gullet hem” til neste år 
Resultater:
Nattingham Bakerst – Botnen 3
Nattingham Bakerst – Veste Hetlevik
Nattingham Bakerst – Fotballkameratene
Nattingham Bakerst – Lillehatten spurs

0–5
1–4
3–4
0–8

Dessverre klarte vi ikke stille med eget
jentelag i år. Oppfordringen til spreke
jenter til neste år er herved gitt.

Boss. Det er kommet en del henvendelser
angående slepphendt avfallshåndtering,
og vi ønsker å presisere følgende:
Alt boss skal inn i containeren
Boss skal ikke settes i oppganger,
verken for kortere eller lengre tid.
Større kartonger kastes i offentlig
papircontainer på andre siden av
Nattlandsveien. Mindre kartonger
må flatpakkes før de kastes i våre
papircontainere.

Støy. Det er også kommet en del
henvendelser som gjelder støy på
kveld/natt. Dette gjelder både støyende
arbeider og høy musikk. Vi ber alle ta
hensyn til sine naboer, og ikke skru
høyttalere unødvendig høyt på. Vi ber
også alle forholde seg til de tillatte tidene
for når man kan utføre støyende arbeider.

Hundehold. Vi ber alle som har hund om
å ta hensyn til andre beboere og dyr i
borettslaget. Dette innebærer at hunder til
enhver tid skal være i bånd, og man skal
selvsagt plukke opp avføring som hunden
måtte etterlate. Dersom disse enkle
punktene ikke overholdes, kan tillatelsen til
å ha hund bli vurdert på nytt av styret.
Informasjon på e-post. I tillegg til
informasjon på oppslagstavler og i
rundskriv, kan du også få informasjon fra
styret på e-post. Registrer din adresse på
www.natlandsveien.no/info. Her kan du
også velge å få fremtidige rundskriv
elektronisk om du foretrekker det.
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. Styret
har også egne e-postadresser som dere
finner på lagets nettsider,
www.natlandsveien.no.
Med vennlig hilsen
Styret i Natlandsveien borettslag

