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Rundskriv nr. 3 – 1. desember 2014

Riktig god jul! Styret ønsker med årets
siste rundskriv alle beboere en riktig god
jul, og et godt nytt år!

 Siden julen nærmer seg er det også
høytid for bruk av levende lys. Alle har fått
nye røykvarslere og brannslukkingsapparater nylig, men det kan likevel være
lurt å sjekke at røykvarsleren fungerer.
Trenger du batteri til røykvarsler kan det
hentes på styrekontoret mandager kl. 1920.
 Styrekontoret holder åpent som vanlig
både mandag 22.12 og 29.12.
 Snø og måking. Når snøen plutselig
kommer er det umulig for vaktmester å
måke alle inngangspartiene. Vi ber om at
alle tar ansvar og måker utenfor sitt eget
inngangsparti.
 Parkering. Alle som leier parkeringsplass
vil motta nytt parkeringsbevis for 2015 i
postkassen før nyttår.
 Husleie 2015. Det vil bli regulering av
husleien (andel felleskostnader) som følge
av generell prisstigning på 2,5%. Dette
utgjør kr 58,- per leilighet per måned i
snitt.

 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
 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.
 Heisen i 96b er dessverre fortsatt i
ustand. Heismontørene jobber med
saken, og vi håper at den snart er i drift
igjen. Vi beklager de ulempene dette
medfører.
 Får du fortsatt rundskriv på papir?
Registrer e-post adressen din på
www.natlandsveien.no
Mvh Styret i Natlandsveien borettslag
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