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Rundskriv høst – 4. september 2017

Sykkel-VM skal arrangeres i Bergen fra
16-24. september. Dette vil få store
konsekvenser for tilgang til
borettslaget med bil. Mer info i
rundskrivet.

• I forbindelse med sykkel-VM stenges
utkjørselen til Nattlandsveien lørdag
16.9, søndag 17.9, mandag 18.9 og
tirsdag 19.9 fra klokken 08.30-19.00.
Busslinje 2 er innstilt, men vil gå i ny trase
fra Birkelundstoppen til Sletten, der det er
muligheter for overgang til bybanen.
Fra onsdag 20.9 – søndag 24.9 vil det
være mulig å kjøre retning sørover,
men Nattlandsveien vil være stengt
retning mot sentrum.
Busslinje 2 er innstilt også denne
perioden, men går i ny trase fra
Birkelundstoppen til Sletten med mulighet
for overgang til bybanen.
Bergen sentrum er stengt i hele
perioden og vi anbefaler alle å sette seg
inn i stengte veier og kollektivtrafikk på
www.bergen2017.no og www.skyss.no

• Jubileumsfest
De som har meldt seg på jubileumsfesten
den 28. oktober vil motta nærmere
informasjon om tid og sted når det nærmer
seg.
• Anbud på utskifting av rør/nye bad.
BOB er godt i gang med å innhente tilbud
på rehabilitering av rør og oppussing av
bad. Når tilbudene er mottatt og
gjennomgått, vil vi kalle inn til en
ekstraordinær Generalforsamling der vi
velger leverandør.
Alle vil motta innkalling til
Generalforsamling ca. en uke før den
avholdes.
• Radiatorer startet opp. Radiatorene er
fylt opp igjen og satt på for vinteren. Husk
å lufte radiatoren, slik at alle får god
varme. Er du i tvil om hvordan du skal
lufte, ta kontakt med vaktmester på telefon
93031970.

• Rundskriv på e-post. Vi ønsker oss enda
flere e-post adresser for å forenkle
kommunikasjonen med beboerne. Fikk du
dette rundskrivet i postkassen? Registrer
din e-post adresse nå på
www.natlandsveien.no
• Det er til tider mye støyende arbeider
Vi minner om at dette kun er tillatt
mandag-fredag 08-21 og lørdag 08-18.
Søndager og helligdager skal det ikke
foregå støyende arbeider!
• Vi minner om båndtvang på
borettslagets område. Hunder skal
holdes i bånd, og det skal selvsagt også
plukkes opp etter hunden!

Vi ønsker alle en riktig fin høst!

Med vennlig hilsen
Styret i Natlandsveien borettslag

