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Rundskriv nr. 4 – 12. september 2011

Stemningsbilde fra Panorama hotell på Sotra,
der tirsdagsklubben hadde sin årlige utflukt.

Riktig god høst. Styret ønsker alle vel
overstått sommer, og en riktig god høst.

Sentralvarmen er nå skrudd på igjen for
sesongen. For at alle skal få best mulig
varme er det viktig at alle lufter radiatorene
sine. Det er meget viktig at lufteskruen
skrus forsiktig, og aldri mer enn en
omdreining. Dersom du er usikker på
hvordan du skal lufte, ta kontakt med
vaktmester på telefon 93031970, så vil
han bistå.
Skulle du oppdage lekkasjer på radiatoren,
er det også viktig å ta kontakt med
vaktmester umiddelbart.
Container kommer utenfor høyblokken
13. september. Benytt anledningen til å
rydde i boder og ganger.
Gatelyset utenfor 96a og 92-blokken ble
tatt av vinden for noen uker siden. Det er
bestilt ny lampe, og den vil bli montert i
løpet av kort tid.
Betalingsterminalen på kontoret er igjen
i funksjon. Vi ser helst at flest mulig bruker
kort til kjøp av vaskepolletter, nøkler etc.

Maling av altanene i 92-blokken er
fullført, og har fått samme farge som
altanene i 100-blokken.
Tirsdagskafeen var på tur 23. august.
Tirsdagskafeen er ikke i styrets regi, men
vi ønsker likevel å takke de ansvarlige for
et veldig godt tiltak ovenfor de ”godt
voksne” beboerne i borettslaget. Kafeen
har treff annenhver tirsdag i velrommet i
100-blokken. Følg med på oppslag og ta
kontakt med de ansvarlige for kafeen
dersom du ønsker mer informasjon.
Natlandsveien borettslag tenker på
miljøet. Kan du vurdere å motta fremtidige
rundskriv på e-post i stedet for papir?
Registrer deg på
http://www.natlandsveien.no/info
Neste styremøte er satt til 20. september.
Er det saker du ønsker behandlet må de
meldes innen den tid.
Med vennlig hilsen
Styret i Natlandsveien borettslag
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