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Rundskriv nr. 4 – 3. september 2012

Det er montert nye branndører i 92-blokken og
100-blokken. Pass på at dørene til enhver tid er
lukket, det hindrer spredning av en eventuell
brann.

De nye branndørene må låses manuelt
(ikke smekklås). Bruk samme nøkkel som
du bruker til inngangsdøren.
Den årlige fellesdugnaden ble
gjennomført 10. mai. Det var et
skuffende oppmøte med kun 25 beboere
som stilte opp. Grunnet mye ugjort på
dugnaden, har vi måtte ansette flere
sommervikarer til å ta forefallende arbeid.
Vi håper på et bedre oppmøte til neste år.
Alle som deltok på dugnaden skal ha
mottatt dugnadspenger for dette, dersom
du ikke har fått dugnadspenger utbetalt, ta
kontakt med styret.
Støy. Det kommer jevnlig henvendelser til
styret om støy fra leiligheter. Dette gjelder
både oppussing utenom de tillatte tidene
(mandag-fredag 08-21, og lørdag 08-18),
og høy musikk. Vi ber alle ta hensyn til
sine naboer, respektere de støyfrie tidene,
og ikke sette høyttalere unødvendig høyt
på.

Trimrommet i 100-blokken er ikke mye i
bruk, og det er bevilget penger til å pusse
det opp. Mye har skjedd siden vedtaket
om å pusse opp trimrommet ble gjort,
blant annet er det kommet et nytt
treningssenter på Mannsverk. Dersom
noen fortsatt er interessert i å benytte seg
av trimrommet, og er interessert i å være
med å pusse det opp, ta kontakt med
styret. Dersom ingen melder interesse, vil
ikke trimrommet bli pusset opp.
Vaskerier. Vi ber brukerne av vaskeriene
å føre seg opp på vaskelistene, og ikke
vaske utenom de oppsatte tidene. I tillegg
ber vi alle om å rydde opp i vaskeriene
etter de har vasket.
Brenselregnskapet for 2011 er ferdig.
BOB har sendt ut faktura for overforbruk,
eller tilbakebetaling av underforbruk.
Skulle du trenge utsettelse av regningen,
eller ønsker å dele den opp, ta kontakt.

Sentralvarmen skrus på i løpet av
denne uken. Det er svært viktig at alle
lufter radiatoren etter varmen er slått på
for at anlegget skal fungere optimalt. Ta
kontakt med vaktmester (93031970)
dersom du har problemer med lufting, eller
skulle oppdage lekkasjer og lignende når
anlegget startes opp igjen.
Måker. Vi kan konkludere med at uglene
på takene ikke hadde den ønskede
effekten på å holde måkene borte fra
borettslaget i år heller. For å få bukt med
dette problemet neste år er det veldig
viktig at ingen mater fugler eller andre
dyr.
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 18. september.
Er det saker du ønsker behandlet må de
meldes innen den tid.
Med vennlig hilsen
Styret i Natlandsveien borettslag

