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

Rundskriv – vinter 2017

Årets juletre på lekeplassen

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. Det kan
derfor være lurt å sjekke at røykvarsleren
fungerer. Trenger du batteri til røykvarsler
kan det hentes på styrekontoret mandager
kl. 19-20.
• Styrekontoret holder stengt 25.12 og 1.1.
• Status rørfornying:
Styret har innhentet tilbud på rørfornying
fra fire leverandører. På bakgrunn av disse
har vi valgt å gå videre med en leverandør
for å kunne presentere flere detaljer for
beboerne.
I henhold til vedtak fra forrige
Generalforsamling skal rørfornying vedtas
på ekstraordinær Generalforsamling. Vi vil
kalle inn til dette, sannsynligvis i løpet av
uke 6. Det er Generalforsamlingen som
velger leverandør, vi trenger med andre
ord ikke velge leverandøren som styret i
dag har valgt å gå videre med!
Vi vil også avholde et beboermøte i slutten
av januar, der detaljer blir presentert.

Innkalling til beboermøte og ekstraordinær
Generalforsamling vil bli sendt så snart
datoene er klar!
• 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.
• Boss/søppel i oppganger. Vi minner om
at det ikke er tillatt å sette boss/søppel i
fellesganger, verken for kortere eller
lengre tid.
• Båndtvang for hunder gjelder på hele
borettslagets område. Vær også grei å
plukke opp det hunden måtte etterlate seg.
• Snø og måking. Når snøen plutselig
kommer ber vi alle ta ansvar og måke
foran eget inngangsparti.
• Parkering. Gjester som skal bruke
gjesteparkering over en uke må innhente
tillatelse fra styret. Beboere har ikke
anledning til å parkere på gjesteparkering!

• Natlandsveien borettslag fyller 60 år i
år. Rundt 40 beboere var samlet til feiring i
Trane sine lokaler.
• Får du fortsatt rundskriv på papir?
Registrer e-post adressen din på
www.natlandsveien.no
Med dette ønsker vi igjen alle beboere en
riktig god jul og et fredfullt godt nytt år!
Mvh Styret i Natlandsveien borettslag

