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Riktig god jul! Styret og vaktmester 
ønsker med årets siste rundskriv alle 

beboere en riktig god jul, og et 
godt nytt år! 
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 Siden julen nærmer seg er det også 
høytid for bruk av levende lys. Vi ber alle 
kontrollere at røykvarsler fungerer, og snu 
opp-ned på brannslukkingsapparatet. 
Mangler du batteri kan det hentes på 
styrekontoret mandager 19-20. 
 

 Avlesing av radiatorer. Mange lurer på 
hvor avregningen for varmeforbruk 2010 
er blitt av. Styret kan bare beklage at dette 
har tatt så lang tid, men årsaken til 
forsinkelsen ligger dessverre utenfor vår 
kontroll. BOB og Ista jobber med saken, 
og vi håper på en snarlig løsning. 

 

 Husleie 2012. Det vil bli regulering av 
husleien (andel felleskostnader) som 
følger: 
 
Andel felleskosnader – øker med 2% 
Kabel tv – øker med kr. 20,-/mnd 
Brensel a-konto – øker med 47% 

 

Årsaken til økningen i felleskostnader og 
kabel-tv er generell prisstigning. 
 



Det har over flere år blitt betalt inn for lite i 
brensel som har gått på bekostning av 
andre poster i budsjettet. Vi gjør 
oppmerksom på at et lavt varmeforbruk vil 
føre til tilbakebetaling av deler av innbetalt 
a-konto brensel. 
 

 Snø og måking. Når snøen plutselig 
kommer er det umulig for vaktmester å 
måke alle inngangspartier. Vi ber om at 
alle tar ansvar og måker utenfor sitt eget 
inngangsparti. 
 

 Parkering. Alle som leier parkeringsplass 
vil motta nytt parkeringsbevis for 2012 
sammen med dette rundskrivet.  

 

 BOB-cup 2012 
 
Avholdes i 
Vestlandshallen 
11. februar.  
 
 
Meld deg på til styreleder Rune Steinslid 
innen 17. januar! rune@natlandsveien.no 
eller telefon 92482532. 

mailto:rune@natlandsveien.no


 Feilparkering. Det har vært en del 
feilparkering utenfor 100-blokken. Vi ber 
alle bruke sin egen parkeringsplass, og 
henvise sine gjester til gjesteparkeringen. 

 

 Oppussing. Vi minner om reglene som 
gjelder for støyende arbeider. Dette er kun 
tillatt hverdager 08-21, og lørdager 08-18. 
Utenom disse tidene er støyende arbeider 
ikke tillatt. Dersom du har planer om å 
pusse opp kan det være fint med et 
nabovarsel på oppslagstavlen også.  

 

 BOB ønsker gode kandidater som kan 
sitte i BOBs styrende organer. Kjenner du 
til noen som kunne være aktuell kandidat 
for et verv i BOB? Ta kontakt med 
valgkomiteen i BOB på e-post 
linda.sandanger@bob.no, eller ring 
55547423.  

 

Med de beste ønsker om god jul! 

 

Vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 


