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Godt nytt år! Styret i Natlandsveien borettslag
ønsker alle beboere et riktig godt nytt år, og
takker samtidig for samarbeidet i året som
gikk. Bildet minner oss om at vi går lysere tider
i møte.

BOB-cup blir arrangert i vestlandshallen
lørdag 20. februar. I fjor
stilte vi med hele fire lag,
og vi håper på et like godt
oppmøte i år. Alle
interesserte, både gutter
og jenter, menn og
kvinner, kan melde seg på
til styreleder Rune Steinslid på telefon
92482532 eller mail: rune@natlandsveien.no
innen onsdag 27. januar.
Brenseldelen som betales sammen med
husleien er nå å betrakte som et a konto beløp
for fyring. Pengene vil bokføres særskilt. Alle
målere installert i leilighetene overfører sine
verdier en gang i døgnet trådløst til spesielle
“innsamlingsbokser”. En gang i året avleser
Ista alle måledata fra en sentral
innsamlingsboks og utarbeider avregninger for
alle leiligheter. Disse overføres til BOB som
vår forretningsfører, som så iverksetter
utbetaling av tilgodehavende eller
etterfakturerer merforbruk.

Generalforsamling 15. april 2010. Styret har
fastsatt neste generalforsamling til 15. april i
Strimmelens selskapslokaler. Frist for å
komme med saker til generalforsamlingen er
etter vedtektene 8 uker før møtet, altså
18.februar Saker som ønskes tatt opp skal
være skriftlig.
Valg av nytt styre. På generalforsamlingen
skal det velges nye styremedlemmer. I år er
styreleder, ett styremedlem og to
varamedlemmer på valg. Det er viktig å få inn
nye engasjerte beboere av begge kjønn i
styret. Dersom du kan tenke deg å sette av litt
tid til styrearbeid, eller vet om en nabo som
passer til dette, ta kontakt med en i
valgkomiteen, som i år består av Anita F.
Olsbø, Erlend Borge og Roger Kvamme.
Støy. Det er kommet flere henvendelser til
styret angående oppussing, banking og boring
utenom de tillatte tidene. I henhold til
ordensreglene er det forbudt med støyende
arbeider mellom klokken 21.00 og 08.00 på
hverdager. Fra lørdag klokken 18.00 til
mandag klokken 08.00 er alt slikt arbeid
forbudt. Vær snill å ta hensyn til dette!

Branndører på altan. Beboere i høyblokken
har nødutgang mot naboleilighet gjennom en
dør på altanen. Vi ber alle i høyblokken om å
ikke blokkere denne. Dette er beboers ansvar!
Møt styret: Det er bare å møte opp hvis det er
noe du lurer på, mandager kl. 19-20 på
styrekontoret i kjelleren i 92C. Styret har også
egne e-postadresser som dere finner på lagets
nettsider, www.natlandsveien.no.
Med vennlig hilsen
Styret i Natlandsveien borettslag

