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I en ellers mørk tid lyste denne opp utenfor 
høyblokken på halloween, 31. oktober. 

 
 
 

 Riktig god høst! Med litt info om hva som 
rører seg i borettslaget for tiden, ønsker 
styret alle beboere en riktig god høst. 
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 Tørking av klær utendørs. Selv om vi er 
litt utenfor sesongen for klestørking 
utendørs, vil vi likevel be beboere ta inn 
klærene snarest etter endt tørking (og ikke 
la dem henge ute helgen over) 

 

 Plastavfall. Flere beboere har etterlyst 
muligheter for å sortere ut plastavfall og få 
kastet dette i egne containere. Vi er i 
dialog med BIR angående dette, og vil 
komme tilbake med mer informasjon så 
snart vi får til en løsning vi kan leve med. 
 

 Tørketromler. De gamle tørketromlene 
som sto i vaskeriene i 92-blokken gis vekk. 
Førstemann til møllen. Ta kontakt på 
styrekontoret mandag 19-20 
 

 Vaskeri 92f: Etter det ble montert ny 
tørketrommel i 92f, tåler ikke sikringen til 
tider at man vasker og tørker samtidig. 
Styret har kontaktet Elektroinstallasjon 
angående pris på oppgradering av 
sikringsskapet. I mellomtiden bør tørking 
og vasking foregå seperat. 

 
 



 Felleskostnader 2011 
Styret har satt opp budsjett for 2011, og 
har bestemt å øke dugnadsinnbetalingen 
til kr 150,-/mnd per leilighet. Dette 
innebærer en økning i husleien til den 
enkelte på kr 60,-/mnd fra 01.01.11. 
Lurer du på hva felleskostnadene blir brukt 
til? Diagrammet under viser i prosent hvor 
mye som blir brukt på de ulike postene.  
Garasjeleie og varme er holdt utenom. 
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 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. Neste 
styremøte er satt til 15. desember. Saker 
du ønsker behandlet må sendes innen den 
tid. Styret har også egne e-postadresser 
som dere finner på lagets nettsider, 
www.natlandsveien.no.  

 

 

Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 
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