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Juletreet er på plass på lekeplassen 
 

 

 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. 

 

 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 en parkeringskontrakt sammen 
med dette rundskrivet. Vi ber om at 
kontrakten fylles ut og returneres i 
postkassen til styret snarest. Når vi har 
mottatt ferdig utfylt kontrakt, vil du motta 
parkeringsoblat for 2011. Om du mot 
formodning ikke har mottatt 
parkeringskontrakt, henvend deg til styret. 
 

 Feilparkering. Samtidig ber vi alle om å 
benytte sin egen parkeringsplass, ikke 
bruke gjesteparkering, eller parkere der 
det ikke er tillatt!  



 Informer også dine gjester om hvor det 
er tillatt å parkere. Gjesteparkering ved 
oppkjørsel fra Nattlandsveien og fem 
gjesteparkeringsplasser på taket. 

 

 BOB-cup 2011 
 
Avholdes i 
Vestlandshallen 
12. februar.  
 
 
Meld deg på til styreleder Rune Steinslid 
innen 17. januar! rune@natlandsveien.no 
eller telefon 92482532. 
 

 Dyrehold. Vi minner om reglene som 
gjelder for dyrehold. Det skal søkes styret 
om tillatelse til dyrehold i leilighetene. I 
tillegg skal dette godkjennes av samtlige 
andre andelseiere i samme oppgang! 
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 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  

 

 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 12. januar. 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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