
 
 

Rundskriv nr. 2 – 9. desember 2013 
 

 
Årets juletre på lekeplassen 

 

Riktig god jul! Styret ønsker med årets 
siste rundskriv alle beboere en riktig god 

jul, og et godt nytt år! 

Natlandsveien borettslag 
Natlandsveien 92c • 5094 Bergen • Tlf: 55282881 • Fax: 55271620 

post@natlandsveien.no • www.natlandsveien.no 



 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 til røykvarsler kan det 
hentes på styrekontoret mandager kl. 19-
20. 

 

 Styrekontoret holder åpent som vanlig 
både mandag 23.12 og 30.12. 
 

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

 Parkering. Alle som leier parkeringsplass 
vil motta nytt parkeringsbevis for 2014 i 
postkassen før nyttår. 
 

 Husleie 2014. Det vil bli regulering av 
husleien (andel felleskostnader) som følge 
av prisstigning hos Canal Digital. Alle 
beboere vil få en økning i husleien på kr. 
26,-/mnd fra 1.1.14. I felleskostnadene for 
øvrig er det ingen økning. 



 Feilparkering. Det har vært en del 
feilparkering utenfor 100-blokken. Vi ber 
alle bruke sin egen parkeringsplass, og 
henvise sine gjester til gjesteparkeringen. 
Beboere har ikke anledning til å benytte 
seg av gjesteparkeringen. 

 

 Boss. Et par enkle presiseringer når det 
gjelder håndtering av boss: 
 

 Boss skal inn i containeren 

 Boss skal ikke settes i oppganger, 
verken for kortere eller lengre tid. 

 De som bruker makuleringsmaskin 
må pakke dette godt i pose før det 
kastes i container 

 

 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. 
 

Med de beste ønsker om en god og 
fredfull jul!  

  

Styret i Natlandsveien borettslag 



Kontaktinformasjon 
Natlandsveien borettslag 

 
Styrekontor 92c (mandager 19-20) tlf: 55282881 

post@natlandsveien.no 
 

Vaktmester 
Geir Vatne (hverdager 08-12) – tlf: 93031970 

vaktmester@natlandsveien.no 
 
 

Styreleder Rune Steinslid – tlf: 92482532  
rune@natlandsveien.no 

 
Driftssekretær Morten Grønland – tlf: 47473783  

morten@natlandsveien.no 
 

Nestleder Trond Olsbø – tlf: 91827692 
trond@natlandsveien.no 

 
Sekretær Solveig Beadle 

solveig@natlandsveien.no 
 

Styremedlem Ruth Holbæk 
ruth@natlandsveien.no 

 
Styremedlem Tore Henriksen 

tore@natlandsveien.no 


