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Rundskriv nr. 4 – 6. september 2010 
 

 
Altanene i 100-blokken er malt i løpet av 

sommeren. 
 

 

 Vel overstått sommer! Selv om vi skriver 
september, ser ikke sommeren ut til å 
slippe taket helt ennå. Styret ønsker alle 
beboere en riktig god høst. 
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 Radiatorene er slått på igjen for 
sesongen. For at alle skal få skikkelig 
varme er det viktig at alle lufter radiatoren 
ved å skru lufteskruen til det kommer 
rennende vann ut. Kontakt vaktmester på 
telefon 93031970 dersom du trenger hjelp 
til å lufte. 

 

 Ny likningsverdi på boligen. Dere vil i 
disse dager motta et brev fra skatteetaten, 
der det blir bedt om å innrapportere 
boligens areal. Byggeår som skal 
rapporteres er 1957.  
 
Boarealet (BOA) på din leilighet 
nummer xx er xx m2.   

 

 Boss: Det er enkelte som av en eller 
annen merkelig gunn setter bosset sitt på 
gulvet i bosshuset. Alt boss skal inn i 
containeren. Vi ber også om at boss ikke 
settes i oppgangene da det skaper 
sjenerende lukt. 

 

 Garasjeporten er dessverre igjen i 
ustand. Denne gangen var det motoren 
som takket for seg. Portmakeren har 



bestilt nye deler fra leverandør. Vi håper 
porten snart fungerer som normalt igjen.  

 

 Dugnad: Dugnadsånden har vært på et 
absolutt minimum i år. Det er viktig at 
beboere stiller opp på dugnad for å få 
unnagjort enkle vedlikeholdsoppgaver vi 
ellers må leie inn profesjonelle til å utføre. 
For å oppmuntre til økt dugnadslyst har 
styret vedtatt å øke dugnadsbetalingen til 
kroner 150,- per time. All dugnad må 
avtales med styret/vaktmester på forhånd!  

 
Vi vil i fremtidige rundskriv sette opp en 
dugnadsliste over nødvendige arbeider. Vær 
vennlig å møte opp på styrekontoret den 
angitte tiden dersom du ønsker å delta. 
 

Dugnadsoppgave Informasjonsmøte 
Oppussing av 
trimrom 

Styrekontoret 
mandag 20.9, kl 2000 

Maling av oppganger 
100-blokk/96-blokk 

Styrekontoret 
mandag 13.9, kl 2000 

Maling av kjeller 92-
blokken 

Styrekontoret 
mandag 13.9, kl 2000 

Maling lekeplass Styrekontoret, 
mandag 13.9, kl 2000 



 Vedtekter: På Generalforsamlingen ble 
det gjort to mindre endringer i vedtektene, 
slik det fremkommer av protokollen. 
Oppdaterte vedtekter er tilgjengelig på 
borettslagets nettsider 
www.natlandsveien.no. Om du foretrekker 
papir kan du henvende deg på 
styrekontoret. 

 

 Aktivitetsrommet i 96-blokken: Det har 
vært veldig liten aktivitet i aktivitetsrommet 
i år. Brann sin begredelige plassering på 
tabellen bidrar nok til dette. Dersom du er 
interessert i å låne rommet til f.eks 
fotballkamper, ta kontakt med styret. 

 

 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. september. 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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