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Nytt grøntområde er under bygging bak 
100-blokken 
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 Generalforsamling 2013 vil bli avholdt 
tirsdag 14. mai kl. 18.00, i Sportsklubben 
Trane sine klubblokaler i Vilhelm Bjerknes 
vei 30, rett sør for Bergenshallen. 
 
Innkalling er sendt ut til alle andelseiere, 
og som dere ser av innkallingen er det 
ikke noen større saker som skal tas opp i 
år. Vi ønsker likevel alle hjertelig 
velkommen, og byr som vanlig på kaffe og 
snitter etter møtet. 
 
Vi setter opp transport fra høyblokken kl. 
17.30 for de som har behov for det. Retur 
etter endt møte. 

 

 Mai betyr også fellesdugnad. Årets 
høydepunkt, også kjent som dugnad er 
satt til 23. mai fra kl. 16.00, men det er 
selvsagt anledning for å begynne tidligere 
for de som ønsker det. Etter dugnaden blir 
det som vanlig sosial hygge med grilling 
på lekeplassen. Vi håper flest mulig har 
anledning til å stille opp. 
 
Arbeid på fellesdugnaden honoreres med 
dugnadssats, kr. 150,-/time 



 Container. I forbindelse med dugnaden 
blir det også bestilt inn felles container. 
Benytt denne muligheten til å rydde i 
kjellere og boder. 

 

 A2G bygger nytt grøntområde bak 100-
blokken 

Bak 100-
blokken vil 
det bli satt 
opp nye 
benker og 
bord. 

 

 
 

 Feilparkeringer. Antall feilparkeringer har 
den siste tiden vært økende. Av den grunn 
minner vi på at all parkering utenfor faste 
plasser er forbudt. Dette gjelder også 
foran alle inngangspartier. Det er heller 
ikke tillatt for beboere å benytte seg av 
gjesteparkeringen. Kontakt styret dersom 
du trenger fast parkeringsplass. 
 



 Rundskriv på e-post. Vi har allerede fått 
mange, men ønsker oss enda flere e-post 
adresser for å forenkle kommunikasjonen 
med beboerne. Fikk du dette rundskrivet i 
postkassen? Registrer din e-post adresse 
nå på www.natlandsveien.no/info 

 

 Støy. Styret har fått inn en del klager på 
støy. Vi ber alle huske på at vi bor tett på 
hverandre, og ikke utføre arbeid utenom 
oppsatte tider. Skru heller ikke musikk 
unødvendig høyt på.  

 

 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 

  

Til slutt ønsker vi alle hjertelig velkommen 
på Generalforsamlingen 14. mai. 

 

Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 

http://www.natlandsveien.no/info

