
 
 

Rundskriv nr. 1 – 24. mars 2014 
 

 
 

Fremtiden er kommet. Nå får du 
«sanntidsinformasjon» om når neste 

buss kommer.  
 

Fra busstopp utenfor 100-blokken 
 
 

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

post@natlandsveien.no • www.natlandsveien.no 



 Generalforsamling 2014 vil bli avholdt 
mandag 28. april kl. 18.00, i Strimmelens 
selskapslokaler. Innkalling vil bli sendt ut til 
alle andelseiere senest en uke før. 
 

 Valgkomiteen er interessert i personer 
som kan tenke seg å sitte i styret neste år. 
I år skal det velges styreleder, to 
styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Dersom du kan tenke deg å sitte i styret 
selv, eller har forslag til gode kandidater, 
ta kontakt med komiteen som består av 
Tor Olaf Johnsen, Sverre Åsgard Eidem 
og Jan Petter Lein. 
 

 Mai betyr også fellesdugnad. Årets 
høydepunkt, også kjent som dugnad er 
satt til 8. 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 
 



 Vår nye elektriker Urheim har 
gjennomført en del elektriske arbeider 

 Automatisk lys i kjellergangene. Lyset i 
kjelleren går automatisk på når du kommer 
ned i kjelleren, og vil stå på i 15 minutter. 
Alle lysbrytere er koblet fra, så det vil ikke 
være mulig å slå av lyset manuelt. 

 Tilrettelagt for tre el-biler i garasjen. 
Dersom du har el-bil eller tanker om å 
kjøpe en, ta kontakt med styret for å leie 
plass. 

 Nytt gatelys på lekeplassen 

 

 Sikringsskap. Vær vennlig å holde 
sikringsskapene låst til enhver tid. Dersom 
du mangler nøkkel, ta kontakt med styret. 

 

 Feilparkeringer. Det er fortsatt for mange 
beboere som benytter seg av 
gjesteparkeringen for både kortere og 
lengre tidsrom. Vi har registrert 
gjengangerne, og ber om at dette 
opphører umiddelbart. Dersom dette 
fortsetter vil bilene bli tauet bort for eiers 
regning. Dere er herved advart! 

 



 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. Vi minner om tidene for støyende 
arbeider. Dette er kun tillatt mandag-
fredag klokken 08-21 og lørdag klokken 
08-18. Søndager og helligdager skal det 
ikke foregå støyende arbeider! 

 

 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 28. april. 

 
Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 

http://www.natlandsveien.no/info

