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Rundskriv - Sommer 2015

Historisk utsikt fra høyblokken 1964 (Foto: Arild Hellebø)

 Generalforsamling 2015 ble avholdt 21.
mai. 26 andelseiere møtte opp, i tillegg til
2 som stilte med fullmakt. Protokoll fra
generalforsamlingen er tilgjengelig på
styrekontoret for de som ønsker den.

I tillegg til gjennomgang av årsmelding og
godkjenning av årsregnskap 2014 ble også
nytt styre valgt på Generalforsamlingen.
Styret består nå av følgende personer:
Styreleder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Eksternt styremedlem:

Rune Steinslid
Trond Olsbø
Britt Sørø
Øyvind A. Fosse
Gitte Knudsen

Varamedlemmer:

Trine D. Berge
Odd K. Tøgersen

Kontaktinformasjon og e-post adresser til
styremedlemmene finner dere på
borettslagets nettsider
www.natlandsveien.no
 Oppdatering vedrørende altanutvidelse.
Styret jobber videre med altansaken. Vi
har nå sendt en formell søknad til Statens
vegvesen som må uttale seg i forhold til
avstander fra eventuelle nye altaner til
Nattlandsveien. Svar herfra ventes tidligst i

september. Styret skal holde dere orientert
i utviklingen av saken.
 Eiendomsskatt: Bergen kommune har
innført eiendomsskatt. For Natlandsveien
borettslag utgjør denne kr 227 per måned i
snitt per leilighet. Denne kostnaden vil bli
lagt til på den enkeltes faktura fra
september 2015, basert på leilighetens
størrelse.
 Grilling: Det er kun elektrisk og gassgrill
som er tillatt brukt på altaner grunnet
brannfare og røyk. Dersom du bruker
engangsgrill på tilrettelagte plasser til dette
(nord for 92-blokk og øst for 100-blokk) må
du også rydde opp etter deg.
 Hunder skal alltid være i bånd på
borettslagets område. Vi forventer også at
du bruker pose og plukker opp etter
hunden.

 Støy / oppussing:
Støyende arbeider er kun tillatt på
følgende tidspunkt:
Hverdager 08:00 – 21:00
Lørdager 08:00 – 18:00
 Brannøvelse: Vi minner om brannøvelse
for alle beboere på lekeplassen torsdag
11. juni kl. 17:30. Her vil det bli
gjennomgang av forebyggende tiltak i
hjemmet basert på de vanligste
brannårsakene, i tillegg til praktisk slukking
av brann i ulike materialer, både med bruk
av håndslukker og brannteppe. Vi
oppfordrer alle til å sette av noen timer på
torsdag kveld til dette!
 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.

