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Rundskriv nr. 2 – 19. april 2011

Våren er kommet, og de årlige
høydepunktene står i kø.
Generalforsamling 5. mai
og dugnad 12. mai.

Generalforsamling 2011 vil bli avholdt
5. mai klokken 18.00, i sportsklubben
Trane sine lokaler på Slettebakken. Trane
sitt klubbhus ligger rett ovenfor
Bergenshallen, se kart under.

For de som trenger transport til
Generalforsamlingen vil det bli satt opp
maxi-taxi med avgang fra høyblokken kl.
17.30, med retur etter avsluttet møte.
Innkalling til Generalforsamlingen vil bli
sendt ut til alle beboere 26. april.

Årets fellesdugnad er satt til torsdag
12. 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.
Sykkelparkering: Det har igjen fylt seg
godt opp med sykler i sykkelskurene, men
en del sykler ser ut til å ikke ha vært i bruk
på lenge. Bruker du sykkelen sjelden og
har anledning til å parkere i egen bod
setter vi pris på det.
Vi ber alle merke sykkelen sin med
navn innen 11. mai dersom den fortsatt
er i bruk. Umerkede sykler vil bli kastet
på dugnaden.
Dugnad. Vi trenger fortsatt flere personer
som kan sette av noen timer til maling av
trappeoppgangene i 100-blokken og i 96a.
Ta kontakt med Trond Olsbø, telefon
91827692 dersom du har anledning.
Dugnadsbetaling på kr 150,-/time.

Rundskriv på e-post. Dersom du ønsker
å motta fremtidige rundskriv på e-post kan
du registrere e-post adressen din på
www.natlandsveien.no/info
Du vil da motta fremtidige rundskriv direkte
på e-post som en pdf-fil. Under
registreringen kan du velge om du fortsatt
vil motta rundskriv på papir i tillegg til
e-post.
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 26. april. Saker du
ønsker behandlet må sendes innen den
tid. Styret har også egne e-postadresser
som dere finner på lagets nettsider,
www.natlandsveien.no.

Til slutt ønsker vi alle hjertelig velkommen
på Generalforsamlingen 5. mai.
Med vennlig hilsen
Styret i Natlandsveien borettslag

