
 
 

Rundskriv nr. 2 – 11. april 2012 
 

 
 

Et lite historisk tilbakeblikk til året 1964. 
Bildet viser datidens parkeringsplass 

med bakken mot strimmelen i 
bakgrunnen. 
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 Generalforsamling 2012.  
Generalforsamlingen i 2012 må dessverre 
utsettes til torsdag 26. april klokken 
18.00. Dette skyldes at vi ikke har mottatt 
et endelig tilbud på utskifting av vinduer.  
 
Vi beklager eventuelle ulemper dette 
medfører for beboerne, og ønsker alle 
hjertelig velkommen i Stimmelens 
selskapslokaler torsdag 26. april. 
 
Innkalling til Generalforsamlingen med 
saksliste vil bli sendt ut til alle beboere 
senest 18. april. 
 
Husk at det er på Generalforsamlingen du 
kan påvirke driften av borettslaget! 
 

 Utbedring av brannvern. Styret har etter 
fjorårets Generalforsamling satt i gang 
brannforebyggende arbeid i samarbeid 
med SAFE brannvern. Arbeidet består i å 
bytte alle kjellerdører i lavblokkene, samt 
etablere varsling i både lavblokkene og i 
høyblokken. I tillegg vil det monteres nye 
brannslukkere i fellesarealene. 

 



 Årets fellesdugnad er satt til torsdag  
10. 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 
 

 Sykkelparkering: Det har igjen fylt seg 
godt opp med sykler i sykkelskurene, men 
en del sykler ser ikke ut til å ha vært i bruk 
på lenge. Bruker du sykkelen sjelden og 
har anledning til å parkere i egen bod 
setter vi pris på det. 
 

 Ny bil. Styret 
har investert i en 
ny brøyte-
/vaktmesterbil 
som erstatning 
for den gamle 
arbeidshesten. 
 



 Plenklipping. Vi søker etter personer som 
kan klippe plenene i sommer. Interesserte 
bes kontakte vaktmester Geir Vatne på 
telefon 93031970.  

 

 Rundskriv på e-post. Vi oppfordrer igjen 
flere til å motta fremtidige rundskriv på e-
post. Registrer din e-post adresse på 
www.natlandsveien.no/info 

   

 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 26. april. 

 

Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 

http://www.natlandsveien.no/

