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Rundskriv nr. 2 – 9. september 2014

Høyblokken skal vaskes 15. september

Vel overstått sommer! Her kommer litt
informasjon om hva som rører seg i
borettslaget i høst.

 Generalforsamling 2014 ble avholdt
22.mai. Her ble det besluttet å innhente
anbud på forskjellige alternativer til
altanutvidelse, og kalle inn til ny
Generalforsamling når disse er mottatt.
Styret har satt i gang dette arbeidet, og
kommer med mer informasjon når
anbudene foreligger.
På Generalforsamlingen ble det også
valgt nytt styre. Styret består nå av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
HMS-ansvarlig:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Rune Steinslid
Trond Olsbø
Britt Sørø
Ruth Holbæk
Tore Henriksen
Øyvind Fosse
Trine Berge

Kontaktinformasjon til alle
styremedlemmene finner du på nettsiden
vår: www.natlandsveien.no
Ønsker du kopi av protokollen fra
generalforsamlingen, er denne tilgjengelig
på styrekontoret.

 Vask av høyblokken. Vi har inngått avtale
med KTV-group om vask av høyblokken
på alle sider. Dette skal de etter planen
utføre 15. september. Ber om at alle
holder vinduer/altandører lukket denne
dagen.
 Plastboss. Det er nå mulig å levere
plastboss i bossrommet i garasjebygget.
Ber om at plasten pakkes inn i plastsekker
fra BIR, og settes bak container til
restavfall. Tomme plastsekker er
tilgjengelig i bossrommet.
 Branndører skal holdes lukket. For å
hindre spredning av en eventuell brann er
det viktig at alle branndører holdes lukket
til enhver tid. Dette gjelder alle
kjellerdører, samt dørene i gangene i
høyblokken. Dersom du ser en branndør
stå åpen, ta ansvar og lukk den!
 Feilparkering. Det er fortsatt en del
feilparkering i borettslaget. Ber om at dere
henviser gjester til gjesteparkeringen, og
ikke parkerer utenom oppmerkete plasser.

 Boss. Et par enkle presiseringer når det
gjelder håndtering av boss:
 Boss skal inn i containeren
 Boss skal ikke settes i oppganger,
verken for kortere eller lengre tid.
 De som bruker makuleringsmaskin
må pakke dette godt i pose før det
kastes i container
 Støy. Høy musikk og støyende arbeider er
ikke tillatt etter klokken 21.00, eller på
helligdager! Vær vennlig å respektere
dette.
 Får du fortsatt rundskrivet i
postkassen? Registrer din epost-adresse
på www.natlandsveien.no og få det
tilsendt på e-post.

Med de beste ønsker om en god høst!
Styret i Natlandsveien borettslag

