
 

Rundskriv nr. 3 – 10. juli 2011 
 

 
Ny gangvei mellom gjesteparkering og 

lekeplass gjør veien mellom borettslaget og 
Nattlandsveien tryggere 

 

 

Riktig god sommer. Styret ønsker med 
dette rundskrivet alle beboere en god 

sommer! 
 

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

post@natlandsveien.no • www.natlandsveien.no 



 Generalforsamling 2011 ble avholdt 5. 
mai. 39 andelseiere møtte opp, i tillegg til 
9 som stilte med fullmakt. Protokoll fra 
generalforsamlingen følger vedlagt dette 
rundskrivet. 

 

 Nytt styre ble valgt på general-
forsamlingen, og består nå av: 

 

 

Styreleder:   Rune Steinslid (92b) 
 
Styremedlemmer:  Trond Olsbø (100a) 
      Solveig Beadle (96a) 
      Ruth Holbæk (96a) 
 
Varamedlemmer: Kjetil Kårstad (92a) 
      Sofia Mercadal (92d) 
 
Eksternt styremedlem: Tore Henriksen 
 

Kontaktinformasjon og e-post adresser til 
styremedlemmene finner dere på 

borettslagets nettsider 
www.natlandsveien.no 

 

 

http://www.natlandsveien.no/


 Fellesdugnad ble utført 12. mai.           
38 flittige beboere møtte opp til dugnad og 
felles hygge. Vi takker de fremmøtte for 
innsatsen, og ønsker enda flere 
velkommen til neste år.  

Alle som jobbet på fellesdugnaden har fått 
tilsendt dugnadsskjema som må 
returneres til styret. Vi mangler fortsatt 
noen, og ber om at de returneres snarest 
mulig. 

 

 

 Vaktmester har ferie i hele juli. Dersom 
det er oppstår hastesaker kan styreleder 
kontaktes på telefon 92482532 i 
vaktmesters fravær.  

 

 

 Maling av altanene i 92-blokken vil starte 
opp 15. august. Det er viktig at blomster-
potter tas ned innen den tid. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon i form av 
oppslag når oppstart nærmer seg. 

 

 

 

 

 

 



 Utskifting av navnelappene på 
postkasser. Samtlige navnelapper på 
postkassene vil bli byttet i løpet av 
sommeren. Dersom noe har blitt feil, ta 
kontakt med styret. 

 

 Natlandsveien borettslag tenker på 
miljøet. Kan du vurdere å motta fremtidige 
rundskriv på e-post i stedet for papir? 
Registrer deg på 
http://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.  

Neste styremøte er satt til 16. august. Er 
det saker du ønsker behandlet må de 
meldes innen den tid. 

 

Med vennlig hilsen  
 
Styret i Natlandsveien borettslag  

http://www.natlandsveien.no/info
http://www.natlandsveien.no/

