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To av denne uglen sine artsfrender er 
ankommet borettslaget i modellform. 

De har tatt hus på taket av høyblokken og 
92-blokken for å holde måkene unna. Vi 

håper de fortsetter den gode jobben. 
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 Generalforsamling 2012 ble avholdt 26. 
april. 41 andelseiere møtte opp, i tillegg til 
11 som stilte med fullmakt. Det ble på 
generalforsamlingen vedtatt å ikke skifte ut 
vinduer på fasaden mot Nattlandsveien. 
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) 
      Sofia Mercadal (92d) 
 
Varamedlemmer: Guro Fatnes Saua (92c) 
      Sverre Å. Eidem (100d) 
 
Eksternt styremedlem: Tore Henriksen 
 

Kontaktinformasjon og e-post adresser til 
styremedlemmene finner dere på 

borettslagets nettsider 
www.natlandsveien.no 

 

http://www.natlandsveien.no/


 Fellesdugnad er planlagt 11. mai. Vi 
håper flest mulig har anledning til å møte 
opp og gjøre en innsats for fellesskapet 
denne dagen. Vi begynner dugnaden 
klokken 17.00, men det er selvsagt 
anledning til å starte tidligere for de som 
ønsker det. Liste over arbeid som skal 
gjøres henger på oppslagstavlene i 
oppgangene. 

 

Alt dugnadsarbeid blir honorert med kr. 
150/time, i tillegg trekker vi ut en fjordtur 
for to med White Lady blant de oppmøtte. 

 

Etter dugnaden blir det felles hygge og 
grilling på lekeplassen. 

 

 

 Vaktmester har ferie fra 7. juli til 6. 
august. Dersom det er oppstår hastesaker 
kan styreleder kontaktes på telefon 
92482532 i vaktmesters fravær.  

 



 Container. I forbindelse med dugnaden vil 
det bli bestilt container. Benytt denne 
sjansen til å rydde opp i kjellere og boder.  

Alle ting som står i fellesarealer vil bli 
kastet på dugnaden.  

Bruk kun container foran høyblokken! 
Den som står foran 100-blokken er kun 
til planteavfall. 

 

 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.  

 
Med vennlig hilsen  
 
Styret i Natlandsveien borettslag  

http://www.natlandsveien.no/info

