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Grilling etter fellesdugnad 10.mai. 
 

Rundt 20 beboere stilte opp på 
fellesdugnaden i år. Vi har mål om å få 
til en ny dugnad til høsten, og håper på 

enda bedre oppmøte der! 
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• Generalforsamling 2017 ble avholdt 27. 
april. Det er tidligere sendt ut protokoll fra 
Generalforsamlingen. 
 
Etter konstituering av styret på første 
styremøte, er styresammensetningen slik: 
 
Styreleder:  Rune Steinslid 
Nestleder:  Trond Olsbø 
Sekretær:  Britt Sørø 
HMS-ansvar: Odd Kristian Tøgersen 
Ekstern:  Tore Henriksen 
Varamedlem: Helene Valdal Takvam 
Varamedlem: Juliana Salthella Østervold 
 

• På Generalforsamlingen ble det også 
besluttet å innhente tilbud på 
rehabilitering av rør og bad.  
Styret er i gang med denne jobben, og vil 
kalle inn til ny Generalforsamling for å 
stemme over de ulike tilbudene. Mer 
informasjon kommer så snart vi vet mer. 
 
 
 
 



• Sykler. Umerkede sykler ble fjernet fra 
sykkelskuret på dugnaden. Alle syklene 
som ble fjernet er satt i kjelleren i 100B. 
Savner du sykkelen din, kan du ta en titt 
her. Sykler som står igjen i kjelleren over 
sommeren vil bli kastet. 
 

• Gjesteparkering. Gjesteparkering er kun 
på unummererte plasser i oppkjørsel fra 
Nattlandsveien, og 4 plasser på taket 
merket «gjester» (plassene 235, 236, 237 
og 238). Alle andre plasser er utleid til 
beboere.  

 
Vennligst informer dine gjester om dette, 
da parkering på utleide plasser kan føre til 
bot og/eller borttauing. 
 
Det er heller ikke anledning til å «låne» 
strøm fra felles stikkontakter på området. 
 
Ved bruk av gjesteparkering må 
gjesteparkeringsbevis være lagt synlig i 
frontruten.  
Gjesteparkering kan kun benyttes i 1 uke 
av gangen. Har du gjester over lengre tid, 
ta kontakt med styret for parkeringsbevis. 



 

• Vaktmester har ferie hele juli.  
Er det noe som haster kan styreleder 
Rune Steinslid kontaktes, 92482532 eller 
epost: post@natlandsveien.no 

 

• Rundskriv på e-post. Vi ønsker oss enda 
flere e-post adresser for å forenkle 
kommunikasjonen med beboerne. Fikk du 
dette rundskrivet i postkassen? Registrer 
din e-post adresse nå på 
www.natlandsveien.no 

 

• Det er til tider mye støyende arbeider 

Vi minner om at dette kun er tillatt 
mandag-fredag 08-21 og lørdag 08-18. 
Søndager og helligdager skal det ikke 
foregå støyende arbeider! 

 
 

Fortsatt riktig god sommer! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 

http://www.natlandsveien.no/info

