
 
 

 
Rundskriv vår – 17. mars 2017 

 

 
 

Natlandsveien borettslag fyller 60 år. 
Her et oversiktsbilde over Mannsverk 

fra 1963. 
 
 
  

• Generalforsamling 2017 vil bli avholdt 
torsdag 27. april kl. 18.00, i Strimmelens 
selskapslokaler. Innkalling vil bli sendt ut til 
alle andelseiere onsdag 19. april. 
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• Styret har engasjert BOB for å 
utarbeide en vedlikeholdsplan. I denne 
forbindelse er det avdekket at felles rør er 
av varierende kvalitet, og moden for 
utskifting. Utskifting av rør vil bli egen sak 
på Generalforsamlingen, der konsulent fra 
BOB vil være til stede og presentere mulig 
løsning, samt svare på spørsmål fra salen. 
Vi anbefaler alle som har mulighet å stille 
på årets Generalforsamling. 
 

• Mai betyr fellesdugnad. Årets dugnad er 
satt til onsdag 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. Dette er 
en fin anledning til å bli bedre kjent med 
dine naboer. 
 
Alt arbeid på fellesdugnaden honoreres 
med dugnadssats, kr. 150,-/time 
 
 
 
 



• Merking av sykler. Det står en hel del 
gamle sykler i sykkelbodene som 
sannsynligvis skal kastes. Vi ber derfor 
alle som har sykler de vil beholde om å 
merke dem tydelig med navn og 
leilighetsnummer før fellesdugnaden 10. 
mai. 
 

• Container. I forbindelse med dugnaden vil 
det også bli satt opp container utenfor 
høyblokken. Benytt sjansen om du har noe 
du vil kvitte deg med. 

 

• Nye dekodere fra Canal Digital. Det står 
fortsatt noen uavhentede dekodere på 
styrekontoret for de av dere som av ulike 
årsaker ikke fikk besøk av montør. Disse 
kan hentes på styrekontoret mandager 19-
20. 
 

• Hunder i bånd. I følge ordensreglene skal 
hunder til enhver tid være i bånd på 
borettslagets område. Det er også en 
selvfølge at man plukker opp det hunden 
etterlater seg på området! 

 
 



• Rundskriv på e-post. Vi har allerede fått 
over hundre, men 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 

 

• Støy. Vi minner om tidene for støyende 
arbeider. Dette er kun tillatt mandag-
fredag klokken 08-21 og lørdag klokken 
08-18. Søndager og helligdager skal det 
ikke foregå støyende arbeider! 

 

• 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 27. april. 

 
Med vennlig hilsen  
Styret i Natlandsveien borettslag 

http://www.natlandsveien.no/info

