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REKKEHUS
SPYLING AV BUNNLEDNINGER
Det har vært flere tilfeller av tette kloakkrør i rekkehusene. Derfor skal rørene spyles, fra
vaskerommene og ut til kommunalt nett. Arbeidet starter opp mandag 21. januar i Arne
Fjellbus vei 28. Arbeidet blir utført av HADAK. Andelseierne vil få/har fått melding i posten
ca. 1-2 uker før arbeidet starter.

FELLES
1. LADEPLASSER FOR ELBIL ETTER BEHOV
Borettslaget har bygget ladeplasser for elbiler, og bygger nye etter behov. Kostnadene
inklusive renter blir dekket av leierne i løpet av ca. 7 - 10 år. Vi gjør dette blant annet for å
opprettholde salgsverdiene for våre leiligheter.
Strømnettet i garasjene er dessverre ikke dimensjonert for lading av elbiler, foreløpig.
2. NYE LADEPLASSER AF-ØVRE
Vi gjør oppmerksom på at det er 2 nye
ladeplasser på parkeringsplassen ved AF
øvre, vest for lysmasten. De er merket X på
bildet. Begge plassene er utleid.

3. PARKERING UTENOM MERKET PARKERINGSPLASS
Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere utenom parkeringsplassene, uten avtale med
borettslag og Trondheim Parkering (det er soneparkering i Vestlia). Parkering i veiene inn til
blokkinngangene er heller ikke tillatt, og det kan medføre bot fra Trondheim Parkering.
Vær snill også å begrense kjøring på indre område til kun det nødvendige (veiene framfor
blokkene og rekkehusene).

4. EGENANDEL PÅ FORSIKRING ØKES
Fra og med 2019 har egenandel på borettslagets fellesforsikring økt til 10 000 kr. Vi er for
øvrig i ferd med å endre forskningsselskap, til If. Det vil ikke medføre noen endring for
beboerne.
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5. GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blir onsdag 22. mai i Storstua ved Hoeggen skole. Tidspunkt kommer
senere.
Saker til generalforsamlingen må være levert til styret før påske.
6. BORETTSLAGET SØKER NY MEDARBEIDER
Vår prosjektmedarbeider i Driftsenheten i VBL, som har vært engasjert i 50% de siste to
årene, søker nye utfordringer. Styret i borettslaget er derfor på leting etter en erstatter – i
100 % stilling – helst med kompetanse innen maling/overflatebehandling. Dette med tanke
på maling av oppganger i blokker og maling av rekkehus med mer.
Er du interessert, eller kjenner du noen som kan egne seg, ta kontakt med styreleder, eller
vaktmester for mer informasjon.

Infoskriv finner du også på våre hjemmesider. Ønsker du å få tilsendt
infoskriv elektronisk, gi beskjed til drift@vestliaborettslag.no. På grunn av ny
personvernforskrift har vi slettet alle e-postlister hos vaktmester da vi må ha
godkjenning fra e-posteier til å lagre disse. System for dette kommer.
Med hilsen
Styret i Vestlia borettslag
styret@vestliaborettslag.no
http://www.vestliaborettslag.no

