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REKKEHUS	
 
Halve parkeringen i AF Øvre vil være avstengt til slutten av mai pga kommunalt 
rørleggingsarbeid. De som har faste plasser er varslet og tildelt alternative plasser på 
parkeringen AF Nedre. 

	
FELLES	
 
1. NY MEDARBEIDER FRA 2. MAI 
 
Sindre Kirkbakk er fra og med 2. mai prosjektansatt som vaktmesterassistent i 100% stilling. 
Hovedoppgavene blir vedlikeholdsarbeid på bygninger og tomter. I den kalde årstiden vil 
vedlikehold av oppgangene i blokkene prioriteres. 
 
I tillegg vil styret engasjere 2 stk ferievikarer fra slutten av juni. Disse vil primært jobbe med 
grøntarealer så ta godt imot disse J 
 
2. DALEN SOM AKTIVITETSOMRÅDE 
 

 
 
Styret takker for gode forslag om bruk av dalen! Vi tar fortsatt imot forslag og diskuterer 
disse fortløpende. Det er ikke sikkert vi har råd til forslagene i første omgang, men gjemmer 
disse til neste års budsjett. Så et negativt svar i år kan være aktuelt om ett år eller to.  
 
Det er allikevel nyttig for styret å se hvilke tanker dere som beboere har om området. Er det 
ting som koster lite, så er det lettere for styret å få det til, om vi har plass tilgjengelig og ser 
en god løsning på ønsket område. 
 
I år har vi planlagt følgende: 

1. Opparbeiding av liten fotballbane 
2. En gapahuk/grillplass vil monteres på grusdelen mellom fotballbanen og 

treningsapparatene. 
3. Oppmerking rest asfaltplate til Basse og annet. 
4. andre prosjekter planlegges fortløpende med sted, egnethet og kostnader 

 
VBL eier ikke dalen alene og må derfor avtale med den andre eieren, Trondheim kommune, 
om bruk av deres areal. Området er regulert som aktivitetsområde/lekeplass. 
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3. DUGNAD J 
 

• Dugnad i EBS 07.05 fra kl 1800 
• Dugnad i AF 08.05 fra kl 1800 
• Containere er tilgjengelig fra 02.05–10.05 

 
   3b. RYDD KJELLERROM (BLOKK) 
 
Under befaring i kjellere har vi sett mye som ikke bør stå i fellesrom.  
 
Eierne bør snarest plassere eiendelene inne i sin egen bod. Det er viktig at det ikke 
oppbevares lettantennelige varer i fellesrommene, stoppede møbler mm.  
 
Vi oppfordrer hver enkelt oppgang om å gå sammen om rydding og lage en felles forståelse 
om hva som er ønskelig orden. Den delen av rommet hvor varmtvannsberederne står, skal 
være tomt for private eiendeler. 
 
 
5. MINNER OM FRIST FOR SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 
 
Vi minner om at siste frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årets general- 
forsamlingen er 10. april. 
 
 
6. VIL DU BIDRA TIL Å UTVIKLE BORETTSLAGET GJENNOM STYREARBEID? 
  
Valgkomiteen søker interesserte og relevante kandidater som kunne tenke seg å gjøre en 
jobb for borettslaget og vårt nærmiljø. Det er nå gjort store og viktige løft som rehabilitering 
av rekkehus og blokker. Prosjektene har vært ekstraordinære og omfattende, og er begge vel 
gjennomført. 

Vi skal nå løfte blikket fremover og ønsker å komme i kontakt med deg som er engasjert og 
ønsker å bidra til kollektivet en periode fremover. Under her ser du hvem som er på valg i 
nåværende styre.   

* To styremedlemmer, velges for 2 år  
* To varamedlemmer, velges for 1 år 

Om du er interessert, send en kort epost til Anders Aune (anderau64@hotmail.com) eller 
Kjell Erik Rian (kjell.e.rian@gmail.com), innen 15. april, og fortell litt om deg selv, din 
motivasjon, hva du er opptatt av, og hvor du bor.  

 

 
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 
 
 
 


