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BLOKK 

 

Vedlikehold trappeoppganger: 

Vi er godt i gang med å male vegger og tak i oppgangene. Dette blir flott! I samme runde vil vi også 

lakkere opp stålrekkverket og gi de som trenger dette ny håndløper i plast. Dere som blir berørt vil få varsel 

om arbeid noen dager før oppstart. Beregnet arbeidstid pr oppgang er 1 uke avhengig av mengde sparkling 

som kreves. EBS 22 er ferdig før jul og blir standarden for resten av oppgangene. 

 

 

REKKEHUS 

 

Det begynner å bli vinter ute og det kan være på sin plass å se på skrivet om ventilasjonsanlegg og kaldt 

vær.  

Husk også at utekraner ikke er frostsikre og vanntilførsel bør stenges og røra tømmes etter bruk om dere 

ennå bruker utekranene. Utekranene skal være åpne etter avstenging for å få ut restvann/ kondens. 

 

 

FELLES 

 
1. GAVEPAPIR OG JULETRÆR 

 

Gavepapir skal i restavfallet. Samle det og kast det etter nyttår. Juletrær settes ved siden av søppelkontainere senest 

søndag 13. januar. Renholdsverket samler inn i uke 3. Har du ekstra mye etter julen som skal kastes har vi tilhenger til 

leie for en rimelig penge hos vaktmester; 

 

Leie av tilhengeren til personbil: 

Dagleie: kr 100,- pr. døgn 

Helgeleie: kr 300,- 

 

 
2. REGISTRERING FOR TILLATT PARKERING I VBL VED BRUK AV SMARTOBLAT 

 

Nå haster det med å registrere seg som bruker av Smartoblat. Se tidligere skriv. De som ikke har bil, bør allikevel 

registrere seg for å kunne tillate sine gjester å parkere uten fare for gebyr. 17 stk har ennå ikke registrert seg. Om du 

har faste besøkende kan du også velge å registrere deres kjøretøy i Smartoblat. Kontakt da vår vaktmester for 

assistanse. 

 

Styret presisere også at vi har administrasjonsrett i Smartoblat på vårt område og vi vil bruke data gjennom vinteren til 

å gjøre korrigeringer i nåværende regelverk om vi ser det er påkrevd. Graverende tilfeller av misbruk eller antatt 

misforståelser vil bli fulgt opp og korrigert både i felles informasjon og spesifikt til den enkelte. 

 

 

3.PARKERINGSPLASSER MED STRØMUTTAK 

 

Kabler til motorvarmere og elbillading skal tas ut av boksen når de 

ikke er i bruk. Eventuelle skader på boksen pga. at kabler kommer inn i 

snøryddingsutstyret, må leietaker dekke.   

 

Transformatoren på elbilladekabelen skal settes i boksen under 

tilkoblingspunktet, eller henges opp. Leier må selv finne ut hva som 

passer og ordne opphenging selv.  

OBS! 230V kabel inne i søyla så ingen må bore og skrue i den. 

Hengende transformator i kabelen er for tung og vil over tid skade 

tilkoblingspunktet. Ladespenningen reduseres automatisk av 

transformatoren med varmgang på koplingspunktet fra 10V og ned til 

6V. Skade på tilkoblingspunkt belastes leietaker. 

 

NB: Bildene er arrangerte og kun for å illustrere 
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4. UTELÅSING  

 

I en travel juletid kan det være fort gjort å låse seg ute eller miste nøkkelen. Vaktmester er utrolig fleksibel og hjelper 

oss med mye i hverdagen. Det er ikke sikkert vaktmester greier å hjelpe på kort varsel i julen, da han ikke har 

vaktordning for slikt. Det kan derfor være greit å legge igjen reservenøkkel til en god nabo, venner eller familie i byen 

slik at det er mulig raskt å komme seg inn i varmen. Alternativt se vår hjemmeside / kontakt NOKAS på tlf 916 45 956 

 

 

5. TA VARE PÅ AVLØPSRØRA 

 

Vi minner om hva som skjer dersom det tømmes fett i 

avløpsrørene. Her et blinkskudd fra en av blokkene fra 

vedlikeholdsprosjektet, der avløpsrøret har krympet fra 70 mm til 

30 mm. Dette var ikke det eneste røret som krever mye ekstra 

jobb for å åpnes opp igjen, så vær så snill å tenke dere om en 

gang til før dere tømmer fettrester i vasken eller i toalettet. Fettet 

skal i søpla. 

  

Et tips er å bruke flytende avløpsåpner (eks Mudin) i 

vask/sluk med jevne mellomrom for å unngå tiltetting. Dette 

kan også fjerne vond lukt. 

 

 

6. NY NETTSIDE 

 

Etter 1,5 år med testing og utvikling er vi fra januar 2020 klar til å ta i bruk en mer moderne plattform for 

vår nettside. I tillegg til å fremstå mer moderne skal styret og drift prøve å oppdatere VBL litt oftere enn vi 

har greid til nå da ny plattform gjør dette mye enklere. I tillegg er denne tilpasset slik at det er lettere å 

benytte nettbrett / smarttelefon. 

 

 

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 
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