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BLOKK 
 

1. FORSLAG VANNAVVISERE OG NEDLØP 

 

Vi har fått en del henvendelser om takrenner/ vann-

avvisere etter vedlikeholdsprosjektene. 

Bildet viser hvordan dette bør se ut etter montering. 

En beboer har utført dette selv og kan tilby andre 

andelshavere pakkepris på renner, rør og montering 

kr 3375,-. Om flere ønsker tilsvarende har 

vaktmester kontaktinfo til andelshaver. 
 

 
 

2. TRAPPER FRA 1.ETASJE 

 

Vi ser at det fremdeles er mange trapper fra veranda i 1. etasje som ikke har montert rekkverk. 

Dette er påkrevd og vi varslet om dette i infoskriv i 2017. Vi setter pris på at de som ikke alt har 

montert dette gjør dette i løpet av forsommeren i år. 

Når snøen forsvinner og gresset begynner å gro oppfordrer vi også til å slå selv rundt trappen da 

vaktmester ikke kommer inntil med traktoren. Plenklippen blir også styggere når det må klippes 

frem og tilbake foran trappen med traktor. Vi heier på rette linjer i plenen! 

 

 
3. DET NÆRMER SEG GRILLSESONG! 

 

De av dere som foretrekker å fyre grillen med gass må være obs på at det kun er lov til å 

oppbevare inntil 2 stk 11kg propanbeholdere pr boenhet. Gassbeholdere skal aldri oppbevares i 

boder eller i fellesrom i kjelleren. Kommer vaktmester over disse er han pliktig til å fjerne de. La 

disse gjerne stå på veranda, det går greit. 

- Kullgrill fyres opp på fellesområde utendørs. 

 
 

FELLES 
 

4. KONTROLL AV BRANNSLUKKINGSAPPARATER 

 

Vi nærmer oss 5-års kontroll av brannslukningsapparatene som alle har i sin boenhet. Vi skal 

ha kontroll i løpet av vår / forsommer og dere vil bli varslet om dette i eget skriv. Vi ønsker 

da at alle følger oppfordring å sette ut apparat på repos (blokk)/ trapp (rekkehus) når dere 

får dato for dette. Underkjente apparater blir erstattet eller etterfylt. 

 

 
5. DUGNAD 

 

Årets dugnad blir 02.mai for EBS og 03.mai for AF.  

Vi plasserer ut containere i borettslaget fra og med 20. april til og med 04. mai på de vanlige 

plassene. Der er det mulig å levere ting som skal kastes fra fellesarealer / kjellerboder eller loft. 
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6. DET NÆRMER SEG GENERALFORSAMLING 

 

Årets Generalforsamling avholdes 24.mai. Har dere saker til Generalforsamlingen må disse være 

levert styret 17. april. 

Nærmere informasjon kommer til alle beboere. 

 

 

VIL DU BIDRA TIL Å UTVIKLE VESTLIA BORETTSLAG GJENNOM STYREARBEID? 

  
Vi søker interesserte og relevante kandidater som kunne tenke seg å gjøre en jobb for 
borettslaget og vårt nærmiljø. Det er nå gjort to store og viktige løft med rehabilitering av 
rekkehus og vedlikehold av blokker. Prosjektene har vært ekstraordinære og omfattende, og er 
begge snart 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.   
  

Om du er interessert, send en kort epost til Anders Aune (anderau64@hotmail.com) eller Sidsel 

Kristiansen (sidselkr@yahoo.no), innen 15. april, og fortell litt om deg selv, din motivasjon, hva 

du er opptatt av, og hvor du bor.  

  

* Leder, velges for 2 år,   

* To styremedlemmer, velges for 2 år  

* To varamedlemmer, velges for 1 år 

* Valgkomiteen, tre medlemmer, velges for 1 år 
 

Hilsen Valgkomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoskriv finner du også på våre hjemmesider. Ønsker du å få tilsendt infoskriv 

elektronisk, gi beskjed til drift@vestliaborettslag.no  

 

 

Med hilsen 

Styret i Vestlia borettslag 

styret@vestliaborettslag.no 

http://www.vestliaborettslag.no 
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