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BLOKK 

 

1. AVSKALLING AV MALING PÅ VERANDA 

Som tidligere varslet vil noen av dere oppleve at maling påført under vedlikeholdsprosjektet 

på veranda skalle av på grunn av fukt i betongen. Om dere oppdager avskalling av maling ser 

vi gjerne at dere melder inn dette til vaktmester. De samler opp og driftsavdelingen utbedrer 

dette blokkvis gjennom sommeren (ikke eksterne malerfirma). Dere vil bli varslet før 

utbedring og må da sørge for å flytte til side eiendeler slik at adkomst blir enkel og minimerer 

risiko for malingssøl. 

 

2. NØKKELBYTTE FELLES SØPPELCONTAINER 

Vi har en mistanke om at utflyttere benytter felles søppelcontainer ved vaktmesterbrakken. 

Det er skiftet lås og andelseiere i blokk må heretter bruke postkassenøkkel for å åpne 

containeren.  

 

 

REKKEHUS 

Fornying av vannledning ved parkering AF-øvre.  

Vi er informert at Trondheim kommune gjenopptar arbeidet med fornying av vannledning 

etter sommeren. Grunnen til stans i arbeidet er feilmerking av hvor vannrør går med 

påfølgende omlegging av rør fra forbi garasjerekke til utsiden av parkeringsplass. Nærmere 

informasjon kommer når vi vet oppstart og omfang. 

 

 

FELLES 

Dato for Generalforsamling 2018 er satt til 24. Mai.  

Vi oppfordrer alle til å fylle ut navneseddel med leilighetsnummer før ankomst slik at 

registreringen går raskt. Dette leveres i døra ved ankomst. 

 

1. KJETTINGGJERDE FORAN VAKTMESTERBRAKKE 

Det vil i løpet av sommeren komme en sperrekjetting foran innkjørselen til 

vaktmesterbrakken for å hindre at fremmede dumper søppel i og rundt felles 

søppelcontainer. Samme nøkkel må benyttes for å løse ut låsen til kjettingen som til 

containeren. 

 

2. TIDLIG START MED GRESSKLIPPING 

Vi har engasjert klippehjelp slik at vi ikke må vente til ferievikarer slutter på skolen. Klipping 

av plener vil starte i uke 21. 

 

3. NY PORT PÅ VAKTMESTERBRAKKE 

Som et HMS tiltak har styret besluttet å installere ny og bredere port på vaktmesterbrakke. 

Arbeidet vil starte etter skolestart og vare noen dager. Adkomst til området vil bli begrenset i 

perioden. 

 

4. FRIOMRÅDE I DALEN 

Området i Dalen er straks klar til gjenoppbygging etter flere år som anleggsområde. Det vil i 

løpet av sommeren bli installert hinderløype samt gjort klar for andre aktiviteter som fotball 

ol. 

 

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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