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REKKEHUS 

 

1. OVERFLATEBEHANDLING AV 

HÅNDLØPER VERANDA 

 

De nye håndløperne skal stå ubehandlet 

for å tørke til våren 2018. Nærmere 

informasjon om beising kommer i 2018. 

 

2. MALING VINDSKIER 

 

Maling av vindskier utsettes til 2018.  

 

 

BLOKK 

 

3. VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER 

 

Maling av veranda er ferdig og kan nå 

brukes som normalt. De som legger 

tremmegulv må huske at det må gjøres 

rent under gulvet før hver vinter. 

 

Se forøvrig: Informasjonsskriv fra 2016 

Nr. 5 pkt. 5 - Legging av tremmegulv. 

Nr. 6 pkt. 11 - Skade på verandagulv. 

Nr. 7 pkt. 1 - Trapp, krav som stilles. 

 

De som har hengende gule ark hvor 

arbeiderne loggførte at de har vært inne 

i leiligheten, kan kaste de nå.  

 

OLIMB er ferdig med rørfornyingen. Det 

gjenstår noe tilbakestilling i leiligheter i 

EBS 22 og omlegging av avløpsrør 

kjøkken i tilfluktsrommet i AF 4.  

 

Kontroll av arbeidet gjenstår i de siste 

blokkene i EBS. 

 

Alle fullmakter gitt i forbindelse med 

prosjektene består til vi har gjennomført 

overtakelsesforretninger med Petter 

Bakøy AS og Olimb Rørfornying AS. 

Styret varsler i informasjonsskriv når 

fullmaktene trekkes tilbake. 

 

Oppslag fra TOBB eller maler på 

ytterdører tas ned og kastes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELLES 

 

4. NY RENOVERTE OMRÅDER AV 

PLENENE 

 

Prøv å unngå å sette fot - og sykkelspor 

på de nylagte plenene. Sporene kan 

medføre ekstra arbeid for oss neste år. 

 

5. TELT I DALEN 

 

Borettslaget har avtalt med Petter Bakøy 

AS at de får leie riggplassen i dalen over 

vinteren. Plassen skal være ferdig til 

overlevering i løpet av mai 2018. 

Opparbeiding av område starter rett 

etter fjerning av rigg. 

 

6. LEDNINGER TILKOPLET NETTET 

 

Ledninger til Elbil-lading og 

motorvarmere skal tas ut av stikkontakt 

når de ikke er i bruk. Ligger de løst kan 

det medføre feil eller skade. 

 

 

 

 

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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