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1. FLYTTING/NEDLEGGELSE AV AVFALLSPLASSENE SØR FOR EBS 22 OG AF ØVRE 

PARKERINGSPLASS  

 

Avfallsplassen ved EBS 22 legges ned for å bedre helse-, 

miljø- og sikkerhet for beboerne nærmest avfallsplassen. 

Beholderne fordeles mellom de eksisterende plassene ved 

rundkjøringen i EBS og nordøst for EBS 10 -12.  

 

Plassen vil bli brukt for plassering av arbeidsbrakke for 

OLIMB Rørfornying AS og deres biler med logo. 

 

Avfallsplassen ved AF parkeringsplass øvre slås sammen 

med avfallsplassen ved rundkjøringen i AF. 

 

Endringen gjennomføres fra og med uke 1 2017. 

 

 Vaktmesteren har registrert fyllingsgraden i beholderne 

med tanke på om vi kan redusere volumet.  

1 m³ rest- avfall koster i 2016 kr 17.629,- pr år.  

 

 

 

2. HUSLEIE OG ANDRE LEIEPRISER FRA 1. JANUAR 2017 

 

BLOKK: 

2-roms  : kr 5212,-/mnd. 

3-roms  : kr 5913,-/mnd. 

4-roms  : kr 6735,-/mnd. 

 

REKKEHUS 

4-roms  : kr 5854,-/mnd. 

 

Garasje stor  : kr 400,-/mnd. 

Garasje liten  : kr 260,-/mnd. 

 

Motorvarmeplass : kr 1200,-/år 

 

Ladeplass elbil : kr 2000,-/år 

Elektrisk energi elbil : kr 1,10/kWh 

 

Vask og tørk i blokk : kr 10,-/gang 

 

Leie av borettslagets tilhenger hverdag pr påbegynt døgn    : kr 100,-

Leie av borettslagets tilhenger i helg fra fredag ettermiddag til mandag morgen : kr 200,- 

Betaling via bankterminal hos vaktmester. 

 

 

3. PLASSERING AV BOKS PÅ STUEVEGG FOR FIBERKABEL 

 

Vi har fått tilbakemelding fra Relacom at det blir noen små 

forsinkelser i arbeidet med fiberutbygging grunnet problemer med å 

få kontakt med beboere når fiber skal termineres inne i leilighetene. 

Relacom vil ha en rask prat for å forsikre seg at arbeidet de gjør i 

leilighetene er greit for beboerne. Vi ønsker at dere setter av litt tid til 

dette når dere blir kontaktet slik at vi forhindrer større forsinkelser i 

arbeidet. 
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4. TETTE FILTER I FELLES AVTREKK I BLOKKER, TILTAKSKRAV TIL ANDELSEIERE 

 

Informasjonsskriv nr.2 av 02.03.2016 varslet vi at det var ulovlig å 

kjøre luft fra kjøkkenventilatoren ut over fellesanlegget, pkt.7.  

 

Følgende skriv er sendt ut men gjelder alle beboere i blokkene: 

 

Tette avtrekk i Blokker 

 

Etter skifte av vifter har det kommet klage fra beboere i de oppganger som mottar dette skrivet på 

dårlig avtrekk og matlukt som siver inn gjennom ventilasjonskanalene fra naboene. Vaktmester 

har gjennomført første filterbytte på samtlige vifter på blokkene og enkelte filtre er helt tette av 

fett. 

 

Tette filtre kommer av at en eller flere har koblet kjøkkenventilator til ventilasjonsanlegget.  

 

Det er ikke lov og koble kjøkkenventilator på felleskanalene da det tetter kanalene og filteret på 

vifta som igjen gir dårlig utlufting fra bad og toalett, samt presser ut luft fra kjøkkenventilator til 

naboleilighetene. Se kapittel 3.15 i infoperm om hva som er akseptert. 

 

De som har kjøkkenventilator koblet til over taket må straks koble disse fra kanalsystemet. Styret 

gir frist til 01.01.2017 med å få dette i orden. Mottas klager på dårlig inneluft eller matlukt i 

leilighet etter den tid vil styret sjekke ut hvem som forårsaker dette og koble fra ventilator for 

andelseiers regning. 
 

 

5. TETTE AVLØPSRØR I BLOKK 

 

I disse juletider minner vi om hva som skjer dersom det 

ukritisk tømmes fett i avløpsrørene. Her et blinkskudd fra 

en av blokkene, 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. 

Den skal i søpla! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

STYRET ØNSKER ALLE BEBOERE EN RIKTIG  

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR  
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