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1. OPPDATTERING AV TREKKRØR FOR BLOKKENE I EBS  

 

Blokkene i EBS har annen ledningsføring enn i AF. Vi 

har derfor valgt å legge opp en tom boks også på 

innsiden på kjøkkenet, se skisse. De leiligheter som 

alt har EL-kabler ut på verandaen beholder den 

plassen dersom det finnes hensiktsmessig. Det 

avtales under befaringen av leiligheten med firma 

Petter Bakøy AS (PB). 

 

2. BYTTE AV VINDUSGLASS MED FEIL ELLER 

BRUDDSKADER 

 

Nordan AS melder at de starter med bytte av 

vindusglass med feil i AF i uke 19. 

 

3. HENGENDE KABLER PÅ VERANDA 

 

Kablene ble brukt under realkalisering i 1994/95. De 

kan det bli behov for senere og de blir samlet i boks med lokk.  

 

4. MALING TAK 3. ETASJE VERANDA OG UNDER VERANDA 1. ETASJE 

 

Det vil bli malt tak i 3. etasje over verandaene som for 1. og 2. Grunnmuren under 

verandaen i 1. etasje males. Det monteres et stålprofil over avsluttingen av vindtettingen. 

Under verandaen i 1. etasje i spalten mellom veranda og vegg monteres det musstengsel. 

 

 

5. PLANTER OG TRÆR SOM HINDRER MALEARBEIDE MM 

 

De som har trær eller planter som kan skape 

problemer for malearbeidet, må flytte de. 

Borettslaget eller PB tar ikke ansvar for skade på 

trær eller planter som ikke er flyttet på trygg 

avstand. 

 

Vennligst tøm verandaene straks du får varsel om 

at malerne kommer. Vi skal male alt utenom den 

nye fasaden på kjøkken/stue. Ikke tømt veranda, 

tømmes av malerfirma for andelseiers kostnad og 

risiko. 

Prøvemaling gjøres på en 2-roms i AF 6A i disse 

dager. 

 

 

6. REDUSERT PARKERINGSMULIGHET I EBS 

                                                                                                   

PB har behov for 3 P-plasser framfor 

hver stilasheis. Plassene vil bli gjerdet 

inn. Dette gjelder P-plasser nærmest 

blokkene, inntil 21 plasser.. Unngå 

parkering langs plenkanten dersom du 

ikke er tilgjengelig for å flytte bilen i 

løpet av 24 timer. Vennligst respekter 

dette for vi sparer over kr 100.000,- på 

at vi slipper å anlegge 100 m anleggsveg 

framfor EBS 16 og 18. 
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7. KLAGE PÅ BRUDD PÅ ORDENSREGLER I BLOKK 

 

Vi minner om ordensreglene for borettslaget og viser her til påklaget brudd på regel: 

 

3.11 Balkong/grilling 
 

Balkongene skal brukes på en måte som ikke sjenerer de øvrige beboerne. Ved grilling på 

balkongen må det av hensyn til brannfaren vises den største forsiktighet. Kun elektrisk grill eller 

gassgrill kan benyttes. 

 

Det er ikke tillatt å lufte og riste sengetøy, tepper matter o.l. på balkongen. 
 

 

8. REKKEHUS REKLAMASJONER MUSSTENGSLER OG MALEARBEIDER 

 

Styret har inngått avtale med TOBB for oppfølging og kontroll av reklamasjonsarbeide med 

musstengsler og malearbeider på alle rekkehusene. PB har nå gått over de aller fleste 

leilighetene og utbedret musstengslene. Kontroll av arbeidet gjenstår. 

Vi har mottatt mange bilder som viser avskalling av maling på toppbord skillevegg og 

håndløper veranda. Antallet tilsier full kontroll og ny maling mange plasser. Mer info. kommer 

senere. 

 

9. UTBYGGING RUNDT REKKEHUSENE 

 

Vi minner om at det skal søkes om og få tillatelse fra styret for arbeid som medfører vestlig 

terrengendringer og andre utbygginger før arbeidet starter.  

Plattinger som har høyere avstand fra marka enn 500 mm regnes som terrasse og skal ha 

lovlig rekkverk. Krav til rekkverk gjelder også for plattinger som avsluttes mot bratt skråning. 

 

De som har gjennomført utbygginger uten søknad, må sende søknad på arbeidet og styret vil 

vurdere om utbyggingen kan aksepteres.  

 

 

Othilienborg IL , vil med dette invitere 

alle borettslagene rundt oss til og komme 

en tur ned på banen til oss, 21.05 for en 

uformell og artig dag med ballspill i 

fokus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Styret i Vestlia borettslag 

styret@vestliaborettslag.no 

http://www.vestliaborettslag.no 
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