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1. PARKERINGSTILLATELSE MED SMARTOBLAT 

 

Fra 05.02.2020 må andelseier ta kontakt med vaktmester jens@vestliaborettslag.no  for 

registrering i Smartoblat systemet. Den tidligere epostadr. parkering@vestliaborettslag.no 

blir fra den datoen ikke sjekket daglig.  

Ved bytte internt av leilighet i VBL må andelseier registrere seg på den nye andelen. 

Vaktmesteren vil gjennomføre sletting i gammel andel og registrering på ny andel. 

 

Når du får tildelt eller sier opp en strømplass eller garasje, kan det hende at dine tidligere 

registreringer av bilnummer i SmartOblat slettes. Derfor bør man straks gå inn på 

SmartOblat og legge inn nummer/numre på nytt og bekrefte at alle registreringer stemmer 

etter oppdatering. 

 

 

2. PRIVAT MONTERING AV ELEKTRISKE PORTÅPNERE GARASJER 

 

Bruk av skjøteledning mellom portåpner eller andre el installasjoner er ikke tillatt. Ved 

eventuell feilmelding ved neste 2 årlige el kontrollen, må leier av garasjen koste utbedringen 

med opplegg av kontaktpunkt eller lengre kabel fra portåpnere mm. 

 

Ved bytte/oppsigelse av garasjen, vil VBL kontrollere at det ikke er ulovlig bruk av 

skjøteledning for eventuell portåpner før innlevering av nøkkel aksepteres. Ved feil vil VBL 

rekvirere elektriker for å rette feilen for leietakerens regning. 

 

 

3. KONTAKT MED STYRET 

 

Ved kontakt med styret er det ønskelig at andelseier skriver full adresse i E-post eller brev for 

å lette styrets arbeid. 

 

Andelseier: NN 

Adresse: Eksempel.  EBS eller AF 2 A H 0101 

Andel nr.: Den finner du på nøkkelen for blokkene. 

 

 

4. GENERALFORSAMLING 2020 

 

Generalforsamling 2020 planlegges avviklet tirsdag 19. mai. Det vil komme innkalling med tid 

og sted på et senere tidspunkt. 

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan sendes inn til styret nå og senest 

30. mars. 

 

 

5. DUGNAD 2020 

 

Årets dugnad holdes den 28 april i EBS og 29 april i AF. Containere blir satt ut i tidsrommet 

24. april – 30. april. 

 

 

Med hilsen 

Styret i Vestlia borettslag 

styret@vestliaborettslag.no 

http://www.vestliaborettslag.no 
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