
 
 

 

INFO VEDRØRENDE KORONA-SITUASJONEN I VBL      
 18.mars 2020 

 

UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLING 2020 

Etter planen skal Vestlia Borettslag avholde generalforsamling 19.mai 2020. 

Styret har valgt å følge norske myndigheter og TOBB sine anbefalinger om å utsette årets 
generalforsamling pga den uavklarte situasjonen rundt korona-viruset.  

Vi har pr i dag ikke satt ny dato, men antar at gjennomføring ikke lar seg gjøre før etter 
sommerferien. Dette fordi vi er avhengig av flere involverte parter for gjennomføringen. Styret sitter 
derfor til det er forsvarlig å gjennomføre valg på generalforsamling. 

Styret sender ut ny innkalling når vi har klarsignal fra TOBB m.m. på at det er forsvarlig å avholde 
generalforsamling. 

 

BEGRENSET SERVICE FRA VAKTMESTER 

Borettslaget ønsker å fortsette med tilnærmet full drift. Men vi må sikre at kritiske funksjoner ikke 
blir smittespredere eller må ut i karantene. På grunn av smittefare vil Driftsbygningen bli stengt for 
besøkende uten avtale.  

• Ingen service eller inspeksjon vil bli foretatt hjemme hos beboere 
• Kun akutte tilfeller fører til utrykning 
• Åpningstid kontor fremover er tirsdag og torsdag kl 1400 – 1445 for påfyll vaskekort 

o Andre henvendelser på telefon 

 

STYRETS AKTIVITETER I PERIODEN FREMOVER 

Styret har satt alle styremøter på vent til vi får nye anbefalinger fra myndighetene. Det innebærer litt 
utfordringer med å behandle saker som kommer inn, men vi tar disse elektronisk. Forsinkelser i 
saksbehandling må påregnes. 

Styret ønsker ikke å komme med ytterligere informasjon eller anbefalinger, annet enn å følge med på 
det som blir publisert i media og følge myndighetenes råd og pålegg. 

 

DUGNAD VÅREN 2020 

Styret avlyser den offisielle dugnaden som er annonsert 28. og 29. april og setter heller ut utstyr, 
sekker og hansker til disposisjon, for de som allikevel ønsker å rydde litt i området. Husk i så fall å 
holde avstand til hverandre. Vaktmester vil kjøre bort avfall i ettertid. Containere vil som vanlig være 
disponible i perioden 24.- 30. april. 
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