
INFOSKRIV nr 3, 21. april 2020  
 
 
BLOKKER 
 
1. «HJEMMESOMMER» PÅ VERANDAEN? 

 
 

Våre verandaer er ikke dimensjonert for vekten av boblebad J 

Det er tillatt å bruke gassgrill på verandaene, men husk at du 
ikke lagrer gassflasker i kjelleren. De må oppbevares på 
verandaen skjermet mot direkte sollys.  
 
Vite mer om dette? Les DSBs forskrifter for sikker bruk av gass 
og ildsfarlig materialer: Oppbevaring av farlig stoff i bolig. 
 
 

 
2. MALING AV REKKVERK OG TRINN I TRAPP FRA 1. ETASJE BLOKK 
Tiden er inne for å male trappene fra veranda til plen på blokker. De skal males i blokkens farge. Maling får 
dere hos vaktmester! 
 
 
3. MALING AV REKKVERK VERANDA 
Ønsker dere å male rekkverket på veranda får dere også maling til dette hos vaktmester. 
 

REKKEHUS 
 
MALING AV SPORTSBODER OG SKILLEVEGGER 
Det begynner å bli noen år siden rekkehusene ble malt. Det er vurdert til at vi kan ta dette i etapper over 2-3 år, 
slik at vi kan gjøre dette selv, med beboeres hjelp. Driftsavdelingen skal selvfølgelig hjelpe, men har i år ikke 
kapasitet til mer enn en del av arbeidet, gavlveggene. Om været er med oss kan Driftsavdelingen i tillegg starte 
på selve husene etter hvert.  
Vi oppfordrer derfor beboere til å male sportsboder og skillevegger selv. Dette er på bakkenivå, og er sikkert og 
lett tilgjengelig. Klarer dere ikke dette selv kan dere spørre naboene om hjelp.  
 
Tar vi ansvar for dette selv slipper vi å vurdere økning i felleskostnadene J  Maling får dere hos vaktmester 
etter avtale. 
 
 
FELLES 
 
1. PARKERING, SMARTOBLAT, KONTROLLSANKSJONER 
Styret og vaktmester får klager fra enkelte beboere som har fått kontrollsanksjon. Merk: All klager skal gå til 
Trondheim Parkering.  
 
Vis respekt for oppmerking og plasser bilen midt i lommen. Dette vil bli kontrollert 
Vi minner om at det nå, når snøen er borte, vil bli oppfølging på følgende punkt i reglementet: 3.2.1 Parkering 
skal skje innenfor oppmerket område. Ingen del av bilen skal berøre skillelinjene.   
 
 
All kontakt angående Smartoblat henvendes til jens@vestliaborettslag.no. Den gamle adressen 
parkering@vestliaborettslag.no er satt innaktiv.  
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2. NY HJEMMESIDE! 
Borettslagets nye hjemmeside publisert. Du finner den på samme adresse som tidligere 
www.vestliaborettslag.no.  Den er fortsatt under utvikling og vi tar gjerne imot forslag om innhold, bilder mm. 
 
 
3. DUGNAD 28.april (EBS 6d) og 29.april (AF 10d) 
I og med vi ikke skal være nærmere hverandre enn 2 meter dropper styret i år samlingsplass med kaffe og noe 
å bite i. Det blir allikevel kjørt ut river, koster og spader slik at dette står tilgjengelig på den vanlige plassen ved 
EBS6d/ AF10d fra kl 0800 på hver sin dag. Arbeidshansker og avfallssekker blir også tilgjengelig samme plass. 
Det er selvsagt ikke ulovlig å prate med kjente og ukjente, men husk avstand og hygienereglene som er 
kommunisert fra myndighetene. 

 
Husk å holde god avstand mellom dere når dere er ute – men ha det hyggelig! 

 
4. DUGNADSCONTAINERE OG SORTERING AV AVFALL (24.-30.april) 
Det settes ut containere som vanlig. Og det plasseres ut paller for el-avfall og gips J 
 
Tomme pappesker klemmes flate, slik vi gjør i den faste containeren ved Driftsavdelingen. Feilsortert avfall, gir 
borettslaget straffegebyr. 
 
Dette kastes ikke i dugnadscontainere:  

Malingsspann,  
batterier osv. 

Restavfall/plast/ 
papir/matavfall:   

Gummihjul/ dekk: Gips og el-avfall (alt som 
har gått strøm igjennom): 

Container for EE-
avfall ved 
Driftsbygningen 
  

Vanlig søppelhåndtering Leverer du selv til egen 
gjenvinningsstasjon 

Settes på paller ved siden 
av containerne 

 

Har du gjenstander som er i god stand, ta kontakt med loppekomiteen i Steindal Skolekorps (mand-tors 18-
20), tlf 986 51 159 eller ta kontakt via steindalskolekorps.no 
 
 
5. GENERALFORSAMLING UTSATT 
Grunnet den uavklarte situasjonen rundt Korona-viruset er det for tiden umulig å arrangere en 
generalforsamling basert på fysisk oppmøte. Slik situasjonen er pr i dag får ikke styret leid møtelokale før juli, 
og TOBB har satt deltagelse til slik aktivitet på vent til myndighetene tillater fysiske samlinger for større 
forsamlinger.  
 
Vestlia har i snitt ca 70 deltagere på generalforsamling. Styret utsetter i så måte til vi har en avklaring. Får vi 
dette i løpet av mai har vi en sjanse til å arrangere før sommerferien. Hvis ikke venter vi til august/september. 
Ingen nye saker kan meldes inn og alt er klart til å avholde slik at kun ny dato kommer når styret får klarsignal. 
Det gis beskjed i god tid.  
  
5. HUSKELISTE VED BRUK AV VÅR NYE LAVVO: TENKE – TENDE – SLUKKE – RYDDE 
Forlat lavvo i en slik tilstand du selv ønsker å komme til den.  
 
 
Infoskrivene finner du også på våre hjemmesider.  

 
Med hilsen Styret i Vestlia borettslag 


