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BLOKKER 
 
1. VASKING OG VANNING AV BLOMSTER PÅ VERANDA 
Styret mottar jevnlig klage fra beboere på at skitt og vann kommer inn fra naboens leilighet. Når dere vasker 
verandaen eller vanner blomster så tenk på at det bor noen nedenfor som risikerer å få tilsølt sin veranda og 
det de har plassert der. Dette er ikke moro og vi minner på at rengjøring skal foregå slik at det ikke renner ned 
til de som bor nedenfor. Samme gjelder når det vannes blomster. 
Blokk/oppgang kan på eget initiativ gå sammen for å montere takrenner under 2. og 3. etg. De som ønsker 
sjekker ut priser selv. Vaktmester som har kontaktinformasjon til en beboer i Vestlia som har montert slikt 
tidligere, men vi påpeker at de som ønsker står helt fritt til å velge tilbyder selv.  
 
1B. GRILLING PÅ VERANDA 
 
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! 
Ønsker dere å male rekkverket på veranda får dere også maling til dette hos vaktmester.  
 

Husk å vaske før dere maler. Da reduseres risikoen for at malingen slipper før tiden       
Bruk gjerne kraftvask som såpe. Den matter ned gammel maling og bekjemper soppvekst på borda. Kraftvask 
kjøper dere selv om dere benytter dette. 
 
 
3. STØY MELLOM LEILIGHETER  
Styret mottar mange saker om støy mellom boenheter. Vi må påpeke at blokkene nok ikke er de best 
lydisolerte da de er fra 1970-tallet. I tillegg er ikke etasjeskillene helt tette slik at lyd lett forplanter seg. Noe 
lyder må dere leve med i det fellesskapet det er å bo i leilighet i Vestlia.  
 
Styret ber allikevel om at beboere tar litt hensyn til sine naboer og tenker litt over aktiviteter dere bedriver, 
spesielt nattestid. Å kjøre vaskemaskiner, oppvaskmaskiner kan forplante støy til dine naboer. Lek, trening og 
festlige lag utøvd av barn/nattravner kan også sende lyder rundt i bygget. Viktigst av alt er å snakk med dine 
naboer om det er noe de har på hjertet. Mulig en liten endring kan stanse mye frustrasjon som til slutt blir 
overlevert styret. 
 

Er du usikker på hvilke regler som gjelder så se gjerne vår hjemmeside https://vestliaborettslag.no/regler-
og-vedtekter/ . Styret brukt mye tid til å få oppdatert og ryddig sortert vedtekter og reglement siste året. 

 

  

https://vestliaborettslag.no/regler-og-vedtekter/
https://vestliaborettslag.no/regler-og-vedtekter/


INFOSKRIV nr 4, 5. juni 2020  
 
 
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.  
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.  
 
Maling får dere selvfølgelig fra vaktmester. Noen har alt startet, og det er mulig de allerede har maling i 
nærområdet. Vær ikke redd for å spørre om det er noe du lurer på! 
 
Husk å vaske området som skal males før maling begynner. Da er risikoen for at malingen slipper mindre. 
Bruk gjerne kraftvask som såpe. Den matter ned gammel maling og bekjemper soppvekst på borda. Kraftvask 
kjøper dere selv om dere benytter dette. 

 
FELLES 
 
1. PARKERING, SMARTOBLAT, KONTROLLSANKSJONER 
Styret får statistikk på når og hvor det skrives ut kontrollsanksjoner og ser heldig vis at omfanget går 

ned      Mer og mer av det som ilegges er for fremmed parkering. Styret og vaktmester får fremdeles noen 
klager fra 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.  
 
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. FORNYING VANNLEDNING I EBS OG STEINDALSVEGEN FRA 08 JUNI OG OVER SOMMEREN 

 
 
Spesielt parkeringsplass AF nedre 
og strekket forbi driftsbygningen 
blir berørt av dette. 
For fullstendig info og kart se vår 
hjemmeside 
www.vestliaborettslag.no  
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4. VESTLIA BL SØKER MALER FULLTID ENGASJEMENT 
Vår engasjerte maler har takket ja til jobbtilbud på en mer eksotisk plass i landet. Han vil jobbe frem til ut juli. 
Styret er derfor på leting etter en (helst utdannet) maler som kan jobbe selvstendig. Primært til å male resten 
av oppgangene på blokkene og begynne maling gavlvegger og soveroms side på rekkehusene. Andre og 
varierte oppgaver må påregnes. Vi ser for oss engasjement i første omgang på 2 år. Vi kan tilby et meget godt 
arbeidsmiljø, lukrativ pensjonsordning og til dels varierte arbeidsoppgaver.  
Er du rette vedkommende eller kjenner noen som kan passe så kontakt vaktmester eller styret for en hyggelig 
prat! 
 
 
5. GENERALFORSAMLING AVHOLDES 22. JUNI 
Det er åpnet for å avholde generalforsamling i borettslag og regjeringen har trukket tilbake utvidet frist som var 
frem til 31. oktober. Styret har kun en åpning for lokale. Dette er Kåret den 22 juni.  
 
Frist for å fremme saker til generalforsamling gikk ut i april så det kommer ikke noe tillegg eller overraskelser 
der. Det er ikke kommet saker fra beboere denne gangen og styret har kun en gammel sak som må stemmes 
over etter tidligere GF-vedtak fra 2012 (tillatelse til å montere varmepumper i blokker). I tillegg skal det 
godkjennes en sak om utvidet rett til fremleie etter ny lov fra 2020. Loven er iverksatt men vi står fritt til å 
stemme ja/nei til om lovverket skal stå synlig i våre vedtekter.  
 
Styret dropper beboermøte etter generalforsamlingen for å minske risiko for spredning av covid-19, men 
oppfordrer beboere til å sende inn spørsmål vi kan utdype i skriv/ på hjemmesiden før sommerferien/ 
generalforsamlingen. Har dere spørsmål til sakene det skal stemmes over svarer vi gjerne via hjemmesiden. 

 
Loven åpner for begrenset deltagelse opp til totalt 50 personer. Styret setter derfor begrensning til maksimalt 1 
person fra hver husstand. Vi oppfordrer til å sende med fullmakt med nabo / samboer / ektefelle. Det blir ikke 
noe servering i forbindelse med arrangementet. 
Styret skal i tillegg se på om vi greier å få på plass en forhåndsstemmeboks hos vaktmester, men må sjekke 
lovligheten til denne. 
 
  
6. OPPFORDRING FRA VALGKOMITEEN 
Dersom det er noen som kan tenke seg en rolle i styret så kontakt valgkomiteens leder ved Anders Aune på 
anderau64@hotmail.com eller tlf 930 40 789 så snart som mulig. De som er på valg er styrets leder og 2 
styremedlemmer for 2 år. 2 Varamedlemmer er på valg for 1 år, og 3 medlemmer av valgkomiteen er på valg 
for 1 år. 
 
7. HUSKELISTE VED BRUK AV VÅR NYE LAVVO: TENKE – TENDE – SLUKKE – RYDDE 
Forlat lavvo i en slik tilstand du selv ønsker å komme til den. Se også eget notat om dette. 
 
 
Infoskrivene finner du også på våre hjemmesider. www.vestliaborettslag.no 

 
Med hilsen Styret i Vestlia borettslag 
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