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Info til beboerne

 BLOKK 

VEDLIKEHOLD AV TRAPPEOPPGANGER 
Vi er i gang igjen med å male vegger og tak i oppgangene. Dette blir flott! Dere som blir berørt vil få varsel 
om arbeid noen dager før oppstart. Beregnet arbeidstid pr oppgang er 1-2 uker avhengig av mengde 
sparkling som kreves. Vi prøver å avslutte slik at det ser normalt ut til helg / helligdager. 

REKKEHUS 

VENTILASJONSANLEGG I KULDA – OG UTEKRANENE 
Det begynner å bli vinter ute og det kan være på sin plass å se på skrivet om ventilasjonsanlegg og kaldt 
vær.  
Minner også om at utekraner ikke er frostsikre. Vanntilførsel bør stenges og røra tømmes etter bruk om 
dere ennå bruker utekranene. Utekranene skal være åpne etter avstenging for å få ut restvann/ kondens. 

FELLES 

1. GAVEPAPIR OG JULETRÆR
Gavepapir skal i restavfallet. Samle det og kast det etter nyttår.
Juletrær settes ved siden av søppelcontainere senest søndag 10. januar. Renholdsverket samler inn 
mandag 11.januar. Har du ekstra mye etter julen som skal kastes, har vi tilhenger til leie for en rimelig 
penge hos vaktmester:

Leie av tilhengeren til personbil: 
Dagleie:       kr 100,- pr. døgn 
Helgeleie:    kr 300,- 

2. UTELÅSING
I en travel juletid kan det være fort gjort å låse seg ute eller miste nøkkelen. Vaktmester er utrolig 
fleksibel og hjelper oss med mye i hverdagen. Men, det er ikke sikkert vaktmester greier å hjelpe på kort 
varsel i julen, da han ikke har vaktordning for slikt. Det kan derfor være greit å legge igjen reservenøkkel 
til en god nabo, venner eller familie i byen slik at det er mulig raskt å komme seg inn i varmen. 
Alternativt se vår hjemmeside / kontakt Avarn Security på tlf 915 02 580

3. JULEFESTER OG SAMMENKOMSTER
Siden det er ganske lytt mellom leilighetene oppfordres det til å snakke/varsle dine naboer om du skal ha
juleselskap. Da er naboene forberedt på at det kan være litt mer støy enn normalt den kvelden. Kort sagt
oppfordrer vi alle til å vise hensyn begge veiene. Tål litt støy og tenk på eget støynivå.

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul 
og et godt nyttår! 

Infoskriv finner du også på hjemmesida vår: www.vestlia.borettslag.no 
styret@vestliaborettslag.no    
drift@vestliaborettslag.no 


