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Info til beboerne 
 
 
REKKEHUS 
Borettslaget er i ferd med å bytte ventilasjonsanlegg og varmtvannsberedere i rekkehusene. I tillegg er 
tida inne for å male husene. Siden det koster en del å leie profesjonell hjelp, ønsker vi at andelseier maler 
en del selv. Så holder vi økning i felleskostnadene på et minimum J 
 
1. MELD FRA HVA SOM BLE MALT AV SPORTSBOD OG SKILLEVEGGER I 2020 
I fjor ønsket vi at sportsbod og skillevegger ble malt av beboerne selv. Det er fortsatt en del som ikke har 
meldt inn status på dette. Vaktmester har behov for tilbakemelding for å få oversikt over hvor mye maling 
som skal kjøpes inn i år. Vær vennlig meld fra til drift@vestliaborettslag.no  
 
2. MALING AV VEGG INNGANGSSIDE I ÅR 
Vi ønsker å bruke samme metode for maling av inngangssiden som for sportsbod/skillevegger i 2020. 
Vennligst meld fra til vaktmester etter hvert, når du ønsker å male, slik at vi kan planlegge anskaffelse av 
maling/utstyr. Meld også tilbake når du er ferdig til drift@vestliaborettslag.no 
 
 
 
FELLES 
 
1. VBL FORTSETTER MED TELENOR SOM TV- OG INTERNETTLEVERANDØR 
Borettslaget har forlenget avtalen med Telenor i 3 år, for leveranse av TV- og Internett via vår fiberkabel. 
Den kollektive avtalen er fremdeles Komplet 75. Vi fortsetter med samme utstyret vi har utlevert. Trenger 
du bekreftelse på bredbåndkostnadene, finner du finner dem på vår hjemmeside. 
 
I avtalen er det tilbud for de som ønsker høyere hastighet på nettet. Det avtales direkte med Telenor. 
 
2. FEIL I LEIE AV MOTORVARMER- OG STRØMPLASSER 
Vår forretningsfører har ved en feil sendt ut 2020-leien for motorvarmer- og strømplasser.  
 
Manglende del av årsleie 2021 kommer med felleskostnadene 1. april for de dette gjelder.  

• Motorvarmeplass  Kr 36,- 
• Strømplass for elbillading kr 60,- 

 
3. CONTAINER FOR SYKKELVASKING KOMMER 
Etter en god del forespørsler om helårs vaskebod for sykler, har VBL anskaffet en container som blir 
bygget om til sykkelvaskeplass. Den blir plassert på sørenden av vaktmestergarasjen på en del av dagens 
bilvaskeplass. VBL vil ha den aktiv til kommende høst! 
 
 
4. SOMMERHJELP i BORETTSLAGET? 
VBL søker etter sommerhjelp. Ta kontakt med vår vaktmester for nærmere informasjon om jobben.  
 
 
5. GENERALFORSAMLING 2021 
Generalforsamling 2021 avholdes tirsdag 4. mai i Kaaret. Saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til 
styret innen 23. mars, se eget skriv.  
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6. FEI HELLER SANDA MIDT UT I GATA  
Når vårfølelsen strømmer på, er det mange som koster sand i dunger ved kantsteinene Dette er ingen god 
løsning, da feiemaskinen ikke klarer å få med seg dungen. Kost sanda midt ut i gata, og rensk heller langs 
kantsteinene for å hjelpe til med vårfeiingen. Men først er det vel mulig vi får en runde til med snø J 
 
 
7. DUGNAD 
Dugnad avholdes 
• Mandag 26. april fra kl. 1700 i EBS 
• Tirsdag  27. april fra kl. 1700 i AF 
 
Containere plasseres ut torsdag 22. april til og med onsdag 28. april. 
 
 
8. KRAV FRA VÅRT FORSIKRINGSSELSKAP FOR ARBEID I ANDELSEIERS LEILIGHET 
VBL oppfordrer de som har utført arbeid etter VVS/EL-sjekk 2016 om å legge dette inn i 
www.boligmappa.no .  
 
Alt arbeid f.o.m. 01.01.2021 må andelseier dokumentere at er utført etter gjeldende krav og regler – for 
at vår forsikring skal gjelde. Dokumentasjonen arkiveres i www.boligmappa.no. 
 
 
9. MATING AV DYR 
Borettslaget har fått rapporter om at enkelte legger ut mat til dyr, antakelig i første rekke er myntet på 
rådyr/fugler. Dette er særdeles uheldig ettersom det også bidrar til foring av mindre ønskede dyr, spesielt 
mus og rotter. Så derfor:  
 
Ikke legg ut mat til dyrene på bakken!  
Kast restavfallet i egnet container. 
 
Meiseboller og solsikkefrø kan henges opp i trær og busker, gjerne inn mellom grenene slik at de store 
fuglene ikke kommer til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infoskrivene og mye annen info finner du på hjemmesida vår: www.vestlia.borettslag.no 
styret@vestliaborettslag.no    
drift@vestliaborettslag.no 


