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Info til beboerne 
 
 
REKKEHUS 
 
POLERING INNGANGSDØRER  
Inngangsdørene begynner å bli blasse i fargen etter mange år i solen. De vil i sommer bli polert/vokset av 
Driftsavdelingen. Vi er avhengig av å låne strøm og vann fra hver husstand i gjennomføringen. Jobben tar ca 1 
time pr dør.  
 
MALING AV REKKEHUS 
VBL registrer at mange har fulgt oppfordringen om å male eget område for å holde husleien nede. Husk å 
melde fra til vaktmester når dere er ferdige med jobben. Frist 15. september. 
 
 
FELLES 
 
FERIEAVVIKLING 
Driftsavdelingen vil fra 02.juli og ut juli kjøre med redusert bemanning. Vaktmester er først ut med ferie og vår 
maler fra 09.juli. Siste ukene i juli har vi kun ferievikarer tilgjengelig på stedet, så kun nødvendige henvendelser 
blir ivaretatt i perioden. Ved akutt behov for hjelp – se kontaktinfo på infotavle ved Driftsbygningen. 
 
 
BLOKK 
 
OBLIGATORISK INSPEKSJON VED SALG AV LEILIGHETER 
Styret innfører obligatorisk inspeksjon av teknisk installasjon ved overdragelse av leiligheter. Dette vil si at 
vaktmester skal inspisere leilighet og tilhørende bod for alt som VBL står juridisk ansvarlig for.  
 
VBL er juridisk ansvarlig for feil ved avløp på kjøkken og i sikringsskap, i tillegg til mye annet. Vi har vært heldige 
å ha en lav forsikringspremie et par år pga lite skader årene tidligere. I 2020 og 2021 har vi opplevd en stor 
økning av forsikringssaker som vil få store følger for forsikringspremie vi betaler. 
 
Det har foregått mye oppussingsarbeid i blokkleiligheter. I tillegg er en del av de tekniske installasjonene 
relativt gamle. Derfor skal VBL inspisere at tilstanden til leilighetene holder et minimumsnivå, og utstyr som 
skal følge leiligheten er til stede og fungerende ved overdragelse til neste beboer. 
 
Styret legger ut ytterligere info om dette på hjemmesiden. 
 
VASKING AV VERANDA 
Husk å ta hensyn til at det bor noen nedenfor deg om du bor i 2. eller 3. etasje. Det er ikke tillat å skyve vann 
utfor verandakanten, heller ikke ved vask av veranda. Kun naturlig avrenning av regnvann aksepteres. Det er 
ikke trivelig å få skittent vann fra nabo over ned på sin veranda og hagemøbler. 
 
GRILLING PÅ VERANDA 
Kun elektrisk og gassgrill er tillatt på veranda i blokk. Ta gjerne også hensyn til at det kan sjenere naboer om 
det oser mye. Se for øvrig ordensreglene på vår nettside. 
 

STYRET ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER !               
 
Infoskrivene finner du også på hjemmesida vår: www.vestliaborettslag.no   
styret@vestliaborettslag.no        drift@vestliaborettslag.no 


