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ER DU VINTERSYKLIST? 
Har du fått med deg at du kan vaske og spyle av salt på sykkelen din i sykkelvaskeriet i borettslaget? Du 
finner det ved Driftsbygningen. Det kan benyttes hele året. Døra åpnet med systemnøkkel – altså 
husnøkkelen din. Men selvsagt – biler skal ikke vaskes med vannslangen fra vaskeriet.  
 
 
KONTEINERNE HAR TO LUKER... 
Vi folk er vanedyr. Vi dropper vårt restavfall i den samme vante luka på konteineren. Det samme med 
plastavfallet. Det danner seg ofte en «pyramide» nær luka, men det er ofte plass på sidene inni 
konteineren. Dytt poser til sidene så får du antagelig plass. Og er det fullt, sjekk luka på motsatt side J 
 
Glass og metall, og elektronikk, maling og lyspærer, leverer du fra deg i riktig konteiner ved 
Driftsavdelingen. Der har vi også en stor konteiner for mange typer avfall du ikke får gjennom åpningene i 
de vanlige søplekonteinerne.  
 
Her bruker vi gjennomsiktige avfallsposer, ikke fargede. Da koster det ekstra for borettslaget da disse 
krever manuell sortering.  
 
 
UTBYGGING AV STEINAN STUDENTBY  
Steinar studentby er planlagt omregulert til boligområde bestående av blokker. Reguleringsplanen vil i 
store trekk være positiv nærområdet – med flere lekeplasser, opparbeidede grøntarealer, nytt torg med 
dagligvarebutikk samt oppgradert gang- og sykkelvegnett.  
 
Vestlia borettslag (VBL) har levert innsigelse til Byplankontoret om å ta mer hensyn til oss, blant annet 
med tanke på blokkhøyder og strømmaster. Du kan se hele uttalelsen på hjemmesida vår 
(www.vestliaborettslag.no). 
 
 
NYTT SMARTSYSTEM FOR ELBILER KOMMER 2022 
Styret har besluttet å oppgradere infrastrukturen for elbillading da dagens system er utgått på dato. Se 
eget vedlagte skriv for ytterligere info. 
 
 
VI FÅR HUNDELUFTEGÅRD 
I borettslaget vårt er det lov å ha husdyr, og mange beboere har hund. Ettersom det er båndtvang hele 
året i Trondheim kommune, har vi fått ønsker om et avgrenset område hvor det er mulig å slippe 
hundene, for lek og trening. Når vinteren er over telen har sluppet taket, vil det bli satt opp en inngjerding 
nord i borettslaget, i bakken/området mellom blokkene i Arne Fjellbus vei og Othilienborg. Luftegården er 
kun for beboere i borettslaget. Det vil være avlåst, og kan åpnes med husnøkkelen.  
 
 
SNØEN DIN 
Snømåking er ikke så veldig artig aktivitet, og noen ivrige snømåkere skyfler nyfalt snø ut i veien. Kanskje 
kommer vaktmester kjørende med brøytebil rett etterpå, eller ikke. Det tar tid å brøyte hele borettslaget. 
Er det ikke mye snø, kan det være vaktmester venter til dagen etterpå. I verste fall blir snøen til hinder for 
beboere og nyttekjøretøy inntil den brøytes bort eller smelter.  
Det oppfordres derfor til at vi legger den på sidene av inngangsveiene til rekkehusleilighetene / 
inngangene til blokkene. 
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GENERALFORSAMLING 2022 
Årets generalforsamling blir den 11. mai i Storstua på Hoeggen skole. Saker kan som vanlig meldes inn til 
styret. Frist for innsending er 1. april.  
 
 
VIL DU SITTE I STYRET? 
Brenner du for fellesskapet? Det er valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Ønsker du å delta kan 
du kontakte valgkomiteen for mer info: Anders Aune anderau64@hotmail.com eller Kjell Erik Rian 
kjell.e.rian@gmail.com  
 
Alle infoskriv og mye annen info om borettslaget, finner du på hjemmesida: www.vestlia.borettslag.no 
Kontakt styret: styret@vestliaborettslag.no    Kontakt Driftsavdelingen: drift@vestliaborettslag.no 


