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FELLES 
 

1. STYRET GÅR VIDERE MED BILDELINGSPLASS I BORETTSLAGET 

I sist infoskriv etterspurte vi respons på om dere syns det var en god idé å opprette 
parkeringsplass for bildeling. Ganske mange har tatt kontakt og ønsker at vi skal gå videre med 
dette. Så det gjør vi. 

2. PASS PÅ STRØMKABELEN DIN 

Du som leier strømplass skal ta bort kabelen når den ikke er i bruk. Eventuelle skader på 
strømpunktet pga at kabel blir dratt med under snørydding, må dekkes av leier. 

 

BLOKK 

3. DET ER RIKTIG AT DET KAN TA LITT LENGER TID Å FÅ VARMTVANN I KRANENE 

Noen spør hvorfor det tar litt lenger tid i de øvre etasjene i blokk før varmtvannet dukker opp i 
kranene. Det henger sammen med at styret har unngått store kostnader på vedlikehold på 
vannrør i blokkene, som jo ville ha økt husleia unødvendig. Du kan lese mer om dette i infoskriv 
nr 2 i år. 

4. UTEVANNET STENGES FOR VINTEREN 

Når Driftsavdelingen stenger utevannet for vinteren, må vi ikke skru det på igjen. Dere finner 
åpent utevann ved driftsgarasjen dersom temperaturen tillater bruk. Konteineren for sykkelvask 
har vann hele året, kun til sykkelvask. 

5. FOR ORDENS SKYLD 

Vi oppfordrer til å holde ytterdørene låst, og låse dørene inn til kjellerne i oppgangene. Da 
unngår vi at uvedkommende kommer seg inn... 
 

 
REKKEHUS 
 

6. HAR DU HUSKET Å STENGE UTEVANNET? 

Før kulda kommer: Steng utevannet og åpne deretter krana så rørene tømmes for vann. Kranene 
skal stå åpne og krankoblinga for slangekopling skrus av for å hindre frostsprengning i krana.  
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7. BYTT BATTERIER 1.DES  

Rekkehusbeboerne får utdelt tre batterier til røykvarslere. Har du satt opp flere røykvarslere 
skaffer du flere batterier selv. Standard kvote batterier deles ut innen 1. desember. Batteriene 
bytter du normalt selv. Har du problemer, ta kontakt med Driftsavdelingen.  

8. REKKEHUS EBS 24-26 OG AF 4 FÅR OGSÅ FILTRE TIL VENTILASJONSANLEGGENE 

De som fikk nytt ventilasjonsanlegg for 1-2 år siden, har behov for å bytte filtre nå. 
Bruksanvisning blir lagt ved. Ta kontakt med vaktmester Jens om du ikke får til. 

 
 
Hilsen styret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk:  
Info gitt gjennom infoskrivene fra styret må alle lese. Den anses som formidlet og gjeldende.  

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  
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