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1. GJESTER I JULA? HUSK SMARTOBLAT 
Minner om å registrere dine besøkende i Smartoblat-appen når det 
skal parkeres. Hver beboer har tilgang på tre gjesteparkeringer i ett 
døgn. Blir gjestene lenger, husk å registrere på nytt etter 24 timer 😊  

 
 
2. HVA GJØR DU HVIS DU MISTER NØKKELEN ELLER LÅSER DEG UTE? 
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 han greier å hjelpe 
på kort varsel i julen. Det er ikke noen 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 om innlåsingsassistanse /  Avarn Security på tlf 915 02 580. 
 
 
3. TA VARE PÅ AVLØPSRØRA 
Det er fort gjort å tømme fettrester i vasken eller toalettet. Men det er ikke smart. Røra tetter 
seg igjen, og det er en kostbar affære å spyle de opp. Fettrester skal i søpla. Tøm det i en pose 
eller en flaske. Det er også viktig at dere bruker flytende avløpsåpner i vask og sluk med jevne 
mellomrom for å unngå tiltetting. Det fjerner også dårlig lukt.  

 
 
 
4. SELSKAP? VARSLE NABOEN DIN 
Siden det er ganske lytt mellom leilighetene oppfordres det til å si fra 
til 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 veier. Tål litt støy og tenk på 
eget støynivå. 
 
 

 
5. SNØLAGRING PÅ NOEN PARKERINGSPLASSER 
Når snømengdene kommer, må brøytemannskapet benytte noen av våre parkeringsplasser til 
lagring av snø.. Alternativet kan bli kostbart for oss alle om vi skulle ha kjørt snøen bort utenfor 
eget borettslag. Ikke parker foran snøhaugene da det sperrer for ytterligere lagring om det 
behøves.  
 
Husk å parkere innenfor oppmerkede områder, så du ikke opptar flere plasser. Minner også om 
at vi selv har ansvaret for å snømåke egne strømplasser. (Men er det mulig så brøyter vaktmester 
plassene). 
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6. SNØEN DIN  

Snømåking er ikke så veldig artig aktivitet, og noen ivrige snømåkere skyfler snøen ut i veien. 
Kanskje kommer vaktmester kjørende med brøytebil rett etter, eller kanskje ikke. Det tar tid å 
brøyte hele borettslaget. Er det ikke mye snø, kan det være vaktmester venter til dagen etter. I 
verste fall blir snøen som måkes i veibanen 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. Når du måker fram bilen din, må du sørge for at snøen ikke blir til 
hinder for andre. 

 
7. HVOR KASTER DU GAVEPAPIR OG JULETRÆR? 
 
Gavepapir skal som vanlig kastes i restavfallet. Det blir fort fullt, så samle det gjerne og kast det 
etter nyttår J 
 
Juletrær settes ved siden av søppelcontainere senest søndag 15. januar. Renholdsverket samler 
inn trærne tidlig dagen etter. 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

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 


