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VANN- OG ELSJEKK I LEILIGHETEN DIN 
 
I tiden framover vil det bli utført kontroll av det tekniske anlegget inne i leilighetene. El-anlegg 
blir sjekket, likeså vann og sanitær. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten i borettslaget, og å 
begrense mulige vannskader. Borettslaget har de siste årene hatt en rekke vannskader på 
boligmassen. Dette fører til økte forsikringspremier, som igjen påvirker husleia. 
 
Arbeidet vil foregå i alle rom i leiligheten. Samtidig vil brannslukker/pulverapparat byttes, og et 
dryppebrett til å sette under oppvaskmaskinen blir lagt igjen for egen montering til dere som 
ikke allerede har installert dette eller waterguard.  
 
Det blir delt ut skriv i postkassene om tidspunktet arbeidet skal foregå, en uke i forkant. 
Oppstart blir i midten/slutten av mars. Er du ikke hjemme låser vaktmester fagfolkene inn. Har 
du hund må denne være under kontroll av eier.  
 
Spørsmål om det hele kan rettes til vaktmester. 

 
DEKODERE OG WIFI FRA TELENOR 

De fleste har nå fått ny dekoder og wifi. Vi håper dette fungerer bra. De som ikke var hjemme når 
montørene kom, vil kontaktes, slik at utskiftingen blir gjort på en senere dato. 

Det er lagt ut bruksanvisning på den nye fjernkontrollen på hjemmesida vår. Se Infohåndbok for 
beboere > Kabel-TV og bredbånd. 

 
RENOVASJON I 2023 OG VARSEL OM KILDESORTERING 

Alle husstander i Trondheim fikk etter nyttår i år melding om kommende endringer i 
avfallsløsningen. Styret jobber med saken, og kommer med info om utviklingen i saken. Dette vil 
mest sannsynlig ikke tre i kraft før i 2024 for VBL. 

 
BALLBINGE SKAL IKKE BRUKES TIL HUNDELUFTING 

Dessverre er det noen som ikke følger borettslagets regler. Ballbingen i dalen skal ikke brukes til 
hund. Skilt ble satt opp i høst. Om ikke alle er klar over det, så har borettslaget et område 
inngjerdet til lufting og trening av hund. De ligger nord for blokk nr 6 i Arne Fjellbus veg – retning 
Othilienborg borettslag.  
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PLUKK OPP ETTER HUNDEN 

De fleste plukker opp etterlatenskapene etter sine hunder. Noen gjør det ikke. Til deg som ikke 
gjør det: skjerpings! 

 
BILDELINGSPLASSER I BORETTSLAGET 

Det nærmer seg at vi får på plass ordningen om bildelingsplasser i borettslaget. Mer info kommer 
straks det er i orden. 

 
HUSNUMMERINGA 

Vaktmester har nå fått satt opp nye nummer og bokstaver på blokkene. De gamle bokstavene 
blir fjernet. Rekkehusene står for tur i tiden framover. 

 
REGELENDRINGER POSTES PÅ HJEMMESIDA 
 
Når styret vedtar endringer i regler i borettslaget, vil dette orienteres om som en nyhetssak på 
hjemmesida. Endringer her blir kun det som ligger under styrets styringsrett. 

 
GENERALFORSAMLING 9. mai 2023  

Årets generalforsamling blir den 9. mai i Storstua på Hoeggen skole. Saker kan som vanlig meldes 
inn til styret. Frist for innsending er 1. april søndag 26.mars! 

 
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  

 

Med vennlig 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 vaktmester/Driftsavdelingen: 
drift@vestliaborettslag.no  
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