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Terrasserehabilitering. 
Det gjenstår fortsatt arbeider hos enkelte beboere.  Protector vil starte opp arbeidene med 
det gjenstående i begynnelsen av juni.  Den enkelte vil bli informert på forhånd. 

Kjellere og oppganger. 
Husk at kjellerdørene alltid skal være låst og lyset slukket.  Opphold i kjellerne er ikke tillatt. 
Møbler, avfall og lignende må ikke plasseres i kjellerne. Husk brannfaren.   
Styret minner om  at opphold i trappeoppgangene ikke er tillatt! 
Det må ikke hensettes noe på trappeplatået. Kun barnevogner som er i regelmessig bruk, kan 
settes under trappen i 1. etasje. Fritidsutstyr som sykler, etc. skal IKKE hensettes i 
trappeoppgangene og må fjernes umiddelbart!  
Røyking er absolutt ikke tillatt i oppganger eller i kjelleren. HUSK BRANNFAREN ! 

Rensing av ventilasjonsanlegg. 
Styret har inngått avtale med Kanalrens & Co om rensing av ventilasjonsanlegget i sameiet. 
Arbeidene startet opp 25. mai.  Hver enkelt seksjon vil bli informert om når turen er kommet 
til din oppgang.  (blokk 6 i uke 23 og  blokk 5 i uke 24).  Alle avtrekksventiler i leiligheten og i 
kjellerboden til de som har bod mot inngangen, må stenges mens rensing foregår. 

Grilling. 
Det minnes om at grilling med grillkull på terrassene iht vedtak på sameiermøte, ikke er tillatt.  
Kun gass- eller elektrisk grill kan benyttes og det må likevel vises hensyn slik at ikke os fra 
grillen trekker opp på terrassen eller inn i stuen i etasjene over og derved er til sjenanse for 
andre beboere. 

Røykluker - Ansvar. 
Sameiet har overlyskupler (røykluker) i hver oppgang med åpningssystem for brannventilasjon og 
med manuell spindelåpner for komfortventilasjon. 
I tilfelle brann er det en smeltesikringsautomatikk med trykkgasspatron og en 
betjeningssentral plassert i 1. etasje, for manuell utløsning. 
For komfortventilasjon er spindelåpneren utstyrt med en manuell sveiv for åpning av luken.  
De to seksjonene i toppetasjen er ansvarlige for åpning og stenging av luken.  
I sommerhalvåret vil sveiven normalt henge på spindelen. Luken skal være lukket i regnvær. 

Ferietips. 
Steng alltid hovedstoppekran for vann i egen leilighet før du reiser på ferie. Omadresser eller 
stopp avisen, eller få noen til å ta den inn for deg. Kontroller at alle elektriske apparater er 
slått av og ta gjerne ut antennen fra veggen til radio og TV før du reiser. 
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Hjemmeside. 
Styrets hjemmeside er – www.vestlifaret.no   
E-mail adresse til styret er:  vestlifaret@getmail.no   
I hver seksjon skal Håndboken forefinnes lett tilgjengelig.  Håndboken ligger også på  
sameiets hjemmesider og kan lastes ned i pdf format.  
Hjemmesiden inneholder også generell informasjon om sameiet, om håndverkere, 
kontaktpersoner, kalender, leie av festlokalene etc. 

Get – Digital kollektivavtale. 
Husk at ved salg/utleie av seksjonen må selger levere inn modem, Get boks og trådløs telefon 
til Spaceworld Stovner og ny eier / leietaker må hente ut utstyr samme plass. Skjema fåes hos 
styret.  På www.get.no finner du ellers alt du trenger å vite om dekodere, kanalpakker, priser, 
bredbånd, filmleie og nyheter generelt.. 

Navneskilt. 
Postkassene skal kun ha godkjente navneskilt på dertil beregnet plass. Skilt kan bestilles hos 
vaktmester.  Det tillates ikke klisterlapper på postkassene.  Da det ofte er vanskelig å finne 
frem, bør hver enkelt beboer ha navneskilt på sin egen entredør.  Kontroller også at 
ringeklokken utenfor entredøren virker.  Hvis den ikke virker, si fra til vaktmester. 

Kalender for 2. halvår - 2010. 
Onsdag 22. september starter høstturnering i dart opp igjen med dartaften annenhver onsdag 
(onsdager i like uker). 
De andre onsdagene blir det biljardturnering i aktivitetslokalene i tilfluktsrommet. 
Høstens store begivenhet blir sameiefesten lørdag 16. oktober.    
Festkomiteen vil komme tilbake med påmelding, tidsfrister etc. 

Rømningsveier. 
Mellom de fleste kjøkkenbalkonger er det en plate i skilleveggen. Dette er en rømningsvei i 
tilfelle brann. Denne rømningsvei må ikke blokkeres ved at større ting plasseres foran.   
Kontroller derfor at denne rømningsvei ikke er blokkert på din kjøkkenbalkong! 
I hver garasje er det en rømningsvei gjennom vindu innerst i garasjen. 

Sigarettkasting. 
Det kastes fra tid til annen aske og sigarettsneiper, også brennende sådanne, fra terrassene 
og balkongene. Det vises til Husordensreglene for VBS pkt. 2.7 hvor det bl.a. heter: ”Det er 
ikke tillatt å kaste ned gjenstander eller riste tøy eller tepper fra vinduer eller terrasser”.  
Det kan lett brennes hull i markiser etc.   BRUK ASKEBEGER! 

Kontortid. 
Styreleder er normalt tilstede i styrerommet hver tirsdag mellom kl 1100 og 1330. 
I juli måned er det ferietid.   I vaktmesters sommerferie kan vaktmestervikar  
(Arne Thorstensen) nåes på telefon 911 85 513.  
Han vil også ha oversikt over hvem fra styret som til enhver tid er tilgjengelig.  
 

Styret VBS, juni 2010. 
 

Styret ønsker alle beboere i Vestlifaret Boligsameie  

en riktig god sommer! 

http://www.vestlifaret.no/
mailto:vestlifaret@getmail.no
http://www.get.no/
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