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Nye beboere. 
Styret ønsker alle som har flyttet inn i sameiet de siste måneder, velkommen til Vestlifaret 
Boligsameie.  I alle seksjoner skal det finnes ”Håndbok for beboere i VBS”.  Håndboken finnes 
også på sameiets hjemmeside:  http://www.vestlifaret.no/Dokumenter_for_nedlasting/HB for VBS5.pdf 
Styret vil spesielt gjøre oppmerksom på at: 
• leiligheten ikke må brukes slik at det sjenerer andre, 
• det skal være ro i leiligheten etter kl. 22oo, 
• ballspill og høylytt lek er ikke tillatt på sameiets fellesområder etter kl. 22oo, 
• dør til kjeller og ytterdør skal alltid være lukket og låst, 
• entredøren til leiligheten må alltid holdes lukket. Lufting må ikke skje til oppgangen, 
• opphold og lek, samt røyking og unødvendig støy i trappeoppgang og kjeller er ikke tillatt, 
• matfett må ikke tømmes i vasken på kjøkken. Hvis du må tømme ut matfett, husk å skylle 

med rikelige mengder varmt vann. 

Trappevask. 
Rydje Renhold as er nå ansvarlig for ukentlig renhold av oppgangene. Oppgangene i  
blokk 5 og 6 blir vasket hver TORSDAG,  mens oppgangene i blokk 7 og 8 blir vasket hver FREDAG.  
Det må ikke hensettes noe på trappeplatået. Kun barnevogner som er i regelmessig bruk, kan 
settes under trappen i 1. etasje. Fritidsutstyr som sykler, akebrett etc. skal IKKE hensettes i 
trappeoppgangene og må fjernes umiddelbart!  
Alle dørmatter bør tas inn før vasking. 

Trappeoppganger. 
Det er nå foretatt hovedrengjøring av trappeoppgangene og det er foretatt oppskuring og 
behandling av alle gulv og trapper. De aller fleste gardiner på inngangsdøren ble samtidig tatt 
ned og vasket. Der hvor dette ikke er gjort, bes Oppgangstillitsvalgt sørge for at det blir gjort. 
Styret minner samtidig om at opphold i trappeoppgangene ikke er tillatt!   

Parkeringskontroll. 
Styret minner om at det er inngått avtale om parkeringskontroll med A1 Security AS.  
Avtalen innebærer at det foran blokkene kun er tillatt å parkere i 20 minutter uten synlig av- og 
pålessing. Parkering utover dette er kun tillatt med synlig parkeringstillatelse. 
På gjesteparkeringsplassene er parkeringstid begrenset til max 3 døgn uten gyldig 
parkeringstillatelse. 

Sluk på terrassen. 
Risten over avløpet skal fjernes!  Pass alltid på å holde avløpet på terrassen rent og fritt for løv 
og større ting slik at det ikke tetter seg til. 
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Røykluker / lufteluker. 
Det går mot høst og beboerne i toppetasjen minnes om ansvaret for å sørge for at lufteluken er 
stengt i regnvær. Husk at lufteluken alltid skal være stengt i vinterhalvåret. 

Rømningsveier - kjøkkenbalkong. 
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! 

Kalender for 2. halvår - 2007. 
Onsdag 19. september starter høstturnering i dart opp igjen med dartaften annenhver onsdag,  
De andre onsdagene blir det biljardturnering i aktivitetslokalene i tilfluktsrommet. 
Høstens store begivenhet blir sameiefesten lørdag 10. oktober. 

Sameiefest / danseaften. 
Styret og festkomitéen har til hensikt å arrangere hyggeaften med dans til levende musikk i 
festlokalene i tilfluktsrommet lørdag 10. oktober. 
Sett av kvelden til en hyggelig aften med sosialt samvær og dans.  Dette er en ypperlig 
anledning til å bli bedre kjent med naboene. Nærmere informasjon med påmelding vil bli gitt. 

E-mail adresse. 
For på en hurtig måte å kunne formidle informasjon av felles interesse over internett, ønsker 
styret at de som ennå ikke har gjort det, sender en mail til styret og oppgir navn og e-mail 
adresse.  E-mail adresse til styret er:  vestlifaret@getmail.no     
Sameiets hjemmeside har adresse:  www.vestlifaret.no  

Sikringsskap. 
Det er viktig at den enkelte sameier regelmessig kontrollerer sitt eget sikringsskap.  
Kjenn spesielt etter om hovedsikringene er varme. Hvis så er tilfelle eller du observerer andre 
forhold som kan være brannfarlig, si fra til oppgangstillitsvalgt eller blokk- kontakt / vaktmester 
snarest mulig. 

Avtrekksanlegg. 
Det gjøres oppmerksom på at på grunn av brannfaren er det ikke tillatt å koble avtrekk fra 
komfyr eller tørkeskap-/ trommel til avtrekksanlegget.   
Der hvor slik kobling finnes, må denne fjernes ! 

Søppelskur – papiravfall. 
Styret finner det igjen nødvendig å innskjerpe at papiravfall, kartonger etc. skal rives/skjæres opp 
og kastes i en av de fire dunkene som er beregnet for papiravfall. 
Papiravfall skal ikke plasseres oppe på dunkene. 

Søppel på kjøkkenbalkong. 
Søppel og matavfall må ikke plasseres på kjøkkenbalkongen, da dette tiltrekker seg fugler, 
spesielt skjærer, som griser til og holder et forferdelig spetakkel. 

Kontortid. 
Styreleder er normalt tilstede i styrerommet hver tirsdag mellom kl 1100 og 1330.  
Styreleder kan alltid nåes på tlf. 908 42 427 og vaktmester på tlf. 911 85 513. 
Samtidig minnes om at telefon og faks. til styrerommet er  21 90 23 36. 

 
 

Styret VBS, september 2009. 
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