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INFORMASJON TIL SAMEIERNE 

NR. 2 - 2017. 

Ny nettside for Vestlifaret Boligsameie: VESTLIFARET.NO  
Nå er vår nye nettside VESTLIFARET.NO  oppe og går.  Styret har som intensjon å bruke nettsiden til å informere 
beboerne om det som skjer i vårt sameie. Kom gjerne med innspill. Send en mail til vestlifaret@getmail.no. 

Rehabilitering av balkonger 
Rehabilitering av balkongene er nå i gang. Vi starter med blokk 5, så blokk 6, 7, og til slutt blokk 8. 

Eksisterende balkongfronter i betong på blokkenes kjøkkenside blir fjernet og erstattet med rekkverk i glass og 
metall. 

P.g.a. spyling og pigging av betong, SKAL vinduene være lukket på dagtid. 

Følg med på VESTLIFARET.NO for oppdatering av fremdrift og annen nyttig informasjon om rehabiliteringen. 

På side 2 finner dere en foreløpig fremdriftsplan.  Det vil ikke bli arbeidet i uke 30 (starter 24/7) 

Parkering 
Vi minner om våre parkeringsbestemmelser som sier at det ikke er lov å parkere lenger enn 3 
dager/72 timer, uavhengig om bilen er flyttet i mellomtiden. Dette innebærer at om du står der én 

time hver dag i 3 dager, på forskjellige steder, kan du bli ilagt kontrollavgift. 

Det er heller ikke tillatt for beboere i nærliggende borettslag/sameier å parkere på sameiets 
parkeringsplasser. Bor du på Vestli eller Stovner, vil du få bot om du parkerer på våre parkeringsplasser. 

Har du eller noen av dine nærmeste behov for å stå lenger, eller om de bor i nærheten, ta kontakt med vaktmester, 
så får du en parkeringstillatelse. 

Søppel 
 Det er ikke tillatt å sette plastposer med søppel, papiravfall ol, på utsiden av søppelbrønnene. Vi ser at det 

tiltrekker seg grevlinger og rotter. 

Ikke send barn ut med søppel, om de ikke klarer å få posene opp i søppelbrønnene. 

Banking og boring 
Banking, boring eller annen bruk av støyende verktøy er KUN tillatt mellom klokken 07:00 og 21:00 på 
hverdager, og mellom klokken 07:00 og 16:00 på dagen før søn- og helligdager (lørdager).  

Garasjene 
Det er ikke tillatt å bruke garasjene som verksted. 

ALL SVEISING, LAKKERING OSV. ER STRENGT FORBUDT. 
 

Vaktmester. 
Styret presiserer at vaktmesteren har arbeidstid fra kl. 07:00 til kl. 15:00 mandag til fredag.  
Henvendelser utenom disse tider må kun være av MEGET stor viktighet! 

 

Kontortid. 
Styreleder er normalt til stede i styrerommet første tirsdag i måneden mellom kl 11:00 og 13:00. 

Følg med på kalenderen på VESTLIFARET.NO. 
  

Styret i Vestlifaret Boligsameie,  
juni 2017.  
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