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INFORMASJON TIL SAMEIERNE 
NR. 3 - 2017. 

Bruk nettsiden for Vestlifaret Boligsameie: VESTLIFARET.NO  
Styret bruker 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 snart ferdig. Sagstuen er noe forsinket med rekkverkene, men resten ser ut til å 
gå etter planen. 

Se egne skriv/info om balkongrehabiliteringen. Du finner også disse på vår nettside VESTLIFARET.NO. 

 Det er en del etterarbeide som må gjøres i alle hagene. Dette kan bli vanskelig å få gjort i år, men vi oppfordrer alle 
til å prøve å rydde så godt de kan, slik at det går greit å eventuelt plante nye blomster og busker til våren. 

Porttelefonanlegg 
Vi skal nå også bytte porttelefonene. Planen er å starte i blokk 8 (Vestlisvingen 19) den 23/10. Utskiftingen vil gå 
fortløpende med 4 oppganger pr uke. Vi kommer tilbake med en mer utførlig tidsplan/dato for når arbeidet med 
bytte av porttelefonene vil bli utført i de enkelte oppgangene. 

De som bor i underetasjene vil få svarapparater med video. De som bor i 1. til 4. etg. vil få et høyttalende 
svarapparat. Om man også her ønsker et svarapparat med video, kan man få dette, men må betale dette det selv. 
Svarapparat med video koster kr 2000,- 

Mandag den 16. oktober kl 18:00 til 20:00 vil det bli en demonstrasjon av 
det nye porttelefonanlegget i bomberommet. 

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 dersom de ikke klarer å få posene opp i søppelbrønnene! 
 

Løv og blader i vannrennen på terrassen 
Nå som høsten kommer må dere rense vannrennen på terrassen slik at sluk og nedløp ikke tetts. 

 

Låsing av inngangsdører 
I den senere tid er det observert at flere av inngangsdørene ikke er lukket og låst.  
Alle MÅ lukke og låse dørene etter seg. 
 

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. 
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Installasjon av nytt porttelefonanlegg 
Vi skal nå i gang med å installere nytt porttelefonanlegg. Som leverandør er Assistent Partner 
AS valgt. 
Alle underetasjene vil få installert porttelefon med video. 
Alle i 1. til 4. etg. vil få installert et høyttalende svarapparat uten video.   
 

 
 
 
 
 
De som måtte ønske et svarapparat med video, kan få dette 
montert mot et tillegg på kr 2000,-. 
Montørene vil ha med seg en betalingsterminal slik at det kan 

betales til montøren.  Svarapparatet må betales FØR det 
monteres. 
 
 
 
 
 

 
Monteringen vil starte i blokk 8 den 23/10-2017 og tar ca. én dag pr oppgang. 
Arbeidet vil bli uført mellom kl. 6.30 og 17.00. 
De som ikke er hjemme slik at montørene ikke får montert svarapparatet i leiligheten, vil bli 
belastet for det ekstra arbeidet dette måtte medføre, som er kr 1200,- inkl. mva. 
 
Dette innebærer at porttelefonene vil bli installert: 
 

Blokk 8: Blokk 7: 
Vestlisvingen 19: 23/10-2017 Vestlisvingen 1: 31/10-2017 
Vestlisvingen 17:  24/10-2017  Vestlisvingen 3:   1/11-2017 
Vestlisvingen 15:  25/10-2017 Vestlisvingen 5:    2/11-2017 
Vestlisvingen 13:  26/10-2017  Vestlisvingen 7:    6/11-2017 
Vestlisvingen 11:  30/10-2017 Vestlisvingen 9:    7/11-2017 

 
 

Blokk 6: Blokk 5: 
Ellen Gleditsch' vei 2:   8/11-2017  Ellen Gleditsch' vei 1: 20/11-2017 
Ellen Gleditsch' vei 4:   9/11-2017 Ellen Gleditsch' vei 3:  21/11-2017 
Ellen Gleditsch' vei 6: 13/11-2017 Ellen Gleditsch' vei 5: 22/11-2017 
Ellen Gleditsch' vei 8: 14/11-2017 Ellen Gleditsch' vei 7: 23/11-2017 
Ellen Gleditsch' vei 10: 15/11-2017 Ellen Gleditsch' vei 9: 27/11-2017 
Ellen Gleditsch' vei 12: 16/11-2017 Ellen Gleditsch' vei 11: 28/11-2017 

 
 
 
Styret i Vestlifaret Boligsameie,  
september 2017.  
 


