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INFORMASJON TIL SAMEIERNE 

NR. 2 - 2018. 

Søppel. 
 Det er ikke tillatt å sette plastposer med søppel, papiravfall ol, på utsiden 

av søppelbrønnene. Vi ser at det tiltrekker seg skadedyr (grevlinger, rotter 
osv). 

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

Søppel utenfor blokk 6 er ekstra ille og styret nå vil søke godkjenning for montering 
kamera. 
Har dere større ting som skal kastes, ta kontakt med vaktmesteren. Det er mulig å få 
kastet dette i sameies konteiner mot et vederlag. 
 

Kasting av sigarettsneiper fra terrassene/balkongene 
Det er strengt forbudt å kaste sigarettsneiper og lignende fra terrassene og 
balkongene. Det medfører stor brannfare og det ødelegger markisene i etasjene under. 
 

Parkering. 
Vi minner om våre parkeringsbestemmelser som sier at det ikke er lov å parkere lenger enn 3 
dager/72 timer på gjesteparkeringene, 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. De som bor på Vestli eller Stovner, vil få bot om de 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. 

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).  

Maling av treveggen og vinduene på balkongene. 
Se baksiden av denne infoen. 

 

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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Maling av panel/vinduer/dører på balkongene. 
 
Som det ble informert om på Informasjonsmøtet etter Årsmøtet i mars 2018,  
skal alt panel, alle dører og lister på balkongene males på dugnad i år. 
Der hvor leilighetene er utleid er dette eiers ansvar. 
Alle leiligheter vil få utlevert maling og utstyr, men må selv utføre malingen. 
Utlevering av maling etc. vil bli organisert i den enkelte blokk. 
Det er viktig at gulvet blir skikkelig tildekket for å unngå søl på belegget. 
Der hvor denne jobben ble gjort i 2017, kan styret avgjøre at det ikke er 
nødvendig å male på nytt. 
Alle balkonger skal være ferdig malt innen 15. juli 2018. 
Der hvor dette ikke er utført innen fristen, vil det bli engasjert en malermester til å 
utføre jobben på beboers/eiers regning.  
De som mener at de ikke har anledning til å gjøre dette på egen hånd, informerer 
styret snarest, som vil engasjere en maler til å utføre jobben til en fast pris. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Svarslipp 

 
 
Jeg kan ikke male selv og vil ha hjelp til dette: 
 
 
Fornavn: ____________________      Etternavn: _______________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________  Etg: _________   Seksjon nr: _________ 
 
Telefon mobil: _______________________   Fast tlf: _________________ 
 
Det er innhentet en ca pris fra kr 3500.- til 4000,- pr balkong. 
(avhengig av hvor mange som ikke maler selv). 
 
Svarslippen kan legges i postkassen ved tilfluktsrommet eller dere kan svare med en e-post til: 

vestlifaret@getmail.no. Merk e-posten (emnefeltet) med Maling balkonger. 
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