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Vestlifaret Boligsameie  
 

ANSKAFFELSER OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER: 
 
 
2018: 

• Montert nye trapper til inngangspartiene alle blokker, 

• spylt avløp i alle leiligheter, 

• vasket nordfasaden alle blokker, 

• innkjøpt nye bord og stoler til festlokalet, 
 
2017: 

• Malt kjellergangene i blokk 5,6 og 7, 

• rehabilitering av balkongene og montering av nye balkongfronter, 

• montert nytt porttelefonanlegg i alle blokker, 
 
2016: 

• Vasket og malt oppganger i blokk 5, 

• innbygging av kjeller blokk 8, 

• vasket og malt toalettene i festlokalene, 

• malt skillevegger og gavl, kjøkkenside blokk 6 og 8, 

• tømt alle sandfang, 

• montert ny trapp til inngangspartiet EG 5, 

• montert støttemur m/gjerde blokk 7, syd og asfaltert gangvei til kjeller, 

• montert ny lysarmatur i kjeller blokk 8, 

• ombygget varmeanlegg i alle garasjene, 

• foretatt kloridprøvetaking av betongen på 10 utvalgte balkonger. (Ingen tegn til 
klorider). 

 
2015: 

• Utskifting av åpningssylindre i røykventilasjonssystemet i oppgangene, 

• ombygging/oppgradering av eksisterende digitalt kabel-TV og bredbåndsnett, 

• foretatt vedlikeholdsspyling av avløpsledninger i alle nederste underetasjer, 

• montert ny lysarmatur i oppgangene i blokk 5 og 7, 

• blendet alle søppelnedkast i blokk 5 og 7, 

• skiftet gerikter i blokk 5 og 7, 

• vasket og malt oppgangene i blokk 6 og 7, 

• malt utvendige rekkverk ved inngangsdørene i blokk 5 og 7, 

• montert nye postkasser i blokk 5 og 7. 

2014: 

• Malt dører på gavl samt til tilfluktsrom, 

• malt kjøkkengjerde blokk 6, 

• malt rekkverk ved inngangsdører, blokk 6 og 8, 

• montert nye postkasser i blokk 6 og 8, 

• vasket og malt oppgangene i blokk 8, 

• blendet alle søppelnedkast i blokk 6 og 8, 

• montert ny lysarmatur i oppgangene i blokk 6 og 8, 
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• lagt nye varmekabler i gangvei til garasje blokk 5, 

• pusset opp styrerommet på dugnad. 
 
2013: 

• Skiftet ut postsonelåser i inngangsdørene, 

• skiftet 3 stk avtrekksvifter, 

• skiftet låser i 33 sikringsskap, 

• montert og innredet sykkel- og redskapsbod i de tidligere søppelskurene, 

• malt kjøkkengjerde blokk 5, 

• malt festlokalene i tilfluktsrommet på dugnad, 

• anskaffet gressklipper Mini Spider, 

• gjennomført 5-års garantiarbeider på terrasser. 
 

2012: 

• Montert nytt søppelhåndteringssystem med tre avfallsbrønner ved hver blokk, 

• anskaffet gulvvasker (B 140 R), 

• utført oppmerking i alle garasjene, 

• montert lys på mur blokk 5, 

• malt kjøkkengjerder blokk 7 og 8, 

• heltekking av ventilasjonspipene på takene samt montert ny topp, 

• montert sidehengslede vinduer med innsatt finerplate med alu.plate på hver side i 

alle garasjene. 

 

2011: 

• Oppgradering av sikringsskap. De gamle patronsikringene er byttet ut med 

jordfeilautomater, 

• anskaffet nytt snøskjær til traktor, 

• anskaffet ny feiemaskin til traktor, 

• montert ny motor og styring av alle garasjeporter, 

• utskifting av låssystem i fellesområdet, 

• årlig skjøtsel av grøntanlegg, 
 
2010: 

• Rensing av ventilasjonsanlegg, 

• vask av kjellerganger (en gang pr år), 

• utskifting av lysarmatur i tilfluktsrom, 

• montert mur ved gangvei til garasje blokk 5, 

• montert mur ved gangvei til garasje blokk 8. 
 
2009: 

• Vasket, malt og merket garasjene, 

• vasket alle fronter på kjøkkenside, 

• montert beslag på skillevegger ved inngangene på kjøkkenside, 

• malt alle gjerder på stueside, 

• hovedrengjøring og gulvbehandling i alle oppganger, 

• gjennomført 1-års garantibefaring på terrassene. 
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2008: 

• Sluttarbeider i forbindelse med terrasserehabilitering og montering av gjerder, 

• montert avtrekkskanaler i kjelleren tilfluktsrom (VFAL) på dugnad. 
 

2007: 

• Terrasserehabilitering på stueside, med bl.a. legging av fliser på alle terrassegulv og 
montering av gjerder rundt alle hager, 

• anskaffet ny traktor – John Deere 5720 4WD, 

• montert fangnett ved forballbanen ved blokk 8, 

• utført kontroll og service på alle elektriske tavler i sameiet, 

• utskifting av ståldører og montering av smekklås i alle dører i kjellerne, 

• montert støttemur m/gjerde og kantstein ved garasjevei blokk 5, 

• lagt kantstein og opparbeidet bed ved inngang til tilfluktsrom. 
 
2006: 

• Satt opp forstøtningsmur ved garasjevei, blokk 7, 

• satt opp forstøtningsmur ved sørgavl, blokk 5, 

• fjernet stubber foran blokkene. 
 

2005: 

• Skiftet til ny armatur på lyktestolpene foran blokkene og malt stolpene, 

• montert ny kjøkkeninnredning og avtrekksvifte i festlokalene i tilfluktsrommet. 

• montert stikkontakter på platået i alle oppganger. 
 
2004: 

▪ Asfaltert gjesteparkeringsplass blokk 5 og rundt søppelskur blokk 8,  
▪ skiftet alle varmeovner i oppgangene,  
▪ felt 4 store popler og fjernet stubbene, 
▪ skiftet alle lamper i taket på inngangsplatåene 
▪ lagt om utevann på stueside, 
▪ lagt nytt gulvbelegg i festlokalet, 
▪ montert 2 stk doble utelyslamper på mur ved garasjegangvei - blokk 7. 

 
2003: 

• Foretatt omtekking av tak - blokk 5, 

• montert nye adkomstluker til tak i blokk 5 og 6, 

• høytrykksspylt, skrapet og malt mur på alle gavlvegger, 

• skiftet 3 stk ståldører til kjellere på gavl, 

• montert slangestusser i alle drenshull i alle blomsterkasser. 
 
2002: 

• Anskaffet ny traktor - John Deere 5410 - 4WD 70HK, 

• bygget forstøtningsmur m/ nye lysmaster- blokk 8 nord, 

• skiftet ut alle stoppekraner på hovedvannledninger i garasjene, 

• montert ekstra lys og stikkontakter samt vendebrytere i alle kjellere. 

• montert fotoceller på alle inngangslys, samt utenfor garasjene, tilfluktsrom og 
søppelskur, 

• utvidet og asfaltert vei samt montert bom blokk 6, 
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• montert nye mottagere, type Aprin, med stillbar kode og inkl. nye antenner, for 
åpning av alle garasjeporter, 

• foretatt oppussing av festlokalene i tilfluktsrommet. 
 
2001: 

• Fellesmåling av strøm. Skiftet alle strømmålere, montert logg og skiftet til BoNett as 
med Bergen Energi som strømmegler 5/9 - 01, 

• foretatt omtekking av tak - blokk 6, 

• montert 3 stk. kart- og områdeskilt, 

• foretatt oppussing av tjenesteleilighet inkl. utskifting av alle vinduer, 

• montert adgangskontroll med nøkkelsøyle og kortleser ved alle garasjeporter og 
snortrekk inne i garasjene, 

 
 
 
 
2000:  

• Montert nytt lekeplassutstyr, 

• montert nye adkomstluker til tak, blokk 7 og 8, 

• asfaltert sameiets områder + aquadren ved garasjeport blokk 8, 

• lagt asfalt til utgang m/varmekabler i Vsv 3 og 7, 

• skiftet toaletter i tilfluktsrom, 

• montert rekkverk ved gangvei - blokk 6. 
 
1999:  

• Montert porttelefoner i blokk 5 og 6, 

• foretatt omtekking av takene i blokk 7 og 8 samt montert nytt avløpssystem m/flere 
sluk og med kilefall, 

• fjernet lekeapparater som ikke var i henhold til nye sikkerhetsforskrifter, 

• montert leidere under hvert nødutgangsvindu i alle garasjer. 
 
1998: 

• Satt opp mur ved gangvei til garasje blokk 7, 

• montert nøkkelsøyle ved garasjeport blokk 7, 

• lagt varmekabler og asfaltert gangvei til garasjen blokk 7, 

• installert nytt oppgradert internt abonnentnett i kabel-TV nettet, 

• montert røde varsellys med fortenning ved garasjeportene. 
 
1997: 

• Montert nye røykluker med komfortlufting og nye brannvarslere i alle oppganger, 

• montert beslag på alle leilighetsskiller på kjøkkensiden, 

• malt samtlige blomsterklasser i nye farger, 

• foretatt rensing av alle luftekanaler, 

• lagt isolasjon rundt vannrør i garasjene og i tilfluktsrom. 
 

1996: 
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• Rehabilitert gavlveggene på alle 4 blokker (sanering av all asbestholdig 
eternittbekledning samt etterisolering og ny veggbekledning av Steni-plater), 

• skiftet 145 av 158 mulige vinduer på endegavlene, 

• lagt lemur mot parkeringsplass blokk 5, 

• lagt varmekabler og asfaltert gangvei til garasjen blokk 5, 

• helasfaltert parkeringsplass og garasjeinnkjøring blokk 6, 

• montert nye mottakere med ekstra antenner inne og ute i alle garasjer, 

• malt trevegger og vinduer på stue- og kjøkkenside i farger som står til gavlveggene, 

• utvendige ledningsnett til kabel-TV anlegget gravd ned i bakken. 
 
1995: 

• Montert ny trapp blokk 8, 

• lagt varmekabler og asfaltert gangvei til garasjen blokk 8, 

• skiftet samtlige 22 inngangspartier, 

• skiftet porttelefon i blokk 7 og 8, 

• skiftet ringepanel ved alle oppganger, 

• anskaffet ny plenklipper/gårdsmaskin av typen John Deere 1145 m/ feiekost. 

 
1994: 

• Lagt varmekabler på alle tak, 

• innlagt lys m/automatisk av/påslag i alle søppelhus. 
 
 
 


