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INFORMASJON TIL SAMEIERNE 

NR. 3 – 2019 

Elbillading 
Vestlifaret BS har inngått en avtale med Morel AS om installering og drift av elbilladere i vårt sameie. 
De som ønsker elbillader må bestille den direkte hos Morel AS.  

Ved inngåelse av avtalen betaler man et etableringsgebyr på kr 4990,- (dette blir ikke refundert om 
avtalen sies opp). Så betaler man en månedlig avgift avhengig av hvor langt man kjører. Dere finner 
mer om dette og alle opplysninger om dette på vår nettside Vestlifaret.no under Praktiske 
opplysninger. Lurer du på noe kan du ta kontakt med Morel AS på: 

  Tlf: 46 42 60 00   E-post:   morel@morelcharger.no 

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

Dette tiltrekker seg grevlinger og rotter. 

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

Har du større ting kan vaktmesteren kontaktes 

Husk det kun skal brukes GJENNOMSIKTIGE søppelsekker. 

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).  

Låsing av inngangsdører 
I den senere tid er det observert at flere av ytterdørene ikke er lukket og låst. 
Vårt nye porttelefonanlegg er vår sikkerhet for at ingen uvedkommende tar seg inn i oppgangene. 

Alle MÅ lukke og låse ytterdørene etter seg. 

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. 

Avtrekksvifter 
Alle avtrekksviftene er nå byttet. Disse er betraktelig mer effektive enn de gamle, noe som medfører et bedre avtrekk. Det 

kan derfor være nødvendig at man justere ventilene noe for å redusere støyen..  

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,  
september 2019.         
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