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INFORMASJON TIL SAMEIERNE 

NR. 3 – 2020 

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 som skal kastes, kan vaktmesteren kontaktes. 

Det skal IKKE brukes SVARTE søppelsekker. 

Kontainer 
Det blir satt ut kontainere på følgende datoer: 

Ved blokk 5 Ellen Gleditsch’ vei 1, 3, 5, 7, 9 og 11   19. oktober kl 17.00-19.00. 
Ved blokk 6 Ellen Gleditsch’ vei 2, 4, 6, 8, 10 og 12 20. oktober kl 17.00-19.00. 
Ved blokk 7 Vestlisvingen 1, 3, 5, 7 og 9     21. oktober kl 17.00-19.00. 
Ved blokk 8 Vestlisvingen 11, 13, 15, 17 og 19   22. oktober kl 17.00-19.00. 

 
Se info på oppslagstavlene når det nærmer seg. 

 

Det blir IKKE anledning til å kaste gips, bildekk, maling og større elektriske apparater. 
Se info på oppslagstavlene når det nærmer seg. 

Økning av fellesutgiftene. 
For å holde tritt med prisstigningen på tjenester som leveres vårt sameie, har styret besluttet å 
øke fellesutgiftene fra og med 01.01.2021, med kr 50,- til kr 3130,-. Har du avtalegiro, husk å 
sjekke at beløpet du kan belaste din konto, er stort nok til å dekke økningen av fellesutgiftene 
(beløpsgrensen bør normalt være 2 x fellesutgiftene). 

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. 
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Oppgradering av tv og internett fra Telia (tidligere GET) 
I høst vil Telia oppgradere kabelnettet for tv og internett, bl.a. for å øke hastigheten på 
internett. Nærmere beskjed vil bli gitt til den enkelte beboer fra Telia. 

 

Kasting av sigarettsneiper fra terrassen/balkongen. 
Styret innskjerper at det IKKE må kastes sigarettsneiper fra terrassen/balkongen. Lander disse 
på en platting vil det medføre brannfare, eller at det lander på en markise og brenner hull. Om 
så skjer vil dette medføre erstatningsansvar. 

Kontroller renne og sluk på terrassen. 
Høsten nærmer seg med mye regn og kanskje kuldegrader. Fjern rusk og rask i rennen. 
Kontroller at sluket er åpent slik at vannet kan renne bort. 

VIBBO.NO. 
VIBBO.NO er OBOS sin nye nettside for styret og våre beboere. Styret oppfordrer alle til å 
registrere seg med e-postadresse og mobilnummer. Da kan styret informere om hendelser og 
saker som skjer i vårt sameie på en rask og effektiv måte.  

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 e-post til vestlifaret@getmail.no. 

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 
Vestlifaret Boligsameie 
Oktober 2020 
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