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BLOKK	
 
1. Lekeplass mellom EBS6 - EBS12 
 
Vi har bestilt gummiasfalt til lekeplassen for å få denne opp på samme standard som de 
andre store lekeplassene i borettslaget. Arbeidet med plassen vil komme i gang etter 
sommeren. 
 
2. Saging på verandaer 
 
Ved oppussing i leiligheter registrerer styret at det er en del kappsager i bruk på verandaer. 
Styret oppfordrer til å vise hensyn til naboer med tanke på svevestøv fra disse. Bruk 
støvoppsamler når det sages og kost bort / støvsug opp sagspon og støv på veranda og 
utstyr etter bruk. Dette flyr lett over til naboen.  
 

FELLES	
 
Med tillatelse fra generalforsamlingen går Vestlia borettslag over til privatrettslig parkering. I 
den forbindelse vil styret gjennomføre en del tiltak som iverksettes fortløpende når disse er 
klare.  
 
Privatrettslig parkering betyr at Vestlia BL går fra å være offentlig parkering, der alle har 
anledning til å parkere, til selv å bestemme hvem som kan parkere i borettslaget, hvor det 
kan parkeres og hvilken type kjøretøy som kan parkeres her. 
 
Styret skal sende ut info om antall kjøretøy, system for registrering av kjøretøy og annet info 
til beboere i god tid. Vi regner med at ny skilting er på plass i månedsskifte august/ 
september. Ekstra infoskriv kommer i samme periode. Følg med! 
 
 
1. Endring parkeringsmuligheter, tilhengere og campingvogner 
 
For å bedre parkeringsmulighetene i borettslaget, har styret fått laget en inngjerding ved 
vaktmesterbrakka for tilhengere og campingvogner. Området vil etter hvert bli avsperret med 
kjetting og universallås. Tilhengerparkering i AF Øvre opprettholdes midlertidig. 
 
Området vil etter hvert bli avsperret med kjetting og universallås. Tilhengerparkering AF Øvre 
opprettholdes midlertidig som test.  
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For å sikre oss at ikke kondemnerte hengere/campingvogner etterlates der, vil vi legge på en 
årsavgift for parkering på området. Kr 100 for tilhenger og kr 300 for campingvogn pr år. 
Regning for dette går ut i januar. Uregistrerte tilhengere/campingvogner blir fjernet fra 
området.  
 
 
2. Ny kapasitet parkering 
 
Vi har fremdeles dårlig kapasitet på parkering pr leilighet i borettslaget. Med alle muligheter i 
bruk har vi pr i dag i overkant av 1 parkeringsplass pr leilighet.  
 
Det er fremdeles i område AF Øvre at det oftest er mangel på plasser. Med de nye 
parkeringsforskriftene som kommer til høsten, vil vi tillate parkering på noen arealer som i 
dag ikke er oppmerket, men som benyttes til parkering i dag. Dette gir ekstra kapasitet uten 
kostnad for borettslaget. I tillegg skal vi se på muligheten til å flytte rundt på containere o.l. 
for å frigi kapasitet på et par områder. 
 
 
3. Ferievikarer 
 
Styret har engasjert 2 ferievikarer. Den første har allerede startet da vi måtte komme i gang 
med klipping av helninger som gror igjen. 
 
 
4. Lekeområde dalen 
 

• I løpet av sommeren vil det bli montert en lavvo i dalen. Her blir det mulighet for 
grilling over bål. 

• Når plenen er klar vil vi sette på plass 2 fotballmål med nett (det er litt løs jord der 
ennå). 

• Ballveggen skal få seg en overhaling.  
• Basse-ringer kommer på asfaltflate øverst på området. 
• Styret utreder også ny avsperring av dalen da nåværende løsning ikke fungerer 

tilfredsstillende.  
 
 
5. Åpningstid driftsavdelingen i sommer 
 
Åpningstid i sommerferien blir som normalt, men Jens har ferie uke 27-30 om dere må ha tak 
i ham. Styret vil ha redusert drift gjennom sommeren pga. ferieavvikling. Svar og 
tilbakemeldinger vil derfor kunne ta lengre tid enn normalt. 
 
 
 
Infoskriv finner du også på våre hjemmesider. Ønsker du å få tilsendt 
infoskriv elektronisk, gi beskjed til drift@vestliaborettslag.no. På grunn av ny 
personvernforskrift har vi slettet alle e-postlister hos vaktmester da vi må ha 
godkjenning fra e-posteier til å lagre disse. System for dette kommer. 
 
Med hilsen 
Styret i Vestlia borettslag 
styret@vestliaborettslag.no 
http://www.vestliaborettslag.no 
 


