
 
 

 

21 mai 2021 

 

Til andelseiere i Vestre Øre Borettslag 

 

Styret hadde årlig hyggelig befaring i borettslaget 3 mai og hadde mange nyttige samtaler. Den 

årlige befaringen er nyttig for styret og vi setter pris på tilbakemeldingene fra tillitspersonene i 

hver rekke. 

Husordensreglene, som generalforsamlingen har vedtatt, ligger på borettslagets hjemmeside 

(http://vobl.no/borettslaget/husordensregler/) og beskriver hvordan vi bør bidra til et hyggelig 

bomiljø og ta vare på borettslagets materielle verdier og utemiljø. Det er hyggelig når vi gjør en 

felles innsats og kan dele på arbeidet, for eksempel på dugnad, med blant annet klipping av gress. 

Vi så at det var variasjon i hvordan det så ut rundt rekkene og vi vil be alle andelseiere om å bidra 

til godt samarbeid i hver rekke og å skape et ryddig og hyggelig uteareal og sørge for mest mulig 

helhet, spesielt med hensyn til maling og reparasjon av ødelagt terrasse rekkverk og skillevegger. 

På befaring merket vi oss ladere som er satt opp uten at borettslaget har dokumentasjon på 

installasjonen. Vi ber derfor at slik dokumentasjon sendes styret. Det må søkes styret før 

etablering av ladestasjon for elbil, jfr. vedtektene § 12. 

Vi vil også minne om at alle må sortere avfall etter de bestemmelser som er gitt av kommunen. 

Vi fikk spørsmål om smøring av vinduer og dører og i den forbindelse minner vi om at det på 

borettslagets hjemmeside (vobl.no) ligger informasjon om Vedlikehold/Justeringer av vindu. Et 

råd for ytterdører som har fått en matt overflate er å vaske flaten med grønnsåpevann (fettholdig 

såpe) 

 

Informasjon vedrørende maling av: 

 

● 7 rekkehus i Bekkeliveien og Solielunden   
  

Smådal as starter opp vaske- og malearbeidet 25 mai. Nedenfor er en oversikt over angitt 

tidspunkt for når de enkelte rekkene skal vaskes og males. (Det kan forskyves noen dager, 

begge veier). 

  

Husnummer  Oppstart Ferdig 

Bekkeliveien 1 25-Mai 7-Jun 

Bekkeliveien 2 8-Jun 21-Jun 

Bekkeliveien 3 22-Jun 5-Jul 

Solielunden 25 6-Jul 19-Jul 

Solielunden 27 20-Jul 2-Aug 

Solielunden 29 3-Aug 16-Aug 

Solielunden 31 17-Aug 30-Aug 

  

  

http://vobl.no/borettslaget/husordensregler/


Smådal as vil; 

● Vaske fasader og vinduer 
● Tildekke nødvendige flater (lamper, markiser, terrassegulv etc) 
● Male 2 strøk på fasade og vinduer 

Det er viktig å merke seg at alle andelseiere må rydde ting vekk fra husveggene slik at 

malerne kommer til med lift. Hagemøbler kan stå på ytterste del av terrassen, lengst bort 

fra vinduene. Andelseiere som ikke ønsker at malerne skal ha innsyn bør til å dekke til 

vinduene innenfra. 

  

Alle andelseiere må lukke vinduene og lufte-/ventilasjonslukene før husene skal 

vaskes. Malerne har behov for strøm til liften og det kan derfor være behov for å låne 

litt strøm av enkelte andelseiere. Dersom det er noen rekker som ikke har utekontakter er 

det fint om dere kan gi styret beskjed slik at vi kan ordne strøm til liften på annet 

vis.  Malerne vil også benytte seg av vann fra utekranene i rekkene, og hver enkelt rekke må påse 

at vannet er skrudd på. 

 

Det kan være at det vil bli noe spor fra lift og stillaser på grøntarealene, men malerfirmaet har 

lovet å være veldig forsiktig. 

 

● Terrassedør og stort stuevindu i rekkehusene i Hans Nielsen Hauges vei  
 

Husene i HNH ble malt i fjor, og vi har i ettertid blitt klar over at de store vinduene og 

terrassedøren trenger å males. Disse, sammen med vinduene på sørveggene i HNH, vil 

også bli malt i sommer, før september,og vi vil komme tilbake med en tidsplan for dette. 

Styret planlegger å gjennomføre maling av resterende vinduer i HNH i 2022 eller 2023. 

 

Vi håper på en deilig forsommer hvor vi kan nyte dagene på fine uteareal og malearbeidet kan gå 

som planlagt! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Vestre Øre Borettslag 

 

 


