
 

Til alle beboere i Vestre Øre borettslag                                       
 
Digital generalforsamling 
Korona situasjonen tvinger oss i år igjen til å avholde digital generalforsamling. USBL 
har tilrettelagt for dette. Man får tilgang til den digitale generalforsamlingen ved å 
opprette en bruke på usbl.no.  NB! Alle må lage seg en ny bruker, det gjelder også de 
som deltok på fjor årets digitale generalforsamling.  Gå inn via usbl.no, og trykk på 
min side. Følg retningslinjene for å registrere en ny bruker. Dersom du strever med å få 
tilgang eller har andre spørsmål knyttet til digital generalforsamling kan du ta kontakt 
med vår rådgiver hos USBL : Belmin Keranovic (bke@usbl.no) eller 48250748.  
Når du har registrert deg på min side vil du få varsel på epost når sakslisten for 
generalforsamlingen blir lagt ut.  

 
Rusken aksjon  
Nå nærmer våren seg, og det er snart på tide å gjøre det litt hyggelig rundt oss. 

Styret har i den anledning bestilt containere til borettslaget i tidsrommet;   
22.- 26.april. 2021 

 

Det er viktig å merke seg at man kun kan kaste HAGEAVFALL i containerene.  
Containerene vil bli plassert ut i;   
HNH 50, HNH 44, Bekkeliveien 1 og Solielunden 27.   

   
Styrets årlige befaring   
Styret har fastsatt dato for den årlige befaringen, og det blir i år; 3.mai fra kl. 17.00. Vi 
starter runden i Hans Nielsen Haugesvei 50.  
 
Vi ønsker at alle andelseiere tar en sjekk på vinduene sine, og melder ifra til tillitsvalgte 
(oversikt over hvem som er tillitsvalgte ligger vedlagt) i rekken dersom det er behov for 
at noen av de males. Hvor mange vinduer som har behov for rehabilitering meldes fra til 
styret under befaringen. Er det andre ting dere ønsker å ta opp så meld ifra til 
tillitsvalgte som melder det videre.  

 
Maling av de resterende rekkehusene 
Smådal as vil på forsommeren gå i gang med å male de resterende rekkehusene i 
borettslaget. De enkelte rekkene vil få en fremdriftsplan når den foreligger.   
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Prosjekt Soilrør 
Borettslaget og rørsystemet begynner å bli gammelt, og det er nødvendig å rehabilitere 
soilrørene. Vi er i startfasen på prosjektet, men ønsker å starte opp så raskt det lar seg 
gjøre. (Forhåpentligvis i løpet av sensommer / høsten 2021).  Det er et stort arbeid og vi 
vil innkalle til et beboermøte (forhåpentligvis et fysisk møte, dersom det lar seg gjøre) før 
oppstart slik at alle får god informasjon om hva prosjektet vil innebære og hvordan 
rehabiliteringen vil påvirke beboerne.  
 
 

Med vennlig hilsen 

Styret i vestre øre borettslag.  
 

 

 

Oversikt over tillitsvalgte i Vestre Øre Borettslag 2021/2022 (rulleres hvert år) 

Bekkelivn. 1 B Tormod Karlsen  

Bekkelivn. 2 A Hanne Drillestad  

Bekkelivn. 3 C Laila Olsen  

HNH 42 A Anita Karlsen  

HNH 44 C Knut Erling Persen   

HNH 46 A Jelka Palmer 

HNH 47 A Katharina Aarø og Morten Melbye (fast) 

HNH 48 A Vanessa Parkes Aas  

HNH 50 B Lena Synnøve Nesbakken   

HNH 51 E Kristin Merete Skaug og Shpetim Jusufi  

HNH 53 D Martin Svartberg Ruud  og  Hege Martine Arvesen  

Solielunden 25 E Moss kommune v/leietaker  

Solielunden 27 B Tim Christian Bech Larsen og  Merete Arntsen  

Solielunden 29 A Ellen Elisabeth Jacobsen og  Bo-Gøran Roland Andersson   

Solielunden 31 C Anne Kristin Førland  
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