
 

Til alle andelseiere i Vestre Øre borettslag                                          19.11.2021 

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET 

Rørfornying 

Styret har lenge jobbet med å innhente anbud og lånetilbud for et helt nødvendig vedlikehold av 

soilrørene i borettslaget.  Styret har nå inngått avtale med Olimb AS om rørfornyelse, og Usbl v/Steinar 

Olsen vil bistå borettslaget med prosjektledelse.  

Fremdriftsplanen blir slik: 

• 13. – 17.12.2021: Olimb skal måle rørene i alle leilighetene i HNH 42, 44, 46, 48, 50, 51 og 53. 

(Resterende boliger skal måles i uke 6/2022.) Styret vil samle inn nøkler slik at Olimb gis nødvendig 

tilgang for å gjennomføre innmålingen. Jfr. vedtektene §8. Styremedlem Hasan Øzbal vil være 

andelseiernes kontaktperson. Spørsmål bes rettet på epost til styret@vobl.no. 

• Styret inviterer til informasjonsmøte for alle andelseiere 11. januar 2022 kl. 18.30 i aulaen på Rygge 

Ungdomsskole.  Både representant for Olimb og Steinar Olsen i Usbl vil være tilstede for å orientere 

og svare på spørsmål vedr. rørfornyingen. Se også informasjon på Olimbs nettside: 

olimb.no/rorfornying/borettslag-og-bygg/ 

• Oppstart av selve rørfornyingsarbeidene vil være i uke 7/2022. Nærmere tidsplan for hvert enkelt hus 

vil bli utarbeidet. 

Styret har også inngått avtale med Nordea om lån på inntil kr. 7.mill. for prosjektet. Lånet vil i 2022 kunne 

betjenes uten økning i felleskostnadene. 

 

Elektronisk kommunikasjon 

Styret ønsker å kommunisere med andelseierne på en enklere, raskere og mer miljøbesparene måte. Vi 

vil derfor gå helt over til å informere dere via e-post eller innlegg på Usbl/Min Side fra 1.1.2022. 

Vi ber derfor alle som ennå ikke har gjort det om å: 

1. Send e-postadresse til styret@vobl.no for at vi skal kunne registrere den. 

2. Opprett bruker på MinSide (https://www.usbl.no/min-side) når vi har registrert e-postadressen. 

mailto:styret@vobl.no
https://www.usbl.no/min-side


Det er selvfølgelig mulig å reservere seg for elektronisk kommunikasjon. Dette kan gjøres under 

innstillinger på MinSide. Trykk på navnet ditt i venstre marg, velg «Mine innstillinger», «Samtykker».  

 

Brann 

Styret minner om varsomhet ved bruk av levende lys nå som høstmørket har kommet. I tillegg minner vi 

om viktigheten av å sjekke at man har godkjent brannslukningsapparat og røykvarslere som virker. Husk 

røykvarslerbytte-dagen som er 1.desember. 

Les gjerne også sjekkliste for brannvern og borettslagets branninstruks som er utlagt på vobl.no/brann/ 

I etterkant av at det ble montert takstiger tidligere i år var feierne her og feiet i alle piper. Styret minner 

om å tømme feielukene hvis ikke dette ble gjort, før fyringssesongen starter for fullt. 

 

 

 

 

 

 

Styret ønsker dere alle med dette en god og trygg førjulstid, og en riktig GOD JUL når den etterhvert 

kommer!  

Vi håper på et godt samarbeid om rørfornyingen i 2022, og at denne vil skje så smidig som mulig for oss 

alle! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Vestre Øre borettslag  


