Logg inn på Vibbo.no
Styremedlemmer og eiere kan logge

Last ned Vibbo som app

inn på Vibbo med telefonnummeret sitt.

Med Vibbo for iPhone og Android er det

Leietakere og medboere må bli invitert

enda enklere å følge med på alt som skjer.

eller be om å bli lagt til.

Logg inn

Alt om der du bor
Vibbo samler alt som skjer i ditt
borettslag eller sameie.

Ditt telefonnummer

Kom i gang

Hold deg oppdatert på alt
som skjer i boligfellesskapet

Alt om der du bor

Få informasjonen du trenger

Send melding til styret

Vibbo er en digital tjeneste fra OBOS som

Bli varslet om nyheter fra styret og finn frem

Finn enkelt frem og send melding til

gjør det enkelt for deg som beboer å følge

til praktisk informasjon delt inn i temaer.

styremedlemmer og andre kontakter.

med og delta i boligfellesskapet.
Anne =r9s:ensen

Bli med på dugnad

Hei! Jeg trenger en ekstranøkkel til

Årets dugnad vil gjennomføres
torsdag 20.juni med oppmøte
klokken 17:00.

9:41

24. mai
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oppgangen. Kan dere hjelpe meg?
Dugnad

Anders Hansen

Så klart! Vi bestiller en ny som du
får i postkassen din.

Kom i kontakt med naboen
Legg ut oppslag og kommentarer for å
Solsiden borettslag

delta i diskusjoner, komme med forslag,

Se alt om din bolig

eller spørre om hjelp fra andre beboere.

Dine boligopplysninger, felleskostnader
og andre fakturaer samlet på ett sted.

Nyheter
Vannet stenges!

Felleskostnader

Vannet i oppgang B stenges onsdag
21. januar fra klokken 08.00 på grunn
av bygningsarbeid.
15. april
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Fellesarealer

Ny sensor for garasjeporten er montert
Leverandøren vår Norport var her fredag 25.
januar, og fikk skiftet sensoren som ble ødelagt
forrige uke. Porten lukker seg nå som normalt …
7. april
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Avfall

Kontonummer: 9820 18 15606
K:9: 0100390065.501218000

Neste betaling

3598,-

Forfall: 29. mai 2020

