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Byggesaker: 
Styret minner om at alt av byggesaker er søknadspliktig til styret. Dette gjelder 
bl.a. oppsett av gjerder, terrasser, piper osv. 
 
Vurder brannfaren: 
Ber alle være obs på bruk av griller/ute peis/bålpanner i forhold til brannfaren. 
Ikke tenn opp dette inntil vegg/brennbart materiale.  
 
Gressklipping/branngater:  
Husk å klippe gresset på begge sider av andelen. Husk også utenfor hekk/gjerder 
mot stikkvei og branngater. Branngater skal alltid holdes ryddig og busker/hekker 
må klippes på bredden slik at framkommeligheten opprettholdes.  
 
Badebasseng, Jacuzzi o.l.: 
Styret minner om at bruk av badebasseng, jacuzzi o.l. er beboeres eget ansvar, 
med tanke på oppsett, bruk og sikring i forhold til ulykker, skader og drukning.  

Eier eller leier du et basseng som er mer enn 20cm dypt, skal dette sikres slik at 
personer eller dyr hindres fra å falle i dem. Dette kan f.eks. være tildekking med 
lokk, inngjerding med låst port eller tappe ut vannet når det ikke brukes.  

Husk at andre kan komme inn i din hage og forulykke selv om du ikke ser dette.  

Tømming av slikt utstyr skal alltid foregå direkte ned i kummer. 

 

Trampoliner: 
Styret har mottatt noen klager på trampoline bruk. Det er ikke noen forbud mot 
dette i borettslaget, men ber dere som har trampoline i hagen tenke over 
støynivået og når på døgnet denne brukes. Ta hensyn til dine naboer! 
 
Kontakt med styret: 
Styret minner om at all kontakt med styret skal skje skiftelig på mail eller brev.  
Styret har ingen tlf. vi kan nås på.  
Kontakt fra beboere på styremedlemmenes private mobiltelefoner skal 
unngås! 
 
Styret leser mail daglig og vurderer hastegraden for besvarelse.   
 
Sommerferie 2021: 
 

Styret i borettslaget tar sommerferie i ukene 27 – 32. 
I denne perioden behandles kun helt akutte hendelser.  
Andre henvendelser blir besvart når styret er tilbake fra ferie.   
 
Styret ønsker alle en riktig god sommer!    

MVH Styret i Landskronaveien Borettslag 


