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Elbiler parkeres utenfor garasjen 

Fra og med torsdag 1. november må også elbiler parkere utenfor garasjeanlegget.  

Det vil være anledning for elbilene til å foreta vedlikeholdslading ved å gjøre dette på 

kveld/nattestid på plasser hvor det finnes ledige stikkontakter. Forutsetningen er at det ikke 

lades/parkeres i anlegget i tiden mellom kl. 07.00 – 17.00. 

 

Brannvernrunde 

Norsk Brannvern vil besøke alle seksjonene sameiet 6. og 7. november fra kl. 17:00 – 21:00 (se hvilke 

boliger som besøkes hver av de to dagene i vedlagte skriv). De vil sjekke brannslukningsapparater 

og bytte batteri i røkvarslere, samt gi råd/besvare spørsmål om brannsikkerheten i din seksjon.  

 

Som brannslukningsapparat anbefaler styret at man ved nødvendig utskifting, anskaffer 

skumapparater, selv om disse er litt dyrere i anskaffelse, veil. ca. kr 600-700 i stedet for 400-500,- 

(Clas Ohlson).  

 

Norsk Brannvern vil supplere og montere utstyr som mangler og ta betalt for dette via Vipps. 

Utlevering av betalte brannslukningsapparater vil skje ved neste besøk, enten 7.11 for de som har 

befaring 6. november, eller 12. november for de som har befaring 7. november. Alle må sørge for at 

egen seksjon er utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr. For at den enkelt skal kunne følge opp at 

forskriftene er fulgt, gjentar vi forskriftene nedenfor. Har noen spørsmål til dette kan Cecilie 

kontaktes (cecilie@skogen.info) 

 

I forskrift om brannforebygging § 7 heter det: 

 

"Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller 

et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver 

etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. 

Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene 

er lukket. 
 

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende 

slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: 

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet 

vannforsyningsnett. 

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver. 

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter (ikke krav til effektivitetsklasse). 
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d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir 

kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at 

de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt." 

Reglene gjelder pr. boenhet, så om du leier ut, må leietaker også utstyres etter disse reglene.  

Ang. pkt. b), pulverapparat 6 kg som må være ABC-pulver, er det i henhold til forskriftene tillatt å 

bruke det man har frem til apparatets utløpsdato. Det anbefales også at man vurderer annet 

vedrørende sikkerheten i egen bolig som sikkerhetsutstyr (f.eks. branntau, brannteppe), at man har 

åpne rømningsveier og at man har tenkt igjennom hvordan man kan komme seg ut dersom det 

skulle begynne å brenne. 

Byttemarked 

Styret har over tid fått flere henvendelser at «byttemarkedet» i inngangspartiet ikke ser bra ut. 

Problemet har forsterket seg når det har blitt hensatt ødelagte og defekte gjenstander, blant annet 

madrasser og diverse andre større gjenstander. Styret har derfor vedtatt at det ikke er anledning til å 

legge ting for bytting der lenger.   

Parkeringen i forbindelse med installasjon av elbilanlegget 

 

Parkering på fortau 

Dersom det parkeres på fortau nedover mot rundkjøringen, er det viktig at bilene ikke settes så 

langt opp på fortauet at de som går blir tvunget ut i veibanen. Det er mange barn som har dette som 

sin skolevei. 

 

Parkering til hinder for fremkommeligheten 

Skulle det komme snømengder av betydning er det viktig at bilene ikke parkeres på en måte som er 

til hinder for brøytemannskapene. Det gjelder også fremkommeligheten for utrykningskjøretøy og 

større kjøretøy generelt. Parkering på gangvei er ikke tillatt, det er kun kort stans for av- eller 

pålessing som er tillatt. 

Parkering til hinder for søppeltømming 

Det må ikke parkeres på plassene foran og nær søppelcontainerne. Dersom noen gjør det, risikerer 

vi at søppel ikke blir tømt. De som står parkert slik nå, må snarest flytte bilene sine.  

Kasting av annet enn organisk avfall i skråning 5. plan 

Styret har tillatt kasting av organisk materiale i skråningen ned mot fotballbanen, nord på 5. plan. 

Noen har dumpet impregnert materiale der. Det må ikke forekomme. De som har gjort dette bes 

rydde opp.  
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Parkeringsplassene våre ute 

Styret minner om at det ikke er tillatt med langtidsparkering av hverken kjøretøyer eller hengere av 

noe slag på parkeringsplassene. Disse kan bli fjernet på kort varsel. Saker som ikke kan kastes i 

containerne, må ikke hensettes på eller ved plassen. Det gjelder for eksempel gammelt  interiør fra 

leiligheter som moderniseres!.  

Vedfyring 

Det er et vedvarende problem at noen fyrer med ved om kvelden, eller generelt med våt ved.  For 

de som bor lenger opp og får dette inn på soverommet sitt, er dette et stort problem. Vær vennlig å 

vise hensyn til dine naboer ved å avslutt vedfyringen i tide om kvelden. Det er fyringsforbud 

mellom kl. 23 og 07.00.  

 

Muligheten til å nedbetale sin egen andel av felleslånene 

Sameiet har en IN-avtale som gjør at den enkelte, har mulighet til å løse inn sin andel av 

felleslånene. Dersom man ønsker å løse inn, må hele gjelden løses inn. Frister er 15. mars og 15. 

september. Ta kontakt med USBL i god tid før en av disse datoene dersom du ønsker å løse inn din 

låneandel. 

Søppel 

Det er en flott gjenbruksstasjon på Smestad. Vennligst ta med søppel som ikke skal i ordinær 

søppelkasse dit. Vaktmester opplyser at det stadig er et problem at det blir kastet gjenstander i 

ordinært søppel som ikke skulle vært der.  
  

Styret 


