RYDDEAKSJON I GARASJE OG FELLESBODER 2018

!Vi ønsker å ha det ryddig i vårt sameie samt ivareta brannsikkerhetskrav - og i den

sammenheng oppfordrer vi alle til å bidra! Vi vil nå i november/desember
gjennomføre en ryddeaksjon i fellesboder og garasjer. I den sammneheng så ber vi deg
legge godt merke til følgende informasjon;

!

Hva kan oppbevares?

• I fellesboder er det lov å oppbevare barnevogner, sportsutstyr og leker
• Garasjeanleggene er kun oppført og beregnet for parkering av biler. I tilleg aksepteres
oppbevaring av nødvendig utstyr i tilknytning til bil.
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig væske i løse/bærbare kanner i garasjeanleggene.
Det er ikke tillatt å oppbevare gass.
Det er ikke lov til å oppbevare brennbart materiale i garasjen.
Det er ikke tillatt å oppbevare annet brannfarlig materiell i garasjeanleggene. (Fra §§
5,6 og 15 i Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brannvern fra Brann- og redningsetatens
nettsider).

!

På grunn av hensynet til brannsikkerhet er det ikke tillatt å benytte biloppstillings
plass til lagring av inventar og løsøre.

Hva skal den enkelte eier gjøre i forbindelse med ryddeaksjonen?
• I din fellesbod: Merk gjenstandene som du eier med navn+husnummer innen
5. desember
• I din garasje: Fjerne alt materiale som ikke skal oppbevares i garasje innen
5. desember

!NB! Alt som er umerket eller som man ikke har lov til å oppbevare i fellesbod og
!
!

garasje vil bli fjernet.

HUSK! TIDSFRISTEN ER 5.desember

Hva skjer etter 5. desember?

• Fellesboder: Vi vil umiddelbart etter denne datoen foreta fjerning av umerkede
gjenstander.
• Garasjer: Alle garasjer vil bli besiktiget på følgende datoer:

!Øvre/Nedre D- felt: 10. desember

Øvre/Nedre C-felt: 11. desember
Dersom det skulle være inventar og løsøre som vi har spørsmål til så vil eier bli
kontaktet.
Gjenstander som kan gjenbrukes vil bli gitt til veldedighetsformål. Alt annet vil bli
kastet. Styret vil ta stilling til hva som kastes/ikke kastes.

!Spørsmål? Send en mail til liabakken@styrerommet.net.
!

TAKK FOR DITT BIDRAG TIL Å GJØRE SAMEIET PENERE OG TRYGGERE!
STYRET I LIABAKKEN BOLIGSAMEIE

