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Referat fra borettshavermøtet 2017 
 

a. Beplantning ved statue i HNH 42 
Lindi Buer i HNH 42D planter rundt statuen. Borettslaget er veldig takknemlig for jobben som er gjort over flere 
år og takker for at hun igjen tar på seg dette. Dette ble applaudert av borettshavermøte. 
 

b. Rusken  
Container KUN for grønt avfall settes ut onsdag morgen 26. april. De plasseres i: Hans N. Hauges vei (44 og 48), 
Solielunden (27 og 29), og Bekkeliveien (1 og 3). Første tømming er torsdag ettermiddag 27. april. De blir så satt 
ut igjen samme dag, og hentes for endelig tømming fredag ettermiddag 28. april. Ikke kast plastikksekker i 
containerne. 
 

c. Befaring  
Styret gjennomfører befaring mandag 15. mai kl. 17:00 2017. Befaringen starter i Solielunden 31. Det er fint om 
tillitsperson er tilstede. 
 

d. Valg av lekeplasskomite 
Lekeplasskomiteen 2016/2017 har bestått av: Kenta, Tim, Håkon, Nicolai L 
Lekeplasskomiteen 2017/2018 består av: Kenta, Tim, Håkon, Nicolai L og Kenneth 
 

e. Informasjon fra styret 
Postkasser 
Styret henstiller sterkt om at hver rekke merker postkassene med navn og nummer slik at det blir enklere å finne 
frem. Det er også hyggelig om postkassestativet holder samme standard som huset. Det er hyggelig om 
søppeldunkene og området rundt ser ordentlig ut. Borettslaget gir støtte ved opprustning av disse. Huset må 
levere inn et kostnadsoverslag ved forespørsel om støtte. 
 
Brannapparater 
Styret har ansvar for å utføre internkontroll etter branninstruks. Det er fremdeles 16 leiligheter som ikke har levert 
brannapparat for kontroll. Disse må selv sørge for å få kontrollert sitt brannapparat. Styret oppfordrer ellers til å 
holde brennbart materiale unna husveggene, og sørge for at elektriske apparater, ladere og stearinlys er under 
oppsyn.  
 
Kjellere 
Kjellerne i rekkehusene er ikke godkjente for oppholdsrom pga. manglende rømningsvei. Mer info om kjeller blir 
lagt ut på våre hjemmesider www.vobl.no. 
 
Søppelkasser på lekeplassen 
Tømming av søppelkasser på lekeplassen: Tillitsperson i de husene som bor i nærheten av søppelkassene drar 
dem ut på veien slik at de blir tømt, og setter dem på plass etter tømming. 
 
Trampoliner 
Styret viste til referatet fra borettshavermøtet i 2016:  
Installasjoner som skal monteres på fellesarealer må det søkes styrets tillatelse om. Styret undersøker juridiske 
forhold rundt erstatningsansvar rundt skader ved bruk av trampoliner. 
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Videre informerte styret om at svært mange borettslag i Norge har utarbeidet egne retningslinjer og maler for 
oppsetting, bruk, vedlikehold og klager rundt trampoliner. Styret i Vestre Øre borettslag ønsker ikke at beboere i 
Vestre Øre borettslag må forholde seg til en skog av maler og skjemaer siden det verken er hyggelig eller den 
mest nyttige praksisen.  
 
Styret viser til at direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap definerer trampoliner til hjemmebruk som 
leketøy, og trampoliner skal oppfylle sikkerhetskravene i leketøyforskriften. Trampoliner skal derfor være 
forskriftsmessig plassert, montert, sikret og vedlikeholdt. Styret har innhentet utarbeidelser fra jurister i OBOS, 
og følgende punkter er hensiktsmessige for vårt borettslag: 
 

- Det skal søkes styret om tillatelse til å sette opp trampoline.  
 

- Eier av en trampoline må sørge for innhenting av tillatelse av de beboere som blir berørt i egen rekke og 
i tilstøtende rekker. 
 

- Det er den enkelte som eier trampoliner, annet lekeplassutstyr og andre innretninger som har ansvaret 
for dette.  

 
- Selv om slike innretninger settes på borettslagets fellesareal eller i andelseiernes hager som rent juridisk 

er å anse som en del av fellesarealet selv om det tjener til den enkelte andelseiers bruk, (altså området 
beboer disponerer, men ikke eier) så påtar borettslaget seg intet ansvar for slike innretninger. 

 
- Det er viktig at den enkelte eier av slike innretninger er seg bevisst at det er de som eventuelt kan bli 

holdt ansvarlig dersom noen kommer til skade på trampoline eller annen innretning. Dette gjelder også i 
prinsippet overfor uvedkommende som bruker disse uten eiers tillatelse. 
 

- For å hindre at uvedkommende bruker trampolinen uten eiers tillatelse eller oppsyn, må eier sikre at 
dette ikke er mulig. 

 
Punktene over og vanlig folkeskikk sammen med husordensreglene er tilstrekkelige for å ivareta ulike behov i 
vårt borettslag. Vi viser til punkt 1 og 16 i Husordensreglene: 
 

- 1. Alle leieboere bør i gjensidig forståelse søke å opprettholde ro og orden i og omkring husene. 
- 16. Hvis hver enkelt innretter seg etter ordensreglementet og bl.a. tar tilbørlig hensyn til naboene, vil dette 

komme alle til gode i form av hyggelige og trivelige forhold i "landsbyen". 
 
 

f. Eventuelt 
Beboerne tok opp ulike saker som styret tar opp under befaring 15. mai 2017 og på neste styremøte samme dag. 
Vi følger opp dette i sommerbrevet 2017. 
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