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Til Andelseiere

Kunngjøring nr 09/19

Garasjeporter og frost
Det har vist seg å være noen problemer med våre garasjeporter ved frostgrader. Porten
fryser fast til bakken og kan være veldig hard å få opp. For de som har automatisk portåpner
kan det muligens i tillegg være risiko for at motoren til åpneren kan ta skade om man
forsøker å åpne porten uten å lykkes.
Porten må løsnes fra bakken (med en kniv eller lignende mellom bakken og gummilisten).
For å forhindre frysing kan man ligge et lite stykke papp eller isopor mellom bakken og
porten så den ikke lukker helt til.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
Som borettslag er Linjebo pålagt å ha et HMS-system for å ivareta vern om liv, helse og
materielle verdier, samt å skape et godt bomiljø for beboere.
Styret har utarbeidet en HMS-plan, et system for oppfølging av HMS-forhold, og lagt til rette
for rapportering fra beboere om mangler eller feil av sikkerhetsmessig risiko.
Styret tar seg av alle tiltak som angår fellesområder og felles installasjoner, men vi er
avhengig av at beboerne selv utfører tiltak som angjelder de enkelte husstandene.

Beboers ansvar er å sjekke brannslukkingsapparat (årlig), røykvarslere (årlig), eget
elektriske anlegg (jevnlig), strøing (ved behov), fjerning av istapper (ved behov), sjekk av
markiser (årlig). Dessuten skal beboer håndtere farlig avfall på forsvarlig måte, sikre evt.
trampoliner og bassenger mot skader eller ved vind og utvise aktsomhet i øvrig. (Se
fullstendig beskrivelse på www.linjebo.no/hms/).
Dersom det oppstår skade som følge av at noen av disse tiltakene ikke er gjort, kan den
enkelte bli holdt personlig ansvarlig for det.
Styret vil sende ut påminnelse via kunngjøring for tiltak der dette er hensiktsmessig.

Vi ønsker selvfølgelig alle sammen at borettslaget skal være et trygt sted å være, og det er
derfor viktig at eventuelle uhell rapporteres til styret i tilfelle det er noe som kan gjøres for å
hindre at det skjer igjen. Det samme gjelder om man oppdager noe som kan være en
potensiell risiko.
Rapportering kan skje ved sms-henvendelse til styreleder – eller ved skjema gjennom
skjema på http://www.linjebo.no/hms/varsling/ Ring hvis det er fare for akutt skade.

Til slutt ønsker vi alle store og små Linjeboere en riktig god jul.

Hilsen Styret
styret@linjebo.no tlf. styreleder: 99543213
Dersom styreleder ikke er å treffe, er kontaktpersoner:
Grethe Fjelly, Ringvegen 19D – tlf. 90056687 – grethe@linjebo.no
Terje Mikal Mjelde, Ringvegen 17C – tlf. 91797844 – terje@linjebo.no

Kunngjøringer på e-post? Kan ikke også du motta Kunngjøringer på e-post?
Vennligst send en epost til styret@linjebo.no for å få fremtidige kunngjøringer på epost.

Husk: Du finner mye informasjon på www.linjebo.no


