
 

 
 

 

Informasjon fra Styret februar 2017 
 
Kjære medbeboer i Landsnes Hage, her er informasjonsskrivet for februar. 

1. Postkasse for meldinger til vaktmester 
Det er satt opp en postkasse ved siden av garasjeporten beregnet for meldinger til vaktmesteren.  
Her kan det legges beskjeder om feil og mangler som oppdages og som man mener bør sees på; 
dermed sikres at vaktmesteren blir oppmerksom på problemer.  Beboerne bes merke beskjeder 
tydelig med navn og leilighetsnummer slik at evt uklarheter enkelt kan oppklares. 
 
Det er sendt beskjed til vaktmesteren om at han skal kikke i postkassen ved sitt ukentlige besøk. 
 
1. Strøing 
Det har gjentatte ganger kommet klager på mangelfull strøing spesielt ved søppelcontainerene våre.  
Vaktmester vil strø her etter behov, og Styret minner om at det er plassert en strøkasse ved inngang-
en til C-huset til bruk for beboerne dersom situasjonen oppleves som prekær.  Styret vil, i forbindel-
se med budsjettet for 2017, se på utplassering av strøkasse også ved søppelcontainerene. 
 
2. Bruk av bodene 
Styret minner om at bodene i kjellerene/garasjene er å betrakte som sportsboder, jfr FDV-dokumen-
tasjonen om dette.  Dette betyr at bodene ikke  er beregnet på oppbevaring av organiske materiale, 
kun av artikler som er beregnet på utendørs bruk. 
 
3. Plassering/parkering av registreringspliktige kjøretøy 
Oppstillingsplassene for sykler i garasjene er ikke beregnet på bruk for registreringspliktige kjøre-
tøy, dvs motorsykler/mopeder/scootere og andre.  Slike kjøretøy må plasseres på egne plasser be-
regnet for dette. 
 
4.   Balkongsaken 
Betonmast vil starte utbedring av balkongene (Fase 1) i mars. Tilkomst til balkongene blir via stige. 
Betonmast vil trenge arbeidsrom en snau meter ut fra veggen, dvs at terrassemøbler etc, må flyttes 
ut fra veggen. Det vil være tryggest for den enkelte beboer å gjøre dette selv. Utbedringene er 
forutsatt å være ferdige innen 1. april. 
 

 



 

Utbedringene i denne omgang blir: 
- sjekking av drypping fra overliggende balkong pga tilstopping av avløp/nedløp – rensking 

av himlingsplate og drenasje utføres. 
- drypp/sprut pga eksentrisk nedløp sjekkes. 
- terrassebord som utgjør inspeksjonsåpning må gås over for å sikre tilkomst med ordinært 

verktøy. 
- skramlelyd og tromlelyd – utbedres/dempes. 

 
5.   Påminnelse. 
Styret minner om at batteriene som sitter i termostatene for gulvvarmen bør byttes ut etter 1 til 2 år. 
Batteriene er av type AAA (2 stk pr termostat), og kan lett byttes av beboerne. 
 
6. Endring av veinavn 
Styret har undersøkt med Asker Kommune om endring av adressen i hht forslag på Beboermøtet i 
januar.  Kommunens veinavnkomite mente at antall hus i veien vår er for få til å rettferdiggjøre et 
navnebytte og vil derfor ikke akseptere dette. 
 
Imidlertid har sammenslåingen av Asker med Røyken og Hurum resultert i at det kom ytterligere en 
‘Gamle Drammensvei’ i (nye) Asker Kommune; noe som ikke er tillatt i samme Kommune.  Det 
kan derfor hende at vi allikevel må endre våre adresser avhengig av hvilken Gml Drv som ‘går av 
med seieren’.  Det er ikke gitt at det blir ‘vår’. 
 
7. Årsmøte 
Styret minner om at det blir avholdt Årsmøte i Sameiet onsdag 29. mars 2017 i Sem Grendehus.  
 
8. Kandidater til Styret 
Hvis du kan tenke deg å gjøre en innsats for fellesskapet bes du melde deg som kandidat til Styret!  
Meld din interesse i en mail til styret@landsneshage.com  
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