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INFORMASJON FRA STYRET VÅREN 2017  

1. Balkongsaken. 
AS Balkongbygg og Betonmast AS er nå ferdig med fase 1, dvs. rumling/støy fra himling og 
vannrenning. Styret samarbeider nå med utbygger for å klargjøre videre fremdrift vedrørende 
fase 2, avstiving av noen utsatte balkonger. 

 
2. Garasjesaken. 

Vedrørende nedre garasjeplan har styret vedtatt å gå for en løsning med utbedring av svanker 
i gulvet, slik at alle parkeringsplasser til enhver tid er fri for vann. Målet er at vann som renner 
av bilene da vil bli samlet i kjørebanen, for enklere oppsuging.  

 
 
3. Måleravlesning. 

Som det tidligere er informert om må vi ha en runde til med avlesning av varme-, vann- og gassforbruk.  
Dette skal gjøres nå i uke 22, så nærme torsdag 1. juni som mulig. 
 
Du melder inn avlest data som tidligere, via websiden vår: www.landsneshage.no 
Under fanen måleravlesning får du tilgang til en side hvor du fyller ut informasjonen og sender inn. 
Du må ha et passord for å logge inn på siden og det er nå satt til: fiol 

         Veiledning for avlesning av de ulike målerne finner du på websiden under fanen nyttig info. 
        Den ligger også vedlagt denne mailen. 
 

Ved vanskeligheter, problemer eller andre spørsmål, bes du rette dette 
til styret på epost: styret@landsneshage.no 
 

 

4. Komfyrvakt. 
Alle leiligheter i vårt sameie er utstyrt med komfyrvakt. Fra 2014 foreligger skjerpede krav til 
komfyrvakt i bolig. Den skal være en del av den faste installasjonen og skal koble ut 
strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. Vårt forsikringsselskap 
forutsetter at gjeldende forskrifter for sikkerhet i bolig følges og kravet til komfyrvakt inngår 
som en sikkerhetsforskrift i våre forsikringsvilkår. 
 
Brudd på sikkerhetsforskrift eller gjeldende forskrifter/lovverk kan medføre at retten til 
erstatning bortfaller helt eller delvis, jf. Forsikringsavtaleloven § 4-8 og § 4-11.  
 
Våre vedtekter fastslår at «Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt 
brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand».  

http://www.landsneshage.no/
mailto:styret@landsneshage.no


 

 

 
Styret vil oppfordre alle som har problemer med komfyrvakten å melde dette til 
reklamasjoner.selvaagbygg@betonmast.no  

 
 
5. Sommerfest  

Sett av datoen allerede nå, 15. juni blir det sommerfest for alle beboere på fellesplenen bak 
F/G-bygget. Det vil bli oppslag i alle oppganger når datoen nærmer seg.  

 
6. Ettårsbefaringen - oppfølging 

Asker og Bærum Grøntmiljø vil fortsette utbedringene av innmeldte mangler. Imidlertid har 
gjentagende snøfall (!) utsatt arbeidet. 

 
7. Koster og snøskuffer 

Styret vil gå til innkjøp av koster og snøskuffer til hver oppgang slik at de beboere som har litt 
ekstra tiltakslyst kan ta i et tak når det kniper. Det er selvfølgelig vaktmester som skal stå for 
snømåking og feiing, men noen ganger kan det ta litt tid før han kommer. 

 
8. Nyttig info 
▪ Styret minner om at beboere selv må bestille filter til eget ventilasjonsanlegg. På sameiets 

hjemmeside er det forslag til flere aktører som leverer slike filtre, der det også er mulighet for 
å tegne avtale om abonnement.  

▪ Virker ikke termostaten? Termostatene til den vannbårne gulvvarmen, har batteri (type AAA), 
batterskift er anbefalt ca annet hvert år. 

 

 
 
Styret i Landsnes Hage 

12. mai 2017 
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