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VIKTIG: RYDDING RUNDT HUS FØR TAKLEGGER SETTER OPP STILLAS 
Det MÅ ryddes rundt FØR stillas kan settes opp. Dette er beboers ansvar. 
 
I skriv som alle har mottatt fra entreprenør står det: 
«kunne dere være vennlig å fjerne løse gjenstander på terrasser og lignende, samt ca. 2 
meter ut fra vegger.» 
Dette betyr alt som står inntil hus enten på bakken eller terrasser (inkluderer også 
endevegger) SKAL og MÅ flyttes. Stillas settes opp tett inntil takrennene og trenger plass samt 
at det skal være sikkert ved siden av i tilfelle noe faller ned.  
På verandaer kan alt settes tett inn mot vinduer. 
For de som har terrasser på kjøkkensiden må det også ryddes til minimum 2 meter fra veggen 
og stå minst 50 cm innenfor takrenne. Objekter vil falle ned fra taket.  
 
Stillas må av sikkerhetsmessige hensyn, settes opp helt inntil takrenne. Dette betyr at bena til 
stillas kan komme til å måtte stå i blomsterbed. Dette er ikke til å unngå i visse tilfeller.  
 
Trær og busker, som står spesielt ved endevegger og som kommer i konflikt med stillasene, vil 
måtte beskjæres for å få på plass stillaset. Det vil bli tatt så lite som mulig.  
 
FØLG MED PÅ NÅR HUSET FORUT FOR DITT STÅR FERDIG OG VÆR FERDIG RYDDET TIL DE 
BEGYNNER HOS DEG.  
 
RYDDING FØR VASKING OG MALING 
Se skriv fra malermester levert til alle. 
Vegger må ryddes for alt som henger på de som:  
 

- Blomsterkasser  
- Hyller  
- Lysholdere  
- Etc  

 
Planter som vokser opp langs vegger må legges ned og eventuelt dekkes til. Møbler på 
veranda/terrasse må stå i god avstand fra vegg og dekkes til.  
 
PARKERING UTENFOR EGEN LEILIGHET 
Det skjerpes inn på husordensreglene om parkering utenfor egen leilighet. Parkering utenom 
reglene, bortsett fra korttidsparkering på dagtid, vil bli påtalt.  
 
 
Med vennlig hilsen  
Styret  


