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3.2.4 ARBEIDSRUTINER INNENFOR HMS OMRÅDE ...............................................6
4. HMS PROSEDYRER......................................................................................................6
4.1 RISIKOFORHOLD ...................................................................................................6
4.1.1 SIKKER JOBBANALYSE....................................................................................6
5.2 LEKEPLASSEN OG LEKEPLASSUTSTYR ...................................................................8
5.3 VEDLIKEHOLD .......................................................................................................8
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1. HELSE MILJØ OG SIKKERHET
1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET
Alle borettslag er pliktige til å ha en HMS-plan på lik linje med arbeidsplasser. Hensikten er å verne om
liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt miljø for andelseiere.
Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at borettslagets aktiviteter
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav som er nedsatt i HMS
lovgivningen.
Styret i har etter loven ansvar på vegne av laget til å gjennomføre de tiltak som følger direkte av
borettslagsloven eller annen lovgivning som borettslaget er underlagt.
Styret må̊ selv påse at arbeidet med internkontroll blir gjennomført, selv om de benytter konsulenter
til disse oppgavene. Alt arbeid skal dokumenteres.
Styret har en plikt til å arbeide systematisk med HMS-arbeid på fellesarealer, mens det i forhold til
andelseiere er styrets plikt å gjøre borettslag eller andelseier oppmerksom på̊ det ansvar som den
enkelte har etter lov og forskrift.
I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 4 skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og
utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres
representanter. For borettslag vil dette si styreleder i samarbeid med andelseiere.

1.2 BORETTSLAGETS MÅL FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID
Stokkabrautet Borettslag vil prioritere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for å høyne kvaliteten
på vårt daglige arbeid, øke trivselen og for å unngå skader på̊ personer og eiendom.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Borettslagets
arbeid og tjenester skal oppfylle borettslagenes krav til kvalitet og service, både i dag og i fremtiden.
Borettslagets HMS-mål er:
• Borettslaget skal ikke oppleve skader på̊ personer eller natur som følge av sin aktivitet
• Andelseierne skal være kjent sitt eget ansvar
• Andelseiere er ansvarlig for risikovurdering av egen bolig
• Andelseiere skal ha kjennskap til HMS planen
HMS arbeid skal skje hver dag!
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2. HMS I HVERDAGEN
2.1 OM LOVER OG FORSKRIFTER OG TILGJENGELIGHET
Se Lov om Burettslag https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39
Se Lov om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127/
Ansvarlig for HMS planen er styret ved styreleder.

2.2 ARBEID UTFØRT AV EKSTERNE FIRMAER/PERSONER
Oppdrag som blir gjort på vegne av borettslaget innebærer ikke HMS-ansvar for borettslaget.
Borettslaget har etter internkontrollforskriften § 6 ansvar for å sikre at oppdragstagere, har
tilfredsstillende internkontroll. Det skal ved oppdrag av omfattende karakter, som særlig kan medføre
eksponering i forhold til arbeidsrisiko mv., bes om samsvarserklæring i henhold til HMS regelverket.

2.3 HVEM GJENNOMFØRER INTERNKONTROLLER
Styret står ansvarlig for gjennomføring av noe internkontroll, men også̊ for å å delegere
kontrollarbeidet til andelseiere og eventuelt innleide kontrollører (for eksempel Bate for større
prosjekter).
Andelseiere har til enhver tid plikt til å melde fra til styret om ting de oppdager eller mistenker kan
være farlig.
Styret har ansvar for å å prioritere sakene etter viktighets-/farlighetsgrad.

2.4 OM HMS PLANEN
HMS Planen skal revideres årlig, og publiseres på Stokkabrautet.no.
Arbeidsdokumentet inneholder:
 Informasjon over ansvarsområder, hvem som skal gjøre hva om noe skjer slik at alle vet hvor
de skal henvende seg.
 Sjekklister for styret og andelseiere.
Den reviderte HMS Plan skal være klar i god tid før generalforsamling, slik at eventuelle saker kan tas
opp til behandling.

3. ORGANISASJONSSTRUKTUR FOR BORETTSLAGET
3.1 FAKTA OM BORETTSLAGET
Borettslaget Stokkabrautet ligger i Stavanger kommune og består av 61 enheter. Boligselskapets
organisasjonsnummer er 951167886.
Bate boligbyggelag er borettslagets forretningsfører.
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3.1.1 STYRETS SAMMENSETNING
Styret består av Styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamenn. Styret | Stokkabrautet

Borettslag

3.2 HVEM KONTAKTER DU NÅR
Tema

Beskrivelse

Kontakt

Akutt vannlekkasje/
kloakkstopp

Akutt vannlekkasje – Steng stoppekraner
Kloakkstopp – meld også̊ fra til naboer

Sig. Halvorsen 51682300
Inspeksjon, spyling,
rørlegger.
Rørlegger Finn Midbøe A/S
95842400 (Rørleggervakt)
Stene Renovasjon
51609900
Gå inn på Bate.no/For
medlem og beboer/Meld
forsikringsskade

Styret må̊ informeres

Skade i leiligheten, lekkasje
osv

Etter lekkasje mv.
Bate håndterer forsikringsskader for
borettslaget. Ved skader på boligen skal den
enkelte følge disse retningslinjene:
Styreleder informeres så fort som mulig.
Andelseier er ansvarlig for å melde skade til
Bate.

Skadedyr – rotter, mus, maur
bier, veps, skjegg kre sølvkre
osv

Styreleder informeres så fort som mulig.
Styreleder tar kontakt med Anticimex for
inspeksjon.
Skader meldes på Bate.no. Oppgi
boligselskapets navn og adresse.

Behov for vedlikehold der BRL
er ansvarlig
Vedlikehold sanitærutstyr

Ta kontakt med styret som tar dette opp med
vedlikeholds leverandør
Skift pakninger ved behov
Rengjør sluker minst to ganger pr år!

Elektriske anlegg inkludert
lading for El bil
Utekran

Ved feil på elektriske anlegg

Søppel

TV-signaler/Digital dekoder
Ordensforstyrrelser
Påbygg

Stoppekran stenges om høsten før frost.
Lekkasje mv fra utekran
Matavfall, papir og restavfall:
Ta kontakt med styret for større bossspann
(ekstra kost)
Glass, metall:
Eget spann kan bestilles gjennom styret.
Containere for restavfall og hageavfall settes ut
om våren og høsten
Dekoder med opptaksmuligheter leveres
avLyse Altibox.
Enkel bistand
Ved hast/mer alvorlige forhold
Søknad til styret ved ønske om å bygge på

(Bate 51849500)

Styreleder
Bate.no/For medlem og
beboer/Meld
forsikringsskade

Ta kontakt med
rørlegger/Autorisert
fagperson ved tilkobling av
utstyr!
Ta kontakt med elektriker
Ta kontakt med rørlegger.
Styret

Lyse Altibox: 51908090
Styret
Politi
Styret
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3.2.2 FORSIKRING
Borettslagets bygningsmasse er forsikret i If Forsikring. Forsikringen dekker ikke skader på innbo eller
gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler.
Dersom det oppstår en skade utenom arbeidstid eller i helg som krever rask hjelp kan du kontakte ditt
forsikringsselskap, If på telefon 21 49 24 00.
Den enkelte andelseier må̊ ha innboforsikring som dekker innbo og løsøre.
Oppstår det skade i leiligheten, må̊ skadeomfanget begrenses mest mulig. I tillegg må̊ årsaken til
skaden kartlegges så godt som mulig. Dersom flere enheter er berørt må̊ dette opplyses om når
skaden meldes til forsikringsavdelingen i Bate. Andelseier er ansvarlig for å melde skade til Bate.
Forsikringsavdelingen i Bate melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller takstmann og håndverker
for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.
Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring tilkommer en egenandel på̊ kr 10 000,-.

3.2.3 INFORMASJON TIL ANDELSEIERE
Borettslaget informerer sine andelseiere gjennom bruk av nettside og infoskriv og uformelt gjennom
Facebook.

3.2.4 ARBEIDSRUTINER INNENFOR HMS OMRÅDE
Aktivitet

Frist

Ansvar

Generalforsamling,
årsberetning og videre planer
Containere vår
Dugnad
Containere høst
Spesialavfall
Rømningsveier
Kontroll av
pulverapparat/røykvarslere

Mars

Styret

Mai
September
Oktober
Ved behov
Fortløpende
Årlig

Styret
Styret/ dugnadsansvarlig
Styret
Andelseier
Andelseier
Andelseier

4. HMS PROSEDYRER
4.1 RISIKOFORHOLD
Alle som utfører arbeid for borettslaget eller for andelseiere skal foreta en sikker jobbanalyse i
forkant av påbegynt arbeid for å redusere eventuelle uheldige situasjoner

4.1.1 SIKKER JOBBANALYSE
De mest kritiske aktivitetene/områdene i borettslaget er





Arbeid som utføres med maskinelt utstyr
Bruk av kraner for løfting
Arbeid i høyden (maling/vedlikehold/stillaser)
Håndtering av kjemikalier/maling

Sjekkliste for vurdering av risikoforhold:
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Hva kan gå galt
Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme
Hva kan vi gjøre for å hindre dette
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer

Hvis det oppstår nestenulykker, feil eller andre uheldige forhold, skal feilen om mulig rettes straks og
meddeles styrets leder.
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5. VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTEAREALER OG BYGNINGER
5.1 DUGNAD
Det avholdes vanligvis en dugnad på høsten hvert år i henhold til en roterende plan for geografisk
område (avtales med Stavanger kommune). Målet med dugnaden er å holde vegetasjon nede i
fellesområder.

5.2 LEKEPLASSEN OG LEKEPLASSUTSTYR
Stavanger kommune er ansvarlig for at kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr
etterfølges.

5.3 VEDLIKEHOLD
Styret har ansvar for å utarbeide og oppdatere en vedlikeholdsplan som innebærer arbeid på de deler
av bygninger som er spesifisert i vedtektene. Andelseier har også et eget vedlikeholdsansvar, for både
indre og ytre arealer.
For mer informasjon: se borettslagets Vedtekter og Grensesnitts dokument på Stokkabrautet.no

5.3.1 VÅTROM OG VENTILASJON
Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, avløp og ventilasjon i egen
boenhet. Feil og mangler rettes opp umiddelbart.
Feil og mangler som har betydning for øvrige andelseiere, må̊ varsles styret snarest.

5.3.2 ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR
Den enkelte andelseier har ansvar for kontroll av det elektriske anlegget i egen boenhet inkludert
lader for El-bil. Ved feil og mangler er det andelseier selv som må̊ bekoste autorisert
elektroinstallatør.
Feil og mangler som har betydning for øvrige andelseiere, må̊ varsles styret snarest.

5.4 SKADEDYRSBEKJEMPELSE
Andelseier er ansvarlig for å overvåke egen bolig med hensyn til skadedyr (insekter, maur, rotter, mus
etc.). Naboer skal varsles ved skadedyrbekjempelse, og faresignaler og forhåndsregler skal tas til
etterretning. Kun autoriserte skadedyrsbekjempere har lov til å å benytte skadedyrsbekjempende
midler av meget giftig art.
Dersom du har problemer med skadedyr, har borettslaget via forsikringen hos If, en avtale om
bekjempelse av skadedyr. Melding om skadedyr meldes styreleder som tar kontakt med Anticimex.
Mer informasjon finnes på Stokkabrautet.no.

5.5 PÅBYGG
Grunnregelen for et borettslag er at boligmassen og alle utearealene er felleseie. Alle modifikasjoner
av boligenes ytre og oppføring av bygg/boder/installasjoner/skillevegger/terrasser/betongarbeider på
boligens ytre eller på utearealet skal derfor skje ved søknad og godkjennelse av styret.

Med tanke på en helhetlig presentasjon av bygningsmassen og ønske om en forutsigbar behandling av
søknader om utbygg/fasadeendringer i Stokkabrautet er det blitt etablertm en portefølje av
godkjente fasader. Dokument med tegninger finner du under styrende dokumenter Påbygg i
Stokkabrautet Borettslag. Ønskes endringer som ikke er beskrevet i dette dokumentet, må dette
vedtas av Generalforsamlingen.
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6. AVFALLSRUTINER
6.1 SORTERING AV AVFALL
Alt avfall i borettslaget skal sorteres. Det er boss spann for Restavfall, Papir og papp og
Bioavfall/hageavfall.
Husk på̊ at all mat som ligger ute, tiltrekker seg skadedyr som rotter, veps, mus og fugler.
Det er ikke lov å henstille avfall utenfor søppeldunkene.

6.1.1 METALL OG GLASS
Glass og metall kastes i egen søppeldunk for Glass og metall, som kan bestilles av
kommunen gjennom styreleder, eller leveres på gjenvinningsstasjon.

6.1.2 SPESIALAVFALL
Elektroniske artikler kan enten leveres til Gjenvinningsstasjon Forus - IVAR eller hos
leverandøren av produktet som er pliktig til å ta det i mot. Lyspærer, batterier og annet
småelektrisk kan ofte leveres i nærmeste butikk. Malingrester, kjemikalier, bygningsartikler
m. m leveres til en gjenvinningsstasjon.

6.1.3 CONTAINER
To ganger i året (vår og høst) leier borettslaget containere for hageavfall og restavfall. I
container kan usortert avfall kastes, men styret oppfordrer andelseiere til å resirkulere fullt
brukbare artikler ved å gi det til veldedige organisasjoner, lokale loppemarkeder eller
gjenbruk.
Andelseier må̊ kaste sitt eget avfall i containeren og kan ikke bare henstille det på̊
oppstillingsplassen. Det er ikke tillatt å kaste spesialavfall som malingrester, bildekk og
lignende, eller store mengder avfall etter f.eks. oppussingsarbeider.

6.2 KRAV TIL LEVERANDØRER
Det forventes at leverandører som benyttes av borettslaget/andelseiere tar med seg
emballasje/avfall og kildesorterer dette.
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7. BRANN OG ULYKKER
7.1 MÅL MED BRANNVERN
Borettslaget skal ikke ha uønskede hendelser som medfører personskade eller skade på̊
bygning eller inventar.

7.1.1 MÅLSETNINGER FOR BRANNSIKKERHETSARBEIDET
Alle andelseiere skal være kjent med borettslagets brannsikkerhetsarbeid. De skal ha satt
seg inn i gjeldende instrukser og ha kjennskap til bruk av boligens slukkeutstyr.
Borettslaget skal være vedlikeholdt av en slik karakter at sannsynligheten for uønskede
hendelser holdes lav. Borettslaget skal framstå̊ som ryddig og alle rømningsveier skal være
frie.

7.2 BEREDSKAP
Beredskapsplan er inkludert i HMS planen og revideres ved behov. Nye andelseiere blir
informert om HMS Planen og Beredskapsplanen ved innflytting.
Borettslaget har avtale med Verisure som har levert forsikringsgodkjente brannvarslere til
alle boenheter, med direktetilknytning til Verisures alarmsentral. Hver boenhet har to
trådløse seriekoblede optiske røykvarslere og en VBOX som er koblet til bredbånd. Verisure
overvåker teknisk status av anlegget.

7.2.1 STYRETS ARBEID ETTER BRANN OG STØRRE ULYKKER
Styreleder melder fra om brann og ulykker til Bate/forsikringsselskapet, første virkedag etter
ulykken inntreffer og avtaler med eksternt firma om snarlig opprydning på̊/rundt området,
samt påfylling av brannslukningsapparater som har vært i bruk.
Styret informeres om ulykken og følgene snarest mulig. Ved ulykker med katastrofal utgang
skal styreleder innkalle til ekstraordinært styremøte.

7.3 VERNEUTSTYR
7.3.1 BRANNVERNUTSTYR
Rømningsveier skal til enhver tid ha fri passasje.
Andelseiere er ansvarlig for å bytte batteri i røykvarslere.
Andelseier er ansvarlig for kontroll av slukkeutstyr og utskifting ved behov.
Brannslukningsapparatet bør plasseres i nærheten av soverom.

7.3.2 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Eksterne leverandører er selv ansvarlig for at de har førstehjelpsutstyr tilgjengelig.
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7.4 BRANNINSTRUKS
Branninstruksen er del av dette dokumentet som ligger tilgjengelig på Stokkabrautet.no.

8. VEDLIKEHOLDSPLAN
Hvert år utarbeides en Vedlikeholdsplan (Excel). Dette gjøres av styret. Vedlikeholdsplanen
er basert på tidligere årsplaner, inspeksjon og rapporterte avvik fra andelseiere samt planer
for større prosjekter og investeringer. Denne planen inneholder følgende type arbeid.









Utskifting av vinduer, dører og andre bygningsdeler på grunn av alder
Inspeksjon og reparasjon av drens, takvann og avløp
Renovering av vann og avløp
Renovere tak, takhatter møne og pipebeslag
Maling
Sikring mot gnagere
Testing av alarmsystemer
Branntilsyn/feier
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VEDLEGG
A – Beredskapsplan ved brann og større ulykker
B - Branninstruks
C - Sjekkliste elektriske anlegg - andelseiere
D - Sjekkliste brannvern - andelseiere
E - Sjekkliste våtrom og ventilasjon - andelseiere
F - Sjekkliste skadedyr - andelseiere
G – Ordensregler for Borettslaget
H - Vedtekter
I - Grensesnitts dokument
J – Påbygg i Stokkabrautet Borettslag
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VEDLEGG A – BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER
1. VARSLE RETTE INSTANS:

BRANN
110
POLITI
112
AMBULANSE 113

Du skal oppgi: HVEM du er
HVA som har skjedd
HVOR du er
2. HJELP ANDELSEIERE SOM TRENGER DET:
- Har alle kommet seg ut ved brann?
- Vet du hvor mange som bor i hver leilighet?
- Er det leiligheter med andelseiere som trenger ekstra hjelp?
- Trenger noen livreddende førstehjelp?
3. BEGRENS SKADENE:
- Start slokking hvis mulig
- Varsle andelseiere i nærheten om eventuell evakuering
- Rydd plass til utrykningskjøretøyene
4. SØRG FOR AT NOEN MØTER UTRYKNINGSKJØRETØYENE SLIK AT DE IKKE KJØRER
FEIL
5. HOLD NYSGJERRIGE UNNA
- Slik at hjelpepersonellet får gjort jobben sin
- Følg instrukser gitt av hjelpepersonell
6. KONTAKT STYRET
Styret kan kontaktes på telefon, e-post, personlig henvendelse eller via
postkassen til den enkelte. Foretrukket henvendelsesmåte er e-post med
mindre det gjelder alvorlige forhold/skader.
Se Stokkabrautet.no/Styret
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VEDLEGG B - BRANNINSTRUKS

BRANNINSTRUKS
Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles
uten opphold. Forsøk å varsle andre andelseiere.
Redde: Evakuere boenheten. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med
tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det
særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner holdes lukket
for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med:

- Rømningsveier og nødutganger
- Hvor slokkeutstyr er plassert.

Sørg for at rømningsveier alltid er frie.
Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes.
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VEDLEGG C – SJEKKLISTE ELEKTRISKE ANLEGG - ANDELSEIER
Sjekkliste
 Er det mulig å låse sikringsskapet slik at barn ikke kommer inn?
 Er kurser/brytere godt merket og lette å komme til?
 Oppbevares det ting i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre?
 Er sikringselementene unormalt varme? I så fall – kontakt en autorisert elektroinstallatør.
 Trekker du ut støpslet i forbruksapparatene dine etter bruk? (Kaffemaskin, vannkoker,











hårføner, mobillader og lignende)
Skrur du av TV-apparatet med av/på̊ knappen på̊ TV hver kveld?
Trekker du ut antenne og strømledninger i TV og PC når du reiser på̊ ferie?
(P.G.A. tordenvær og fare for overspenning)
Etterser du det elektriske ledningsopplegget med jevne mellomrom?
Kjenn etter om noe er unormalt varmt, slitte brytere og stikkontakter, tørre og sprø
ledninger. Ved feil – kontakt autorisert elektroinstallatør
Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? (En vifteovn skal bare brukes under tilsyn.
Når den brukes skal den stå stødig og ikke plasseres nær brennbare ting. Filteret må̊ renses
regelmessig for støv.)
Hender det du glemmer å slå av plata på̊ komfyren?
Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn de er beregnet for? Har du brunsvidde
lampeskjermer?
Bruker du skjøteledninger til annet enn lamper?
Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din?
Rengjør du jevnlig filteret i kjøkkenventilatoren din?

15
HMS-plan for Stokkabrautet Borettslag

VEDLEGG D – SJEKKLISTE BRANNVERN - ANDELSEIER
Sjekkliste























Finnes det en røykvarsler i hver etasje, og har du sjekket at alle fungerer?
Er røykvarslerne eldre enn 10 år?
Henger røykvarslerne i taket?
Skiftes batteri på røykvarslere regelmessig?
Trenger du hjelp til å skifte batteri?
Har boenheten din pulverapparat?
Er håndslukkeutstyret vedlikeholdt og kontrollert? (Se merking)
Er boenheten din utstyrt med husbrannslange?
Er husbrannslangen din formstabil og fastmontert?
Er rømningsveiene ryddet? Minst 2 rømningsveier pr. boenhet.
Slår dørene i rømningsveiene ut?
Kan du åpne rømningsveiene fra innsiden uten bruk av nøkkel?
Har boenheten din ildsted?
Er ildstedet ditt kontrollert/godkjent?
Er det synlige feil/mangler på skorstein/ildstedet ditt?
Oppbevarer du brannfarlig vare i boenheten din? (F.eks. propan skal ikke oppbevares i kjeller
eller på loft)
Kjenner du borettslagets beredskapsplan og branninstruks?
Ved eventuelt brann, trenger du assistanse for å rømme?
Kjenner husstandens medlemmer til hva de skal gjøre dersom det oppstår brann?
Rengjør kjøkkenvifte jevnlig – vask filteret
Rens filter i tørketrommel etter bruk
Sjekk trykkmåler på brannslukningsapparat og vend pulverapparat opp ned et par ganger slik
at pulver ikke klumper seg. Er splinten på plass?
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VEDLEGG E – SJEKKLISTE VÅTROM OG VENTILASJON - ANDELSEIER
Sjekkliste

























Er det lagt vanntett membran alle steder der vann treffer gulv/vegg på̊ badet?
Drypper vannkranene/armaturene?
Lekker det eller renner det fra sisternen (do)?
Renser du alle sluk/vannlåser to ganger i året?
Er vannslanger/avløpsledninger fra vaskemaskin/oppvaskmaskin eldre enn 10 år?
Sjekker du hvordan det ser ut bak/under oppvaskmaskin/vaskemaskin regelmessig?
Vet alle i husstanden hvor stoppekranene er?
Er stoppekranene lett tilgjengelig?
Har vannførende maskiner som står i rom uten sluk automatiske avstengningsventiler, og
står de på̊ vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant?
Er avløp fra vannførende maskiner forsvarlig festet?
Stenger du vanntilførselen når vannførende maskiner ikke er i bruk?
Lar du vannførende maskiner gå når ingen er tilstede eller når du sover?
Heller du matolje i sluket?
Er avtrekksventilene åpne (kjøkken og bad/wc)?
Er ventilene over vinduene og i vegger åpne?
Sørg for god ventilasjon av kjeller og krypkjeller (hold lufteventiler i vegg mot øst og vest
åpne og fri for vanninntrenging)
La litt varme stå på i kjeller for å unngå fukt og kondens
God ventilasjon vil også bidra til å redusere radonnivået
Sjekk og rens takrenner for løv før vinteren for å unngå at det kommer ned i drenssystemet –
stak opp og spyl ved behov
Sjekk og rens avløpet i forhagen – stak og spyl ved behov
Rens filtre i vaskemaskin og oppvaskmaskin
Steng stoppekran for utekran ved fare for frost, eller når den ikke er i bruk
Steng hoved-stoppekran for vann når boligen blir forlatt i lang tid
Rengjør vannfilter i tappekraner
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VEDLEGG F – SJEKKLISTE SKADEDYR - ANDELSEIER
Sjekkliste gnagere

















Har du sett/hørt om noen steder i borettslaget der det er skadedyr. Varsle styret!
Har du vært plaget av skadedyr rundt din boenhet? Eventuelt hvilke? Varsle styret!
Legger du ut mat til fugler eller dyr på marken eller på fuglebrett (Rotter er flinke til å
klatre)?
Har du åpen kompost?
Har du lavt krypende busker/hekker? Disse gir skjul for rotter
Nedfallsfrukt må fjernes.
Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.
Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder.
Steingjerder er et ypperlig gjemmested
Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester
Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder
Ha metallrister i veggventiler
Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i
huset ved å gnage seg inn under taksteinene.
Ikke hiv matrester i do
Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede
Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metall rist over slukene i kjelleren.
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VEDLEGG G- ORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET
http://www.stokkabrautet.no/media/1619/ordensregler.pdf

VEDLEGG H- VEDTEKTER
http://www.stokkabrautet.no/media/5117/20150316-vedtekter.pdf

VEDLEGG I- GRENSESNITTSDOKUMENT
Definisjon av grensesnitt mellom borettslaget og andelseier
http://www.stokkabrautet.no/media/7133/2020-grensesnittsdokument.pdf

VEDLEGG J- PÅBYGG I STOKKABRAUTET BORETTSLAG
http://www.stokkabrautet.no/media/1622/paabygg-i-stokkabrautet.pdf
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