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SNØRYDDING


SNØRYDDING AV TAK PÅ HUSENE.

	Vi har mottatt en del spørsmål vedrørende snørydding av takene på husene våre. 

Konstruksjonen på takene er meget solid. Vi har mottatt informasjoner fra LSBO og autorisert fagmann som tilsier at vi tåler 250 – 300 kg pr kvadratmeter. Dette vil si en snødybde på 100 – 120 cm med nysnø, og  60 – 80 cm med ”gammel” snø.
Vi er ikke der enda!!

Dersom det blir nødvendig med rydding av tak skal dette skje i regi av styret.

Vi vil sørge for at dette blir gjort under sikre forhold, eventuelt ved bruk av innleid arbeidskraft. Dette arbeidet innebærer risiko for den som utfører det og styret vil derfor velge det som er sikrest for våre beboere.


SNØRYDDING AV LETAK

	BEBOERE MÅ SELV SØRGE FOR RYDDING AV LETAKENE OVER DØRENE!



.SNØRYDDING I LAGET FOR ØVRIG

	Dette er et vanskelig stykke arbeid under de forhold vi har hatt nå i den senere tid. Det begynner å nærme seg snørekorder. I Oslo har det ikke falt så mye snø på 37 år! Gardermoen hadde i 1966 rekord med 1,52 meter på flat mark, så det er vel ikke helt unormalt til norsk vinter å være, det er bare så lenge siden.

7.	Roger Olsen har ansvaret for snørydding i Skjettenbyen, og gjør nok så godt han kan under de rådende forhold. På grunn av sikkerhetsmessige hensyn har han i den senere tid lagt brøyting til sen kveld og natt! Dette er gjort fordi han da er sikker på at unger spesielt er inne og at han da får gjort jobben med litt hastighet som er nødvendig for brøyting.


Ha en fortsatt trivelig vinter !!

Skjetten 1. mars 2005

Gjelleråsen Borettslag AL


For styret

Jarle Bryhn

