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BELYSNING AV GANGVEIER 

Det er svært mørkt ute nå, og gangveiene trenger alt lys de kan få slik at det 

ikke blir unødvendig vanskelig og ubehagelig å ferdes på disse. 

 

Det ble gjennom forrige rundskriv oppfordret til trimming av en del 

hekker, hvilket dessverre har hatt svært liten effekt. Styret har derfor sett 

det som nødvendig å komme med en påminnelse. 

 

Sitat fra forrige rundskriv: «Utelyset på boden er også gangveiens belysning og skal derfor være tent 

fra mørkets frembrudd til påfølgende morgen. Hekker, gjerder o.a. må ikke være til hinder for slik 

belysning». Dette betyr at bodlampene må skrus på når det er mørkt og at en del av hekkene i 

borettslaget må trimmes ned. Dette er den enkelte andelseiers ansvar. 

 

Styret oppfordrer alle til å trimme hekkene langs gangveiene til en fornuftig høyde, slik at bodlyset 

kommer til sin rett og bidrar til belysning av gangveiene. Med lavere hekker vil for øvrig også 

belysningen fra boligens vinduer ha en positiv effekt hva gjelder opplysning av gangveiene.  

 

NB! Siden bodlyset skal bidra til belysning av gangveien, er det viktig at det ikke benyttes lamper 

med begrenset lysutfall, som f.eks. lamper som kun lyser nedover og oppover.  

 

 

PARKERING 

Minner samtidig om punkt 7 i vårt boreglement som bl.a. sier: «det er kun tillatt med kjøring inne på 

tunene ved av- og pålessing. Parkering inne på tunene er ikke tillatt, alt over 10 minutter anses som 

parkering. Utvidet tillatelse kan fås ved henvendelse til styret.  

 

All kjøring med motorkjøretøy på gangveiene skal foretas i gangfart». 

 

 

 

 

Ved å følge boreglementet bidrar vi alle til å skape et godt bomiljø  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Mellomenga borettslag 


