Spørreskjema for Meklenborg borettslag
Styret ønsker en oversikt over standarden i leilighetene og ber om at alle fyller ut og sender
inn skjemaet. Informasjonen vil vi kunne bruke til å forhandle bedre avtaler med
forsikringsselskapet. Vi ønsker også å bevisstgjøre beboerne på ting man må være
oppmerksom på.
Kryss av for det som passer, og skriv inn årstall der et er relevant.

VVS – oppussing og vedlikehold av baderom
☐Badet er originalt
☐ny varmtvannsbereder i årstall
☐Badet er pusset opp i årstall
☐ny membran i gulv og vegger
☐varmekabler
☐ rør i rør
☐ nye vannrør- og fjernet eller tømt og plombert gamle rør nedstøpt i gulvet
☐nye soilrør frem til hovedsoil
☐nytt sluk
☐Jeg renser sluket jevnlig
☐Jeg vet hvor stoppekranen er
☐Jeg stenger vannet når jeg reiser bort
Ved utskifting av vannrør kan man søke støtte fra styret. Se http://www.meklenborg.no/Forbeboere/Støtte-til-uskifting-av-rør-på-badet eller kontakt styrekontoret.

Elektrisk anlegg
☐Sikringsskapet er originalt
☐Sikringsskapet er skiftet i årstall
☐har automatsikringer
☐har jordfeilbryter
☐ledningsopplegget i leiligheten er skiftet

Brann og sikkerhet
☐Jeg har brannslukningsapparat og røykvarsler
☐Jeg kan bruke et 6 kilos brannslukningsapparat
☐Jeg bekrefter at rømningsvei på veranda (platen i veggen mellom verandaene)
ikke er blokkert, og lett tilgjengelig
☐Jeg har lest branninstruksen (står på oppslagstavlene i oppgangene)

Ombygging av leiligheten
☐ Leiligheten er ombygd/planløsningen endret
☐ Det ble sendt søknad til styret før ombygging ble gjort

Ventilasjon
☐ Det er ikke dørterskler under dørene i leiligheten slik at luften kan strømme fritt
☐ Spalteventiler over vinduene holdes åpne
☐ Det er ventil med justerbar åpning i alle avtrekk på kjøkken, bad og vaskerom
☐ Kjøkkenventilator er uten motor – gjelder ventilatorer som er koblet til avtrekk

Trimrom
Trimrommet ligger i tilfluktsrommet under nr 52, og er for tiden stengt pga problemer med
ventilasjon og inneklima. Styret jobber med planer for utbedring.
Ønsker du at vi skal ha trimrom tilgjengelig for beboerne?
☐ Ja
☐ Nei
Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

Gjesteleilighet i 52A
Borettslaget eier en 1-romsleilighet i 52A. Er det interesse for å gjøre leiligheten om til en
gjesteleilighet som beboerne kan leie til sine besøkende?
☐ Ja, jeg ønsker gjesteleilighet
☐ Nei, leiligheten bør leies ut som bolig
Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

Annet
Klikk her for å skrive inn tekst.

Andelseier:

navn

Adresse:

Hovseterveien nummer

Leilighetsnummer:

leilighetsnummer

Skjemaet sendes på e-post til meklenborg@getmail.no innen 30.12.2016

