BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÄRNAN nr 2
SOLLENTUNA

Regler för nyuppförande och förändring av staket (uteplats).
Huvudregel
Vid byte till nytt staket mellan uteplatser skall det nya staketet ha samma höjd och längd som det
gamla orginalstaketet. Innan arbete påbörjas skall styrelsen informeras.

Utförande
•
•
•

•
•

Staketbrädor skall vara av tryckimpregnerad råplanad furu tjocklek 22mm, bredd 95 mm.
Staketbrädorna monteras vertikalt med 60-90 mm mellanrum (springa) på bägge sidor av
staketstommen. Brädorna fästs med rostfri försänkt skruv. (trallskruv)
Staketstommen utförs av tryckimpregnerad furu. Stolpar 70x70 mm, spikreglar 45x70 mm.
Stolpfundament skall vara av förtillverkade betongelement eller likvärdigt, dimension ca
200x200 mm med längd 500 eller 700 mm. Fundamenten bör gå ner minst en halv meter i
marken. De skall placeras på och kringfyllas av packat grovt krossgrus eller likvärdigt så att de
sitter stadigt.
Staketets översida skall förses med horisontell täckbräda av tryckimpregnerad furu,
tjocklek 22-25 mm, bredd ca 95 mm.
Ytbehandling enligt Tilläggsregel 1.

Skiss på utförande, se bilaga 8.1

Ersättning
•

Ersättning utgår för materialkostnad enligt kvitton, dock högst 2.500 kronor inkl. moms per
staket.

Tilläggsregel 1
Staket skall ytbehandlas med oljelasyr eller opigmenterad grundningsolja.
Lasyr eller grundningsolja köps in och tillhandahålls av bostadsrättföreningen.

Utförande
•

Färgsättningen skall vara enhetlig, åtminstone inom respektive huslänga. Det innebär tills vidare
att ”nya” staket vid huslänga A, D och F skall ytbehandlas med opigmenterad grundningsolja
och staket vid huslänga E skall ytbehandlas med tjärfärgad oljelasyr.

Tilläggsregel 2
Medlemmar som på grund av uteplatsens geografiska läge eller utformning vill bygga längre staket
än orginalstaket mellan uteplatser eller tvärstaket skall ansöka om detta hos styrelsen.

Ansökan
•
•

Staketets utformning (t ex längd) skall specificeras.
Ansökan skall göras gemensamt av de medlemmar som berörs av den föreslagna åtgärden.

Ersättning
•

Ingen ersättning utgår för tvärstaket eller förlängd staketdel.
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