
HUSREGLER FOR BRUK AV SJØBUA 
TIL MØTER.  

Revidert – (#29c.) 2019.11.26.JM. 

1) Om Sjøbua:  
Sjøbua er samlingssted for alle som bor i Strandparken og tilhører Strandparken 
Velforening.  
All bruk begrenses til medlemmene i Strandparken Velforening.  

2) Intensjonen med Sjøbua er et mest mulig hyggelig og et tilgjengelig samlingssted for 
alle.  
Bruker plikter å gjøre seg kjent med og akseptere disse husreglene for Sjøbua:  
 

3) Bruksområder for møter i Sjøbua: 
A) - Styremøter i Strandparken Velforening.   

- Styremøter i Båtforeningen. 
- Styremøter i husstyret for Sjøbua. 
- Styremøter og sameiermøter i sameier/del-felt/eneboliger. 
- Møter i foreninger – med alle medlemmer fra Strandparken. Eks.: Bridge-klubber.  

 - Salg av vafler, kaffe, dugnader etc. - gjennomført av Sjøbua. 
(Sommer søndager – åpent kl.12.00 - 14.00 – i bruk fra kl. 11.00 til 15.00). 
Slik ovenfor nevnte bruk - er gratis for styrer i Strandparken.  
 

4) Rutiner ved bruk: 
A)  All bruk av Sjøbua må registres i HUSBOKA, som ligger i Sjøbua. Ønsket leie/tid,  
navn, adresse og telefonnummer til den ansvarlig bruker – som skal skrives tydelig 
inn i HUSBOKA. 
 
B) Styreledere i de respektive Sameiene har nøkkel til bruk for registrering av møter i    
HUSBOKA. 
 
C) Avbestillingsfrist er en uke. Ved avbestillinger/forandringer må dette rettes i 
HUSBOKA.   

 
D) Der er nu en sko-hylle for sko og en boks med sko-beskyttere (blå plast), til 
avbenyttelse ved bruk – nevnt under punkt: 3).  
Vennligst benytt dere av disse muligheter for et enklere renhold av Sjøbua. 
 
E)  Lokalene skal rengjøres etter møtet - innen kl. 11.00 påkommende dag.  
  Oppvaskmaskin og kjøleskap tømmes. Og vann til oppvaskmaskin stenges.  
 
F)  All søppel fjernes (3 søppelbøtter) av ansvarlig bruker. Nye søppelposer innsettes. 

Hvis ikke dette (Punkt: D & E) utføres tilfredsstillende, vil ekstragebyr på minimum 
NOK 500,- kunne bli innkrevet. 

 
G) Vi oppfordrer brukere til å ta hensyn til naboer. Og etter kl. 23.00 skal det være ro. 
 
H) Kontakter for kaffetrakter og andre elektriske apparater kobles fra etter bruk.  
Alle varmeovnenes termostater skal stå på +19º C - når en forlater Sjøbua.  
  

Ansvarlig/kontaktperson for Sjøbua:   
 1) Jan Mikkelsen,     Strandparken 124 A, telefon: 948 61 711 -          e-post:          jan-mi@online.no 
 2) Marit Pettersvold, Strandparken 128 B, telefon: 971 57 814  -         e-post: marit.pett4@gmail.com  
 3) Gro Jørgensen,    Strandparken 120,    telefon: 454 44 041  -         e-post:  groagnes@icloud.com 

 
Vel møtt i Sjøbua! Med vennlig hilsen fra Husstyret i Sjøbua. 

Og Styret i Strandparken velforening. 
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