Oppgaveliste og frekvensplan
Smestad Hovedgård Sameiet

Bygg utvendig:
Utendørs belysning

Kontrolleres, defekte kilder byttes

Fortløpende

Flygesøppel på området

Fjernes

Hver uke

Rister utenfor garasjer

Rengjøres

4 ganger per år

Varmekabler grunn og takrenner

Kontroll. Slåes på vinter og av vår

Vår og vinter

Lysarmaturer

Kontrolleres/defekte kilder byttes ut

Fortløpende

Tavlerom

Holdes rene og ryddige

Løpende

Brannsikkerhet

Holdes i orden

Løpende

Garasjeporter

Funksjonstests

Ukentlig

Garasjeporter reparasjon/service

Bestilles/følges opp

Dører

Kontrolleres/ strammes/smøres

Fortløpende

Dørpumper/sylindre

Reparasjon/byttes ut

Fortløpende

Avfallsrom

Kontrolleres og holdes ryddig

Hver uke

Avfallsrom

Sluk rengjøres og gulv vaskes

2 ganger i året

Søppeldunker

Rengjøres av ekstern selskap

Ved behov. Minimum 3 ganger i
året

Dører

Kontrolleres/ strammes/smøres

Fortløpende

Dørpumper/sylindre

Reparasjon

Fortløpende

Kontrolleres

Fortløpende

*

Garasje

*

*

Avfallsrom

*

*

VVS/teknisk

Ventilasjon
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Vaktmesteren:

Ventilasjon

Bestilles/følges opp

Røranlegg på fellesarealer

Visuell Kontrolleres, med fokus på
lekkasjer

Hver uke

Stoppekraner

Funksjonstest, kontroll av merking
supplere ved behov

1 gang per år

Utevann

Åpnes/stenges

Vår/høst

*

Sum vaktmester

Plen

Klippes

Hver uke i vekstsesong

Plen kanter

Klippes med trå/kantklipper

Hver 3 uke

Plen

Gjødsles

Vår og midtsommer

Plen

Reperasjon/plenpleie

Ved behov/ønske

Plen løvfall

Samles/blåses ut i skog, kvernes på plen

2 ganger høst

Busker og hekker

Klippes og beskjæres

2 ganger per sesong.

Bed

Ivaretas

4 ganger per sesong

Barkede områder

Etterfylle bark

1 gang sesong

Frukttrær

Beskjæres

1 gang per sesong
(vinter)

Randsoner

Slå

2 ganger per sesong

Vegetasjon/større busker/små trær
Ugressbekjempelse
internveier/sykkelparkering m.m

Holders nede/beskjæres
https://heatweed.com/no/varmtvann-motugress/

Bortkjøring av hageavfall

*

1 gang sesong/ved
behov
4 ganger per sesong

*

Ved større mengder
hageavfall

*

Sum gartnertjenester

Vintertjenester
Parkeringsplass/garasjenedkjøring/
internveier

Ryddes for snø med traktor

Ved snøfall over 5 cm

Parkeringsplass/garasjenedkjøring//
internveier

Maskinell strøing (singel)

Når det er glatt

Strøkasse

Etterfylles

Ved behov

Gangveier

Hånd måkes/freses

Ved snøfall over 5 cm

Gangveier

Hånd strøs (singel)

Ved at det er glatt
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Sommertjenester

Sum vintertjenester

Annet
Feiing
Parkeringsplass/garasjenedkjørsel`
/internveier

Maskinell

Vår, før 17 mai

2 stk garasjeanlegg

Maskinell

Vår. Før 17 mai

HMS/FDV

Dokumentasjon og oppfølgning*

Etter nærmere avtale

Service avtaler

Administrasjon og oppfølging*

Etter nærmere avtale

Hovedavtaler

Administrasjon og oppfølgning*

Etter nærmere avtale

Håndverkertjenester til sameiet

Oppmøte, befaring, anvisning, innlåsing og
oppfølging*

Ved behov/Etter avtale

Beboer service/handyman

Bestilles og betales av

beboer
Postkasse/callingskilt

Bestilles og monteres*

Bestilles/betales av
beboer

Tilleggsarbeid *
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