VIKTIG INFORMASJON OM TRAMPOLINER
Våren har kommet til Strindheim Hageby, og lek på trampolinene rundt om i borettslaget er i
full gang.
Trampoliner er omfattet av produktkontrolloven. Den viktigste plikten denne loven gir er at
man skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense helseskade. I
praksis betyr dette at styret i Borettslaget er ansvarlig for at trampolinene er montert
ordentlig. Styret er også ansvarlig for at lovregler og forskrifter følges, også der hvor
beboerne selv har kjøpt inn og og montert trampoliner på fellesareal.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget kjøreregler for trampoliner:
1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne
2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås
3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er
forsvarlig montert
4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant
underlag, helst med noe støtdempende effekt. Fest trampolinen godt til underlaget,
slik at ikke vær og vind kan ta den med seg, og gjøre skade på mennesker og materiell
5. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper
6. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun en.
Vær oppmerksom på at faren for skader øker med antall personer på trampolinen
samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne
7. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den
dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk
8. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk
9. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt
10. Vær oppmerksom på at salto på trampolinen kan medføre en stor risiko for alvorlige
nakkeskader.
Styret i Strindheim Hageby BL har vedtatt at disse reglene skal følges av alle andelseiere
som til enhver tid er i besittelse av en trampoline på borettslagets eiendom. Gå gjennom
reglene, og sørg for at du og din trampoline følger disse.
Dersom reglene ikke blir fulgt, vil styret dessverre måtte be om at trampolinen fjernes fra
borettslagets eiendom.
Reglene trer i krav fom. mandag 28.05.2012
Vennlig hilsen
Strindheim Hageby Borettslag, 12.05.2012

