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UTLÅN AV HAGEUTSTYR OG ANNET UTSTYR 
 

Det er nå etablert en lånestasjon med diverse utstyr som vi som bor på Tveteråsen kan låne, vederlagsfritt! 
  
Utstyret befinner seg i boden med inngang fra Ekkorommet. Det er kodelås på døra, dvs. du låser deg inn 
selv og har tilgang 24/7. Husk å lukk døra godt når du forlater rommet, du må høre at den ”klikker igjen” og da 
kommer det også en lyd fra låsen.  
På veggen innenfor døra henger en perm/loggbok der du registrerer lån, eller evt. reserverer det utstyret du 
vil låne, ved å notere hva du ønsker å låne til hvilken dag/tid.* 
  
Ordningen gjelder for beboere både i rekkehusene og blokkene på Tveteråsen. 
Utstyret er av sikkerhetshensyn kun til utlån og bruk for voksne (dvs over 18 år). Vi ber om at koden ikke 
deles med barn/ungdommer under 18 år.  
 
Vi håper alle synes dette er et fint tiltak, og gjør sitt beste for å levere tilbake det de har lånt i god stand. Det 
vil si rengjort og uten skader. Flott om lånt utstyr settes tilbake så snart du er ferdig med det, og fortrinnsvis ila 
samme dag.  
 
Blir det skader på det du låner? Si fra til Vaktmester Stein Andersen (mobil 91 86 16 22 / mail 
stein.aastorp@gmail.com), så kan vi sørge for å få det reparert, eller kjøpe nytt. 
  
Utstyr som er til utlån, per juli 2019: 

      Trillebår 
      Tørr-støvsuger 
      Våt-støvsuger 
      Høytrykksspyler 
      Gressklipper 
      Stikkspade/spisspade 
      Krafse 
      Hakke 
      Plenrive (plastrive). 2 stykk 
      Hagerive (metallhode). 2 stykk 
      Grenklipper 
      Kvistkvern 
      Tilhenger (Du finner nøkkel og vognkort på kroken til høyre rett innenfor døra til låneboden.  

       Ta kontakt med vaktmester hvis spørsmål.) 
 
* Etter hvert vil nok utlånsoversikt bli digital. Inntil videre er det penn og papir som gjelder.   
 
 
Med ønske om en god høst til alle aksjonærer og beboere 
Styret 
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