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Personvern i Grasholmhavna 
Sameiet er underlagt ny EU personvernlov, og styret har i den forbindelse 

utarbeidet et dokument som beskriver hvordan personopplysninger håndteres i 

sameiet, og formålet med lagring av disse. Dokumentet er vedlagt i dette 

nyhetsbrevet og vil bli lagt ut på vår nettside.   

 

Et par mindre betong-biter har falt ned fra broens underside 
Våkne beboere har rapportert dette inn til styret som har gjort en henvendelse 
til veivesenet og kommunen. Vi fikk følgende svar fra veivesenet på vår siste 
henvendelse: 

Stavanger bybru er fra 1978 og er 40 år i år. Brua blir inspisert etter gjeldende 

regelverk.  

Det er foretatt to større vedlikeholdsarbeid på brua, i 2001 med vedlikehold av stål i 

hovedspennet og føringskanter i 2000, der rekkverket er festet, der deler av 

føringskantene ble revet og forsterket. Ellers er det gjort en god del mindre ting. 

Det er registrert nedfall av betongbiter, det er og utført rensk av løs betong. Årsaken 

til løse betongbiter er inntrenging av klorider, salter. Når saltet når inn til armeringen 

vil armeringen stare å korrodere. Korrosjonsproduktet har mye større volum og vil av 

den grunn sprenge løs betongbiter. Det er ingen fare for selve brua, men selvsagt 

ikke bra for de som oppholder seg under brua. 

 Stavanger bybru pluss Engøy- og Pyntesund bruer er med i en vedlikeholdsplan. De 

to andre bruene er eldre enn Bybrua og har blitt rensket for løs betong flere ganger. 

Oppstart blir en gang etter at Ryfast er åpnet, rekkefølge og hva som blir tatt først er 

ikke bestemt. 

 Videre framdrift på kort sikt for Stavanger bybru er at vi vil følge opp og evt. renske 

for løs betong i tillegg til ordinære inspeksjoner. 
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Garasjene og parkering 
Vi fikk ryddet i sykler og har dermed fått frigitt plass til sykkelparkering. I tillegg 

har vi fjernet eiendeler som var ulovlig plassert på fellesområdene og på 

parkeringsplassene. Styret henstiller alle om å følge reglementet.  

De to utendørsparkeringene som ligger utenfor husrekke 17-25 er forbeholdt 

våre beboere og gjester. Hvis du oppdager feilparkerte biler ber vi deg 

informere en i styret, som forsøker å følge opp med advarsler. Den store 

parkeringsplassen tilhører de andre sameiene og vi ber alle respektere dette.  

 

Julegrana tennes 22.november kl 18:00 
Vi inviterer alle beboere til en hyggelig ettermiddag der vi tenner julegrana, og 

serverer gløgg og pepperkaker. Alle er hjertelig velkommen.  

 

HMS og sjekkliste for seksjonseiere 
Ifølge sameiets HMS plan skal sjekkliste over seksjonseiers ansvar sendes ut 

årlig. Vedlagt i dette nyhetsbrevet ligger sjekklisten og vi ber alle seksjonseiere 

gjennomgå denne og foreta de utbedringer som måtte være nødvendig.  

Styret gjør spesielt oppmerksom på at sluken på balkongene nå må rengjøres.  

 

Våre nyhetsbrev, reglement og tilbud legges alltid på sameiets hjemmeside. 

www.grasholmen.no, velg boligsameiet Grasholmhavna, og gå videre til «For 

Beboere» nederst på siden.  Bruker id er kroken, og passord er kroken00c 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Grasholmhavna 

Geir Svendsen, Sharron Moti, Nils Oscar Ihlen, Henrik Finnesand og Hilde 

Solbakken 

http://www.grasholmen.no/

