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Regler for plassering av vogn og telt på Sjøhaug    
Forslag fra styret til medlemsmøte 2015 
           
Følgende saksgang gjelder: 

 
1. Det skal foreligge en skriftlig søknad om plass. Styrets søknadsskjema SKAL brukes. Med i 

søknaden skal det finnes en beskrivelse av hvordan plassen ønskes utnyttet mht. til 
plassering av vogn, telt og uteplass. 

2. Det skal i søknaden oppgis type og modell med mål på vogn. ( bredde, høyde og lengde 
med og uten drag). 

3. Det skal oppgis type og materiale på telt med mål (bredde, lengde og høyde).  
4. Det skal oppgis hvordan uteplass er tenkt opparbeidet og bruk av materiale (heller, 

brostein, gress, eller annet). Treplatt godkjennes kun hvis brannforskriftene gjør dette 
mulig pga. avstand til naboen. 

5. Når søknaden er mottatt vil styret inspiserer plassen og sjekke mål i henhold til 
søknaden. Styret vil så sette ut pinner for å markere hvor vogn og platting skal plasseres. 
Styret vil også angi høyde som er godkjent i forhold til terrenget på pinnene.  

6. Plassen kan så opparbeides og når den er klar til å etablere vogn og platting skal styret 
godkjenne opparbeidelsen før vogn/telt/platting settes på plass.  

7. Hvis ikke punkt 5 følges vil søker måtte endre plassen når inspeksjon gjøres i henhold til 
opprinnelig plan for egen regning.  

8. Når vogn, platt, telt og uteplass er etablert og på plass vil en endelig godkjenning gjøres av 
styret. Ved uoverensstemmelse på det tidspunkt i forhold til det som ble inspisert i pkt. 5 
så vil plassen måtte omarbeides for søkers regning.  

9. Før plassen blir tatt i bruk skal medlemsavgift i Samvirket, plassinnskudd og årsleie være 
betalt. 

10. Spikertelt er tillatt men kun av typen «ferdige seksjoner». Selvsnekrede spikertelt er ikke 
tillatt. Farge skal godkjennes av styret. 

 

Regler for plassen: 

 

11. Telt/fasttelt skal ikke overstige det som er tiltenkt fra produsent 
12. På Sjøhaug skal det kun bruke naturmaterialer til plassene. Dvs. stein, tre, gress, sand og 

heller. Treplatt kan ikke brukes under vogn.  
13. Hvis det skal drenes med rør på plassen må det søkes spesielt om. 
14. Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt tillatelse til gjerder eller annen hindring mellom 

vognene. Det må det uansett søkes spesielt om. 
15. Omarbeiding av eksisterende plass skal det søkes om til styret. 
16. Plassen skal holdes ryddig. 
17. Ved fraflytting fra plassen skal den være ryddet om ikke neste eier vil overta heller, 

platting og lignende. Plassinnskuddet vil ikke tilbakebetales før dette er ordnet. 
 
 
 
 

Vedtatt på Medlemsmøte den 5/7/15 


