
 

TRIVSELSREGLER for Lille Kirkeholmen. 

 

1. Formål og omfang 

Trivselsreglene skal bidra til fortsatt å sikre det gode bomiljøet som er på øya vår. De gjelder for alle som 
befinner seg på Lille Kirkeholmen. Deltakerne er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende 
og leietakere er kjent med reglene. 

2. Bruk av strender og friarealer 

På Lille Kirkeholmen finnes 2 strender og 2 større felles grøntarealer. Brukere av strender og fellesområder 
skal påse at det ikke henlegges strandutstyr, klær eller søppel. Fellesområdene skal ikke benyttes til noen 
form for lagring av private eiendeler – uansett tid på året. Unntatt er plassering av kajakker på Hengsla i 
sommerhalvåret. 

3. Ro og orden 

Det henstilles til å vise hensyn til ro og orden - spesielt i tidsrommet kl. 24:00 - 08:00. I denne perioden 
bør man trekke inn og lukke dører og vinduer. Det henstilles til å vise hensyn ved bruk av motoriserte 
maskiner og verktøy – spesielt i tidsrommet kl. 18:00 - 1000. 

4. Avfall 

Innerst til venstre ved friarealet «Hengsla», er det avsatt plass til hageavfall. Hageavfallet deponeres så 
langt som mulig inn og nedover på avfallsområdet. Området blir ryddet minimum hver høst. Det er INGEN 
andre deponier for hageavfall på Lille Kirkeholmen, enn dette. 

Alt annet avfall skal medbringes til et offentlig deponi. Matavfall/søppelposer må oppbevares inne, og ikke 
stå ute over natten. Dette og annet husholdningsavfall deponeres i kommunale containere i Kragerø.Avfall 
som materialer, møbler, elektriske artikler m.m. kan avhendes på Norsk Gjenvinnings anlegg, Nilsbukjerr, 
Krokenveien 227. Sannidal.  

5. Felles arealer 

Gangstier, friarealer, strender, trapper, torg og brygger (med unntak av utriggere på private båtplasser) 
er fellesarealer. Alle grøntområder blir jevnlig vedlikeholdt på sommerhalvåret av gartner, på vegne av 
velforeningen. 

Hekker, busker og trær langs gangveier, på husstandsmedlemmenes tomt, er den enkeltes ansvar. 
Husstandsmedlemmene plikter å trimme disse også inn mot felles gangveier og å holde hekker nede på 
en passende høyde. I forhold til brekkasje som følge av snø, anbefaler gartneren en høyde på ca. 1,6 – 
2,0 meter; avhengig av hekktype. Velforeningens styre kan, dersom husstandsmedlemmer unnlater å 
holde dette vedlike, be gartner om å utføre vedlikeholdet inn mot gangveier, på husstandsmedlemmets 
regning. 

6. Maling & Vedlikehold 

I henhold til kommunens reguleringsbestemmelser skal hus/gjerder/levegger holdes i samme farge som 
opprinnelig godkjent i reguleringsplanen. Godkjente farger er kun: 

• Lillesand hvit 
• Røros rød 

Velforeningens Styre vil ved eventuelle avvik kunne ta dette opp med huseier og/eller kommunen, med 
mål om å utbedre feilen. Den enkelte husstand, plikter forøvrig å holde egen eiendom i god stand. Foruten 
maling, gjelder dette klipp av plener, trimming av hekker, busker og trær; slik at det generelt gode 
inntrykket av øya, opprettholdes. 

Lille Kirkeholmen velforening 

Juli 2016 

 


