_______________________________________________________________________________

Avtale om kvartalslekeplass
Denne avtalen regulerer drift og vedlikehold av
lekeplassutstyr på kommunal kvartalslekeplass og er inngått mellom

Larvik kommune, Boks 2020, 3255 Larvik
og

KONTAKTPERSONER:
Velforening

Navn på kontakt
E-post.:

Tlf.

Larvik kommune

Guro Hessner
Tlf. 33 17 18 16
E-post: guro.hessner@larvik.kommune.no

Følgende er avtalt mellom partene om drift og vedlikehold av lekeplassutstyr på den kommunale
kvartalslekplassen:
Avtalen gjelder del av eiendommen gnr. xxxx bnr. xx i Larvik kommune. Arealet er på ca. xxx m²
og er vist på vedlagt kartutsnitt. Arealet er definert som en kvartalslekeplass, er regulert til anlegg
for lek og eies av Larvik kommune.
1. Arealet skal brukes som offentlig lekeplass, og skal være åpent for alle.
2. Kommunen har eierskap til og kontrollansvaret for lekeapparatene og inngjerding av
området.
3. Velforeningen skal utføre jevnlig (minimum hver 14. dag) sjekk av at det ikke er oppstått
synlige skader/hærverk av lekeplassutstyret. Ettersynet dokumenteres på en sjekkliste som
kan fremvises på anmodning og oppbevares hos Velforeningen. Eventuelle skader eller
hærverk meldes til kommunen umiddelbart.
Kommunen plikter å gi opplæring i kontroll av lekeutstyret.
4. Velforeningen skal utføre følgende skjøtsels- og vedlikeholdsoppgaver (ikke uttømmende,
tilpasses):
a. Gressklipping
b. Løvfjerning
c. Beskjæring/ felling av busker og trær gjøres etter avtale med kommunen
d. Avfallshåndtering
e. Male og olje lekeapparater, benker mv. (spesifiseres)
f. Spyling/ vasking av fallunderlag og andre faste dekker
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_______________________________________________________________________________
g. Skifting av sand i sandkasse(r)
Kommunen bekoster maling/olje, og materialer til vedlikehold av lekeapparatene (etter
avtale).
5. Velforeningen plikter å melde fra ved endring av kontaktperson og styre til Larvik
kommune.
6. Fra velforeningens side kan avtalen sies opp med 1 måneds varsel. Kommunen kan si opp
avtalen med 3 måneders varsel.
7. Ved vesentlig mislighold vil kommunen kunne si opp avtalen uten forvarsel.
8. Avtalen gjelder fra ........ /........ ............
______________________________________________________________________________
Avtalen er laget i 2 eksemplarer hvorav partene har 1 - et - eksemplar hver. Kontrakten undertegnet:
for Larvik kommune

for

Larvik

_______________________
Tore Stafne, Virksomhetsleder

_______________________

Vedlegg: 1. Kartutsnitt

________________________________________________________________________________

