HUSORDEN
FOR A/S TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Vedtatt på generalforsamling 9. januar 1939
Endret 24. april 2001 og 19. april 2006
1.
AVFALLSHÅNDTERING
Uknuselig husholdningsavfall skal henlegges i de herfor bestemte beholdere og må ikke på
noen måte henkastes annetsteds. Benyttes søppelnedkast må avfall forsvarlig pakkes inn i
papir. Det må enten benyttes poser eller snurres tilstrekkelig hyssing rundt søppelpakken.
Lukene for søppelnedkastene i trappeoppgangene skal låses hver gang etter bruken.
2.
GÅRDSPLASSER, PLENER OG TRAPPEOPPGANGER
Gårdsplasser, plener og trappeoppganger, loft og kjeller må ikke belemres med
uvedkommende ting. Spesielt pålegges det ikke å hensette sykler, barnevogner, kjelker og
sparkstøttninger, ski, styrestenger m.v. i trappeoppganger. Disse ting skal oppbevares i de
dertil innrettede kjellerrom.
Banking av tøy, tepper, sengeklær m.v. må kun foregå på anvist plass i gårdsplassen av
vaktmesteren.
3.
VASKERIENE
Vaskeriene, rulle, samt tørkerom benyttes etter tur og renngjøres av vedkommende leier etter
avbenyttelse. Leieren har å rette seg etter styrets mulige oppslag i så henseende. En går ut fra
at tørkerommet kun benyttes til tørk av klær. Vaktmesteren har instruks om å fjerne tøy som
henger oppe søndag og helgedager. For øvrig har leieren å rette seg etter det i hvert vaskeri
oppsatte reglement for vaskeriene, med de deri angitte tider for benyttelse av vaskeri, tørke og
tørkeplassen i gården.
Vaskeritider:
Vaskeriene kan benyttes på hverdager mellom kl 10.00 – 22.00 og på lørdager
mellom kl 10.00 – 18.00. Vaskeriene er stengt søn- og helligdager.
Tørkerommet kan benyttes:
Hverdager (unntatt lørdager) fra kl 07.30 til 21.30 for den som har vaskedag.
På lørdag kan lufting av tøy foretas fra kl 07.30 til 15.00.
Bankeplassen kan benyttes:
Hverdager (unntatt lørdager) fra kl 08.00 til kl 15.00 og fra kl 18.30 til kl 20.00.
På lørdager bare fra kl 08.00 til kl 15.00.

Lufting av tøy på hverdager (unntatt lørdager) fra kl 15.00 til 18.30.
Barn bør ikke tas med i vaskerier og rullebod av hensyn til faren ved maskinene.
4.
TRAPPEVASK
Trappevask utføres – siden 1997 – av et eksternt firma.
5. KJELLER – OG LOFTSBODENE
Kjelleren må i sommerhalvåret godt utluftes, om vinteren må vinduene ikke åpnes.
Rengjøring av vinduer i kjeller – og loftsbodene påligger leieboerne. Det henstilles til de
leieboerne som tenner lys i kjeller og på loft å slukke dette så lamper ikke brenner i utide.
Bart lys i kjeller – og loftsbod må ikke benyttes. Leieboerne anmodes om å være behjelpelig
med å passe på at elektriske pærer ikke borttas. Det er forbudt å overlate kjeller – og
loftsnøkler til barn.
6.
BALKONGENE
Balkongene må ikke benyttes til banking og lufting av gulvtepper, gulvmatter, sengeklær eller
tøy. Tørking av tøy i vinduer eller fra balkonger er ikke tillatt.
7.
MATING AV DUER
Det må ikke legges ut mat til duer.
8.
VANNKRANER
Vannkraner må etter tapping lukkes forsvarlig og holdes gjenskrudd også i den tid vannet er
avstengt (eks. perioder med avstengt varmtvann). For skade som på denne måte forårsakes
plikter leieren selvfølgelig å betale erstatning.
9.
LEK OG STØY
Lek og annen støy må ikke finne sted i trapper, kjeller eller loft.
10.
MUSIKK
Musikkspill må i alminnelighet ikke finne sted etter kl 23.00 om aftenen. Styret gis rett til å
begrense musikk – og sangundervisning dersom dette er til sjenanse for naboene.
Styret forbeholder seg rett til å fastsette andre tidsfrister innskrenkninger med hensyn til bruk
av høyttaler og grammofon, hvor dette finnes påkrevd.
Ved selskaplig samvær ved særskilte anledninger må dog ikke forekomme sang, dans og sterk
musikk etter kl 24.00. Selskapet må være avsluttet senest kl 01.00 med mindre det er
innhentet tillatelse fra naboene til å fortsette lenger.

11.
RO I LEILIGHETEN
Om natten, regnet fra kl 23.00 aften til kl 07.00 morgen, skal det være ro i bekvemligheten, så
at andre leieboere ikke sjeneres. I denne tid må derfor sterk vanntapping ikke finne sted. Støy,
herunder i forbindelse med oppussing, må ikke finne sted fra lørdag kl 17.00 aften til mandag
kl 07.00 morgen. Tilsvarende gjelder ved bevegelige hellig - og høytidsdager.

12.
BENYTTELSE AV LEILIGHETEN
Leiligheten må kun benyttes til beboelse ( altså ikke uten tillatelse til forretningslokale,
verksted eller lignende).

13.
FORANDRINGER AV LEILIGHETEN
Leieren må ikke foreta forandringer med leilighetene eller anbringe skilt, flaggstenger,
blomsterkasser, markiser, eller lignende uten styrets samtykke.
Henvendelser skjer til forretningsfører. Blomsterkassen skal ensartet i form og farge. Enhver
må passe at leieboerne i etasjene under ikke sjeneres av vanndrypp fra blomsterkassene.
14.
FREMLEIE
Fremleien må ikke foretas uten styrets samtykke.
15.
ANTENNER
Anbringelse av utendørs antenner er ikke tillatt.
16.
KLESSBANKING OG SKOBØRSTING
Klessbanking og skobørsting i oppgangene er ikke tillatt.
17.
LUFTING
Leilighetene må ikke luftes ved å holde døren oppe til trappeoppgangen. Ved utlufting om
vinteren, må radiatoren under det åpne vinduet holdes stengt.
18.
UTØY
Kommer det utøy (veggdyr, kakerlakker) i en leilighet, plikter vedkommende leieboer
uoppholdelig å melde dette til forretningsføreren eller styret.
19.
HUSDYR
Hundehold er ikke tillatt, med unntak av førerhund for blinde.
I spesielle tilfeller kan man imidlertid søke styret om tillatelse til hundehold, der det kreves
dokumentasjon for hundeholdets berettigelse. Det vil i hvert enkelt tilfelle bli løpende vurdert
om hundeholdet er til ulempe for andre aksjonærer eller beboere. Berørte naboer skal ha rett
til å uttale seg, før styret fatter vedtak.
Det er ikke tillatt å lufte hund på boligselskapets område. Hunder skal holdes i bånd på
selskapets eiendom.
20.
PARKERING
Parkering av biler er selv for bileiere som bor i bygget ikke tillatt på selskapets eiendom.

21.
SENTRALOPPVARMING OG TOALETTANLEGGET
Sentraloppvarming og toalettanlegget må behandles med forsiktighet, således at enhver skade
på huset kan unngås. Meld fra til vaktmesteren om mangler som De selv ikke kan rette.
22.
FRYSEBOKSANLEGGET
Barn må ikke overlates nøkkel til fryseboksanlegget.
(Utgår da fryseboksanlegget er nedlagt)
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