HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG
Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.1971
med senere endringer vedtatt på generalforsamling
30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93, 26.5.94, 24.5.00, 23.5.02, 12.5.09,
6.5.10, 24.5.11, 22.5.12, 21.5.13, 20.5.14, 26.5.15, 22.5.2017 og 24.5.2018.

Haugerud Borettslag er et andelslag der beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen blir holdt i
god stand. Alle utgifter som påføres borettslaget, må dekkes av felleskostnadene som betales hver måned.
Reglene skal sikre alle beboere orden, ro og trivsel i hjemmet og på borettslagets område.
BRUK AV LEILIGHETENE
Ingen leilighet må brukes slik at man sjenerer andre beboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten
fra kl. 23.00 til 07.00.
God bokultur er:
- at man varsler sine naboer om man unntaksvis har en sammenkomst som kan medføre mer støy
enn normalt og som kan vare lenger enn det tidspunkt da det skal være ro.
Sang- og musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og 09.00 og overhodet ikke tillatt på søndager og
helligdager. Sang- og musikkundervisning kan bare skje etter tillatelse fra styret og med samtykke fra
berørte naboer.
Ved oppussing, innflytting og lignende må banking, drilling og annen støyende virksomhet ikke skje etter
kl. 20.00 på hverdager, ikke skje etter kl. 17.00 på lørdager og overhodet ikke skje på søndager, helligdager og høytidsdager.
Ved planlagt oppussing som medfører vesentlige støyende arbeider, særlig boring og pigging i mur og
betongkonstruksjoner, skal varsles naboer i samme oppgang og tilstøtende oppganger i god tid. Varsel
legges i postkassene eller henges på oppslagstavlen i oppgangen. Varsel må underskrives med kontaktinformasjon til beboer.
Ved oppussing / ombygging må man ta hensyn til blant annet følgende viktige regler:
1. Ventilasjon; Høye overskap som monteres på kjøkkenet, må ikke dekke ventilasjonskanaler / -luker.
I så fall må kanalen forlenges / utvides til skapfront. Eksisterende kanal mellom matskap og yttervegg må ikke benyttes til kobling av kjøkkenvifte. Nedsenket himling må ikke dekke til ventilasjonsåpninger i yttervegger.
2. Bærevegger; Det er ikke tillatt å lage nye åpninger eller utvide eksisterende dører i bærende vegger.
3. Akustikk / lydforhold; Endring av gulvoppbygging – for eksempel med legging av fliser i oppholdsrom, som endrer akustiske / lydmessige forhold mellom leilighetene, er ikke tillatt. Det er også viktig
å vite at nedsenket himling fast montert i taket kan forverre akustikken i egen leilighet.
Alle planlagte oppussingsarbeider (bortsett fra vanlig vedlikehold som tapetsering, maling og liknende)
skal meldes skriftlig til styret / daglig leder.
Beboer er selv ansvarlig for før arbeider igangsettes, å undersøke om planlagte oppussingsarbeider kan
gjennomføres ut fra bygningsmessige og andre forskrifter og / eller om godkjenning fra myndighetene må
innhentes.
VEDLIKEHOLDSPLIKT
Som beboer i borettslag har du plikt til å holde boligen ved like.
Oppussing av badet skal utføres av fagfolk med "våtromssertifikat". På web-siden til Fagrådet for våtrom:
www.ffv.no finnes en liste over alle godkjente bedrifter.
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LUFTING
Montering av avtrekksvifter i luftekanaler eller lufteventiler er forbudt av hensyn til balansen i blokkens
ventilasjonssystem og de luktproblemer som kan oppstå.
Alle lufteluker og lufteventiler i leilighetene må alltid være åpne for å unngå høy fuktighet som kan
medføre helseproblem og råteskader, og disse må aldri bygges igjen eller stenges / tildekkes ved
ombygging av kjøkken og andre rom, eller ved senking av tak.
God bokultur er:
- at man holder entrédøren lukket slik at matlukt ikke kommer ut i trapperommet.
BALKONGER, VINDUER
Balkongene med innglassing, brystning og lignende inngår som en del av fasaden og kan ikke males eller
forandres uten tillatelse. Det er ikke tillatt å anvende annen type av / farge på solavskjerminger i front / på
sidene enn det borettslaget har bestemt. Oppheng av gardiner eller markiser er ikke tillatt på balkongene.
Også vindusrammer og lignende inngår som en del av fasaden og kan ikke males eller forandres uten
tillatelse. Det er ikke tillatt å mate fugler / kaste ut mat fra balkongene da dette tiltrekker rotter og andre
skadedyr.
Det er ikke tillatt å lagre gjenstander over balkongens brystningshøyde.
BRUK AV TRAPPEROM, GANGER OG FELLESROM
Det er ikke lov å røyke i oppgangene, i kjelleren eller i andre innvendige fellesarealer i borettslaget.
Sykler, ski, kjelker eller lignende må ikke settes i trapperom eller ganger. Fottøy, leker og lignende skal
ikke settes utenfor entrèdørene. Barnevogner kan om nødvendig stå under trapp til underetasjen forutsatt
at de fjernes på dagen for trappevask, men de må aldri parkeres i inngangspartiene.
Kun rullatorer / gåstoler og rullestol av mindre str. kan om nødvendig stå i inngangspartiet.
Ting som lagres i fellesrom i kjeller (tidligere bomberom) skal være merket med eiers navn. Ting som
lagres i fellesrom og ikke er merket med eiers navn, kan kastes uten erstatningsplikt ovenfor eier.
Mopeder, motorsykler og scootere som settes i kjellere vil i medhold av Brannforskriftene bli fjernet uten
ansvar for borettslaget.
Det er ikke tillat å oppbevare papp, klær eller annet brennbart materiale som dekk/felger til biler,
mopeder, motorsykler, scootere m.m. i fellesrom i kjeller grunnet brannfare. Papp, klær, dekk/felger som
lagres i fellesrom eller andre fellesområder kan kastes uten erstatningsplikt ovenfor eier.
OPPBEVARING AV BRANNFARLIG AVFALL
 Det er ikke tillat å oppbevare brannfarlig avfall i fellesrom og kjellerboder. Som brannfarlig avfall
defineres avfall som kan forårsake brann eller eksplosjon.
 Mopeder, motorsykler og scootere som settes i kjellere vil i medhold av Brannforskriftene bli fjernet
uten ansvar for borettslaget.
ANDELSEIERS ERSTATNINGSPLIKT
Hvis den enkelte andelseier unnlater å foreta pliktig vedlikehold, eller utfører arbeider på baderommet i
strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan andelseier bli erstatningsansvarlig overfor
borettslaget / skadelidende nabo.
Ved mistanke om at baderommet er i strid med lov eller forskrift, kan borettslaget forlange kontroll av
baderom
SKADER
Når skader på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil vedkommende eller dennes
foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig etter Lov om erstatningsplikt.
LÅSING AV DØRER
Borettslagets inngangsdører og kjellerdører skal alltid holdes låst.
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LEK
Lek i kjellere og trapperom er ikke tillatt.
God bokultur er:
- at foreldre lærer sine barn til ikke å støye i oppgangene, blant annet ved selv å foregå som et
godt eksempel.
RENHOLD
Trappeoppgangene vaskes av et byrå hver uke og beboerne må sørge for at det på vaskedagen ikke er noe
i oppgangen som hindrer renholderne.
ANTENNER FOR FJERNSYN OG RADIO
Feil ved borettslagets kabel-TV-anlegg (stjernenett) meldes til det kabelselskap borettslaget til enhver tid
har serviceavtale med (se borettslagets siste årsmelding). Beboerne har ikke lov til å sette opp
parabolantenner eller andre antenner ut av vinduer, på fasader eller på takene.
SØPPEL OG AVFALL - REGLER FOR BRUK AV CONTAINER-DAGEN
Søppel og avfall skal kastes i søppelbrønnene ute, som har separate innkastluker for papir / papp og
vanlig husholdningsavfall. Husholdningsavfall skal være pakket inn.
HVA KAN LEVERES PÅ CONTAINER-DAGEN ?
Den 1. onsdagen i hver måned med unntak av juli måned vil det stå en komprimatorbil på den store
plassen midt på området. Da kan du kaste storsøppel (ikke oppussingsarbeider) som du ikke får kastet i
ordinær søppel til daglig. Du må selv bære ditt søppel ned til komprimatorbilen. Der vil det være folk som
hjelper deg og sjekker at du har sortert søpla riktig. Har du behov for tralle til å frakte søppel, så kan dette
lånes av vaktmester. Se www.haugerudborettslag for ytterligere informasjon.
Materiale etter rivning og oppussingsarbeider i leiligheten defineres IKKE som større gjenstander. Denne
type materiale må den enkelte beboer selv sørge for å få kjørt bort, f.eks. ved å bestille en iSekk eller
lignende.
Et elektonikkbur for kast av småelektriske ting: data, kabler, barbermaskiner, husholdningsapparater som
støvsuger, brødrister, kaffetrakter, tv, miksmaster, vannkoker, lamper, lampetter, radioer, stereoanlegg
osv., settes ved komprimatoren (på den store plassen midt i borettslaget) på selve container-dagen, slik at
denne typen avfall kan leveres der.
Fellesrom eller gangareal må aldri benyttes for lagring av avfall.
TING SOM IKKE KAN KASTES I SØPPELBRØNNENE ELLER PÅ CONTAINER-DAG:
Glass, lysrør, komfyrer, kjølemøbler, tørketromler, maling & kjemikalier, matavfall, bildekk, oljer,
impregnerte trematerialer, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander, og liknende ting. Større elektriske
ting kan leveres gratis til butikker som selger dette. Også bildekk og -hjul kan leveres gratis der man
kjøper slikt. Maling, oljer, kjemikalier leveres gratis på miljø-stasjon (på mange Esso-stasjoner) eller på
renholdsetatens mottak.
Ta vare på trivsel og miljø. Ved brudd på gjeldende regelverk kan borettslagets styre innkreve en avgift
av beboere som setter fra seg søppel og annet avfall på borettslagets område, containerområdet inkludert.
GARASJE- OG PARKERINGSPLASSER
Det følger enten én (1) garasje- eller én (1) parkeringsplass til hver enkelt leilighet.
Det er anledning til å bytte, men det må gis beskjed til Garasjelaget eller til Driftskontoret.
Det er ikke lov å selge eller leie ut garasje- eller parkeringsplass til utenforstående, kun til beboere i
Haugerud Borettslag.

Side 3

BILKJØRING OG PARKERING PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE
Bilkjøring skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og da i gangfart. Stopp på snuplassene
ved blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig bringing og/eller henting, inntil 20 minutter.
Parkering/stans på gresset er ikke tillatt.
All innkjøring til blokkene mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt.
Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser.
Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for
avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.
En biloppstillingsplass er beregnet kun for personbiler. Alle biler skal være godt plassert mellom oppmerkede linjer slik at de ikke er til hinder for tilgang til biler på sidene.
Biler som står utenfor oppmerkede parkeringsområder vil bli bøtelagt. Står man også til hinder for annen
parkering eller kjøring, kan man også risikere å bli tauet bort.
Det er ikke tillatt å parkere store eller små lastebiler på en biloppstillingsplass.
Det gjennomføres regelmessig parkeringskontroll i borettslaget av firmaet borettslaget til en hver tid har
avtale med. Firmaet har rett til ileggelse av kontrollavgift for overtredelse av bestemmelsene.
Der det er nødvendig kan det også rekvireres borttauing av kjøretøyet.
God bokultur er:
- at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.
GJESTEPARKERING
Det er kun gjester som kan bruke gjesteparkeringen, den er ikke til bruk for beboernes egne biler. Det er
forbudt å parkere taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen. Gjesteparkering kan kun skje i inntil 3
døgn av gangen, uavhengig av om bilen er flyttet/benyttet eller ikke disse 3 dagene. Dette på bakgrunn av
det begrensede antallet plasser vi har til rådighet. Daglig leder/vaktmester kan, om det er særlige behov
utstede skriftlig dispensasjon ut over de 3 dagene. Slik dispensasjon må legges godt synlig innenfor bilens
frontrute.
Om dere skal ha besøk av håndverkere som er nødt til å stå ved blokka, eller selv har særlige behov som
vil ta mer enn 20 minutter, må dere på forhånd hente parkeringstillatelse hos vaktmester/daglig leder som
legges synlig i bilen.
TØRKING, BANKING OG RISTING AV TØY
Tørkebåsene skal ikke brukes på søndager eller på offentlige høytids- og festdager. Vinduene må ikke
brukes til risting, lufting eller banking av tøy eller sengeklær. Oppheng av tørkesnorer er ikke tillatt på
balkongene.
GRØNTANLEGG OG BEPLANTNINGER
Småplenene ved inngangene er ikke bruksplener. De større bruksplenene og andre beplantninger må
behandles fornuftig. Foreldre må påse at ingen plener ødelegges av for konsentrert lek.
Sykling på plenene er forbudt, og i det minste voksne beboere bør avstå fra å lage snarveier over plenene.
Bruksplenene må skånes maksimalt når de er oppbløtte, særlig vår og høst. Ballspill skal ikke forekomme
etter kl. 21.00 på borettslagets område. Ballspill er ikke tillatt på plener og stikkveier, men styret har
fullmakt til å oppheve forbudet i perioder på steder ballspill ikke er for sjenerende.
DYREHOLD
Borettslaget tillater dyrehold med mindre dyret gjør skade på borettslagets eiendom eller er til vesentlig
sjenanse for andre beboere. Hundehold er tillatt under forutsetning av at eieren undertegner og etterlever
en spesiell erklæring. Dyr kan kreves fjernet om ikke regelverket følges.
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OPPGANGSKONTAKTER
Styret søker å oppnevne oppgangskontakter i alle 59 oppganger, gjerne etter forslag fra beboerne i oppgangene. Oppgangskontaktens funksjonsperiode er 1 år. Funksjonsperioden kan forlenges. En oppgangskontakt har som hovedoppgaver:
- Melde fra til styret om mulige skader knyttet til det bygningsmessige eller utearealene, og om
ordensmessige eller miljømessige problem.
- Kontrollere rett bruk av fellesrom og kjellerganger, og få fjernet ting som ikke skal være der.
- Hilse på og gjøre seg kjent med nye beboere når de har flyttet inn, og levere styrets Velkommen-brev
og formidle annen viktig informasjon til de nye.
- Sammenkalle oppgangsmøte og / eller dugnad om det er interesse for felles tiltak eller behov for
drøftinger.
- Være orientert om styrets behandling av viktige saker som berører oppgangen og dens beboere, og
følge opp saker der styret ønsker medvirkning.
- Delta på fellesmøte mellom alle kontaktene og styret hver vår og hver høst.
- Se etter det oppgangen har / trenger av utstyr (spade, feiekost, annet).
Det skal i hver oppgang på tavla henge lapp om hvem som er oppgangskontakten.
ANDELSEIER HAR ANSVARET FOR DET ELEKTRISKE ANLEGGET I EGEN LEILIGHET
I samband med konkretisering av de nye HMS-forskriftene (Helse, Miljø og Sikkerhet), som også gjelder
for borettslag og boligsameier, har Kommunal- og regionaldepartementet fastslått ansvarsforholdet for
kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg.
I brev av 13. november 2000 fra det lokale elektrisitetstilsyn er borettslaget pålagt å informere alle som
flytter inn i borettslaget om følgende:
1. Styret i borettslaget har ansvaret for kontroll og vedlikehold av alle elektriske anlegg og
installasjoner i borettslagets fellesarealer, og fram til hovedsikring i andelseiers sikringsskap.
2. Andelseier har det samme ansvaret for kontroll og vedlikehold av sikringsskapet og det elektriske
anlegget inne i sin leilighet som en eier av en enebolig.
Porttelefon er også å anse som en del av det elektriske anlegget i en leilighet.
Det er altså ikke borettslaget / styret som har ansvaret for det elektriske anlegget inne i leilighetene.
Styrets ansvar i denne sammenheng er kun å gjøre andelseier kjent med hans / hennes plikter, hvilket
gjøres for nye andelseiere gjennom Husordensreglene.
SENTRALVARMEANLEGG I HAUGERUD BORETTSLAG
Arbeider på varmeanlegget i leilighetene (radiatorer og rørsystem) skal i utgangspunktet kun foretas av et
rørleggerfirma som har rammeavtale med borettslagets styre og som kjenner anlegget. Oppstår det
lekkasjer på anlegget, må vaktmester straks kontaktes.
Unntak fra regelen over godkjennes kun for leiligheter i underetasje og i 4. etasje med behov for
oppussing av bad som innebærer demontering og remontering av eksisterende radiator. Slikt arbeid har
ved flere anledninger tidligere medført skader og unødig merarbeid for borettslaget. En forutsetning for at
andelseier kan benytte et annet autorisert VVS-firma enn det styret har avtale med, er derfor at andelseier
sørger for at firmaet varsler borettslagets vaktmester før arbeidet settes i gang.
BRANN
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha
minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller
husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som
har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til
styret.
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Borettslaget har utlevert/montert husbrannslange og 2 røykvarslere i alle boenheter.








All varsling om kontroll av brannvernutstyr skal skje til den enkelte beboer i slutten av november
hvert år. Den offisielle batteribyttedagen er 1. desember
Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet av brannvernutstyr. Den enkelte beboer skal varsles
om dette i form av husordensregler, vedtekter, infoskriv og websiden til borettslaget.
Borettslaget skal varsle beboere om batteribytte og kontroll av røykvarsler via infoskriv i postkassene
og på websiden til borettslaget.
Borettslaget skal varsle beboerne om kontroll/vedlikehold av brannslange og evt. brannslokkeapparater som måtte befinne seg i den enkelte leilighet via infoskriv i postkassene eller på websiden
til borettslaget.
Borettslaget varsler beboere om rydding i fellesrom/kjellerrom jevnlig for å unngå brannfare og andre
uheldige situasjoner ved forsøpling.
Branninstruks henger på oppslagstavlen i alle oppganger.
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PARKERINGSBESTEMMELSER FOR HAUGERUD BORETTSLAG:
1. FIRMA SMART SECURITY HAR PARKERINGS-KONTROLLEN.
SMART SECURITY AS har (fra 15. mars 2004) all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område.
Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak.
Ved overtredelse skal firmaet ilegge kontrollavgift. Reglene er som følger:
1. En bil som bryter reglene og fra før er ilagt 3 kontrollavgifter som ikke er betalt, blir borttauet for eiers
regning og risiko uten varsel. Det samme skjer om en bil parkeres slik at den er til hinder for den generelle
fremkommelighet i borettslaget.
2. Det gjennomføres parkeringskontroll også hver natt, bl.a. for å redusere problemet med taxier og andre
biler som kjører ulovlig inn til blokkene på natten, og ofte står der i lang tid med motoren på til stor
sjenanse for folk som skal sove.
3. Alle biler som benyttes til kontroll, skal være merket med godt synlig logo for Smart Security, og
kontrollørene skal bære uniform.
4. Det tas bilde med tidskamera av biler både ved første gangs observasjon og ved ileggelse av avgift, slik at
kontrollavgifter skal kunne dokumenteres ved klagesaker.
5. Klage på ilagt kontrollavgift skal alltid skje til Smart Security - ikke til styret. Kun begrunnede klager på
Smart Security 's klagebehandling kan i ettertid tas opp med styret / daglig leder.
Haugerud Borettslag betaler ingen avgift for det ordinære kontrollarbeidet Smart Security utfører, kun en mindre
månedsavgift for tilleggskontroll hver natt.
2. GJESTEPARKERING I HAUGERUD BORETTSLAG.
Det er kun gjester som kan bruke gjesteparkeringen, den er ikke til bruk for beboernes egne biler. Det er forbudt å
parkere taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen. Gjesteparkering kan kun skje i inntil 3 døgn av gangen,
uavhengig av om bilen er flyttet/benyttet eller ikke disse 3 dagene. Dette på bakgrunn av det begrensede antallet
plasser vi har til rådighet. Daglig leder/vaktmester kan, om det er særlige behov utstede skriftlig dispensasjon ut
over de 3 dagene. Slik dispensasjon må legges godt synlig innenfor bilens frontrute.
Om dere skal ha besøk av håndverkere som er nødt til å stå ved blokka, eller selv har særlige behov som vil ta mer
enn 20 minutter, må dere på forhånd hente parkeringstillatelse hos vaktmester/daglig leder som legges synlig i
bilen.
Biler som benytter gjesteparkeringen, blir sjekket og logget. Overtredelse av 3-dagers-regelen uten dispensasjon
eller parkering av bil som tilhører personer med bopel i borettslaget, gir kontrollavgift.
På biloppstillingsplassene / snuplassene ved blokkene kan biler som tidligere stå i inntil 20 minutter for levering /
henting. Beboere som skal ha besøk av håndverkere som er nødt til å stå ved blokka eller selv har særlige behov
som vil ta mer enn 20 minutter, må på forhånd hente hos vaktmester / daglig leder en særlig parkeringstillatelse
som legges synlig i bilen.
3. HUSORDENSREGLENE SIER OM BILKJØRING OG PARKERING:
Bilkjøring skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig, og da i gangfart. Stopp på snuplassene ved
blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig bringing og / eller henting, inntil 20 minutter. Parkering/stans på
gresset er ikke tillat.
All innkjøring til blokkene mellom kl 22:00 og 07:00 er forbudt.
Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser.
Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler
eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.
En biloppstillingsplass er beregnet kun for personbiler. Alle biler skal være godt plassert mellom oppmerkede linjer
slik at de ikke er til hinder for tilgang til biler på sidene. Biler som står utenfor oppmerkede parkeringsområder vil
bli bøtelagt. Står man også til hinder for annen parkering eller kjøring, kan man også risikere å bli tauet bort.
Det er ikke tillatt å parkere store eller små lastebiler på en biloppstillingsplass.
Det gjennomføres parkeringskontroll i borettslaget av firmaet borettslaget til enhver tid har avtale med. Firmaet har
rett til ileggelse av kontrollavgift for overtredelse av bestemmelsene. Der det er nødvendig kan det også rekvireres
borttauing av kjøretøyet.
God bokultur er:
- at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.
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