ERKLÆRING FRA NY ANDELSEIER
Oslo, .............. / ................ 20 ....

Til Slåttevangen Borettslag
Boks 6666, St. Olavs pl.
0129 OSLO
(Kan sendes på mail: styret@slattevangen.no)
Jeg/vi erklærer herved å ha lest borettslagets vedtekter og husordensregler og sier
meg/oss kjent med innholdet i disse og konsekvensene ved ikke å følge disse.
Skjemaet må være borettslaget i hende samtidig med søknad om godkjennelse som
andels-eier, da undertegnelse av denne erklæring er en forutsetning for godkjennelse.
Utdrag av viktige punkter er:
I Vedtektenes pkt. 4.3.3: Det er ikke tillatt å montere varmepumpe.
I Husordensreglenes pkt. 3.5: Det er ikke tillatt å montere elektrisk vifte direkte til
avtrekkskanaler eller yttervegger.
I Husordensreglenes pkt. 16.3: Det er ikke tillatt å montere parabolantenne.
Andre viktige punkter: Styret godkjenner ikke utleie av boligen før andelseier har
bodd i leiligheten i ett år, jfr. Vedtektenes pkt. 4.2 1.

Borettslagets vedtekter og Husordensreglene nedenfor er gjort tilgjengelig på
borettslagets hjemmeside http://www.slattevangen.no. Her finnes også annen
nyttig informasjon om felles funksjoner, samt for driften av borettslaget.
Jeg / vi flytter inn i leilighet nr. ............................ i Høybråtenveien
Overtakelsestidspunkt: .................

Navn: ....................................................................
BRUK BLOKKBOKSTAVER

Navn: ....................................................................
BRUK BLOKKBOKSTAVER
Mail-adresse:
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SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG
Vedtatt på ordinær generalforsamling 08.05.2019
og gjelder som en del av vedtektene
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1
1.1

BRUK AV LEILIGHETEN
Ingen leilighet må brukes slik at man sjenerer andre beboere.

1.2

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00. God
bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha festlig sammenkomst som
kan medføre noe mer støy enn alminnelig, og som kan vare utover kl. 22.00.

1.3

Boring og banking er kun tillatt i tiden fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og
kl. 10.00 til 18.00 på lørdager. Boring og banking er ikke tillatt på søn- og
helligdager. Ved større oppussing og vedlikeholdsprosjekter
skal naboer informeres om arbeidets varighet.

1.4

Sang- og musikkøvelser er tillatt i tiden fra kl. 08.00 til 20.00 på hverdager, fra
kl. 10.00 til 18.00 på lørdager, og fra kl. 13.00 til kl. 18.00 på søn- og
helligdager.
Sang- og musikkundervisning kan kun foregå etter styrets tillatelse og etter
samtykke fra de beboere som kan sjeneres.

1.5

Beboere skal unngå å lage unødvendig og urimelig støy utendørs. Med åpne
vinduer og balkongdører er lydisolasjonen dårlig, og dette skal beboere ta
hensyn til ved bruk av radio, TV og musikkanlegg.

1.6

Det er ikke tillatt å lufte gjennom entredøren; dette for å unngå matlukt i
trapperommet.

1.7

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, f.eks. bleier, sanitetsbind,
matrester e.l.

1.8

Våtrom (kjøkken, bad, vaskerom) skal brukes slik at unødig vannsøl unngås.
Våtrom skal luftes ved mye damp, og avtrekkskanal skal stå åpen, slik at
fuktskader unngås. Jfr. punkt 9.1.

2.
2.1

BRUK AV BALKONGER OG VINDUER
Det er ikke tillatt å lufte, riste eller tørke tøy, tepper o.l. ut av vinduer eller på
balkonger høyere enn balkongkantens høyde.

2.2

Det må ikke kastes avfall eller gjenstander ut av vinduer eller fra balkonger.

2.2

Grilling er tillatt på balkonger og i hager, men må ikke være til sjenanse for
naboer. Det er kun tillatt med propan- eller elektrisk grill.
Kullgrill er tillatt på friarealene.

3.
3.1

BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER OG VENTILASJONSANLEGG
Større inn- eller utvendige bygningsmessige forandringer av leilighetene må
godkjennes av styret før arbeidene settes i gang.

3.2

Det er ikke tillatt å forandre eller male utvendige dørkarmer, vinduer med
karmer, betongblomsterkasser, vegger og tak på balkonger uten i samråd med
styret. Maling skal foretas med fastsatt malingstype og farge.

3.3

Beboerne kan pusse opp fellesrom, f.eks. oppgang, på eget initiativ på
dugnad, og for borettslagets regning. Styrets godkjennelse må foreligge før
arbeidet settes i gang.

3.4

Det er ikke tillatt å lage hull i leilighetenes yttervegger eller andre bærevegger,
jfr. punkt 3.1.

3.5

Montering av avtrekksvifter i avtrekkskanaler eller yttervegger er ikke tillatt.

3.6

Beboerne skal jevnlig, antydningsvis 3-4 ganger i året, rense avtrekksventilene
for å sikre god effekt.

4.
4.1

BYGNINGSMESSIGE SKADER
Skader i leilighet eller fellesarealer skal snarest meldes til styret.
Reparasjon av skader som borettslaget skal betale, kan kun bestilles av styret,
med unntak nevnt i punkt 4.2.

4.2

Ved plutselige skader, f.eks. vannlekkasjer i leilighetene, skal beboerne selv
engasjere f.eks. rørleggerfirma eller brannvesenet til å stanse videre skade,
dersom ingen av styremedlemmene og heller ikke vaktmestersentralen er
tilgjengelig.
(På borettslagets hjemmeside http://www.slattevangen.no finnes
opplysninger om bruk av borettslagets rørleggerfirma ved krisetilfeller.)

4.3

Når skader på borettslagets eiendom oppstår ved forsett eller uaktsom adferd
fra en bestemt beboer, vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort
økonomisk ansvarlig for kostnadene ved reparasjon, eventuelt for
borettslagets egenandel ved forsikringssak, jfr. punkt 17.2.

4.4

Betaling av egenandel i borettslag
Skade på andelseiers egen leilighet;
Borettslagslovens ansvarsfordeling etter § 5-12 og § 5-17 blir avgjørende for
hvor kostnaden til egenandel skal plasseres.
Andelseierens vedlikeholdsansvar fremgår av borettslagslovens § 5-12. Dette
omfatter blant annet alt utstyr og innvendige rør, ledninger og flater i
leiligheten. At andelseieren har vedlikeholdsplikt, innebærer også at han/hun
plikter å dekke alle kostnadene knyttet til vedlikeholdet. Dersom en skade
oppstår inne i andelseiers leilighet, skal andelseier dekke egenandelen ved

bruk av bygningsforsikringen. Bestemmelsene om andelseiers
erstatningsansvar i §§ 5-13 og 5-15 bygger på den såkalte
«kontrollansvarsregelen». Dette er et ansvar som innebærer at andelseier
hefter dersom skaden kan tilbakeføres til manglende vedlikehold som ligger
innenfor hans kontroll. Det kreves ikke at andelseier har handlet uaktsomt.
Når det gjelder ansvar for vedlikehold av egen oppvaskmaskin og rørledninger,
følger
det av borettslagsloven at dette hører inn under andelseiers
vedlikeholdsansvar.

5.
5.1

SKILTING
Beboere skal merke postkasse og ringepanel ved utgangsdør med navn på en
tydelig og holdbar måte. Skilt til postkasse og ringepanel skal være av den
typen styret fastsetter. Det tas et gebyr for at styret eller forretningsføreren
bestiller postkasse- og ringeklokkeskilt.

6.
6.1

LÅSING AV DØRER - BRUK AV FELLESROM
Ingen fellesrom må brukes slik at man sjenerer andre beboere.

6.2

Inngangsdører og kjellerdører skal holdes låst.

6.3

Det er ikke tillatt å la barn være alene i kjellere, vaskerier, garasjer eller
tilfluktsrom.

6.4

Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander eller legge avfall i fellesrommene. Hensatte gjenstander vil bli fjernet uten varsel. Barnevogner,
rullatorer og rullestoler kan stå på henvist område i inngangspartiene i
blokkene, i rekkehusene er det kun tillatt etter godkjenning fra styret. Sykler
kan bare plasseres på steder anvist av styre.

6.5

Det er ikke tillatt å bruke åpen ild i kjeller, kjellerboder eller andre fellesarealer.

6.6

Kjellerboden(e) som hører til hver leilighet skal holdes låst, selv om boden er
tom og ikke i bruk.

6.7

Ved leie av fellesrom skal beboerne følge fastsatte regler som deles ut når leie
avtales.

6.8

Sjenerende opphold i trapperom er ikke tillatt.

6.9

Lufting eller risting av tøy i trapperom er ikke tillatt.

7.
7.1

BRUKSOVERLATING (fremleie)
Dersom eieren har bebodd leiligheten i et år, kan bruksoverlating foretas for
inntil 3 år. Søknad må på forhånd sendes styret.
Dersom bruksoverlater fyller alle kriterier for bruksoverlating anses meldingen
til styret som en ren formalitet.

7.2

Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som
øvrige beboere eller borettslaget måtte bli påført ved denne bruksoverlatingen.

7.3

Den som har fått overdratt bruksretten er å betrakte som like ansvarlig for å
overholde husordensreglene som andelseieren, og har i denne sammenheng
de samme plikter som andelseieren overfor borettslaget og andre beboere.

8.
8.1

DYREHOLD
Hver andelseier har anledning til å holde én hund eller én katt.
Ved innflytting i borettslaget skal disse registreres.

8.2

På borettslagets område skal hund alltid føres i bånd.

8.3

Hund og katt bør luftes av en voksen person i husstanden. Dersom barn lufter
dyr, skal de foresatte påse at barnet ikke leker eller erter opp dyret slik at det
skremmer andre. Hund/katt som luftes på borettslagets område skal holdes
under oppsikt av en voksen person, og holdes unna områder bestemt for barn,
særlig sandkasser. Hund skal holdes fysisk i bånd. Katter skal til enhver tid
holdes under betryggende kontroll og ikke under noen omstendighet slippes
løs på borettslagets område.

8.4

Ekskrementer som dyret etterlater seg skal fjernes av eier eller den som lufter
dyret. Kattesand og annet avfall fra dyr skal pakkes godt inn før det deponeres
i henhold til gjeldende kildesorteringsrutiner.

8.5

Hund/katt må ikke være alene i leiligheten dersom dyret er til sjenanse for
andre.

8.6

Eier av dyr er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelt påført
skade som følge av dyrehold.

8.7

Ved gjentatt klage over en beboers dyrehold, kan styret nekte videre dyrehold.

9.
9.1

VEDLIKEHOLD AV LEILIGHETEN
Det vises til Vedtektenes pkt. 5, Vedlikeholdsplikten, om eierens
vedlikeholdsplikt, der det bl.a. heter:
«Den enkelte andelseier har selv ansvar for indre vedlikehold og reparasjoner,
avgrenset av alle yttervegger, og inkl. arealer som hører under boligens
bruksareal, herunder vindusglass og entredør.
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.» Jfr. Vedtektenes
pkt. 5-1.

9.2

Beboerne skal holde brannslukkingsapparat og røykvarsler i stand, og bytte
batteri i røykvarsler etter anvisning i beboerskriv. Brannslukkingsapparat og
røykvarsler er innkjøpt av og tilhører borettslaget. Dersom
brannslukkingsapparat eller røykvarsler mangler ved fraflytting vil pris for nye
bli trukket i leilighetens salgssum.

10.
BRUK AV MOTORKJØRETØY OG PARKERING
10.1 Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy på gangveiene og tilstøtende
områder. Unntatt er frakt av store, tunge ting som møbler og transport av
personer som ikke selv kan gå fra garasje eller parkeringsplass.
10.2 Overtredelse av reglene i punkt 10, herunder parkering på eller ved gangveier
eller kjøring på gangveier uten gyldig grunn, medfører gebyr eller borttauing
for motorkjøretøyeierens regning, i samsvar med skilting ved inngangene til
borettslagets område.
10.3 Farlig bruk av motorkjøretøy vil normalt bli politianmeldt.
10.4 Ved lovlig kjøring på gangveiene, se punkt 10.1, gjelder følgende:
- det skal kun kjøres i gangfart
- motorkjøretøyet skal kjøres ut igjen så snart av- eller pålessing er gjort;
- bruk av horn og rusing av motor er ikke tillatt
- ved rygging skal en person, av hensyn til barnas sikkerhet, så sant mulig
gå foran i ryggeretningen
10.5 Beboerne skal opplyse sine gjester om at bruk av motorkjøretøy ikke er tillatt
på gangveier og tilstøtende områder, og likedan ved bestilling av drosje,
håndtverksfirmaer, tilkjørt mat o.l.
10.6 Parkering av motorkjøretøy (biler, motorsykler, mopeder, tilhengere o.l.) skal
kun skje på leilighetens parkeringsplass i garasjene. Parkering på andre
leiligheters plass uten tillatelse fra plassens eier eller kjøretøy parkert i
kjørebanen i parkeringsanleggene kan taues bort for kjøretøyeiers bekostning.
10.7 Kjøring i garasjene skal skje rolig, ikke over 15 km/t, uten unødig rusing, og
med sterk aktsomhet for å unngå ulykker. Tomgangskjøring i garasjen er ikke
tillatt.
10.8 Beboerne skal påse at garasjedørene, både bilporter og nedgangsdørene,
holdes låst, for å unngå tyveri og hærverk. Feil på bilportene skal straks
meldes til styret.
10.9 Det er ikke tillatt å leke i garasjene.
10.10 Reparasjonsarbeider av motorkjøretøy og bruk av brannfarlige væsker er
strengt forbudt i garasjeanleggene, grunnet fare for brann.
Vask av motorkjøretøyer er ikke tillatt da det ikke er sluk og oljeavskillere i
anleggene.

10.11 All form for lagring er forbudt med unntak av 4 stk. bildekk og takgrind/skiboks
på egen parkeringsplass i garasjene. Andre gjenstander vil bli fjernet uten
varsel for eiers regning og risiko. Lovlig plasserte gjenstander skal fjernes når
oppslag om garasjefeiing forlanger dette.
Oppslag om garasjefeiing vil bli satt opp minst 1 uke før feiing finner sted.
10.12 Beboere som grunnet funksjonshemming har behov for å kjøre og/eller
parkere på borettslagets område oftere enn det som er forutsatt foran, kan
søke styret om spesiell tillatelse.
10.13 Det er ikke tillatt å leie ut garasjeplass til andre enn borettslagets beboere.
10.14 Avskiltede motorkjøretøy som plasseres i garasjene skal forsynes med tydelig

plakat på frontrutens innside med eierens navn og adresse med
leilighetsnummer. Avskiltede motorkjøretøy skal kontrolleres jevnlig av eier. I
de tilfeller der det blir antydning til skrot eller avfall eller der kjøretøyet kan
være til skade for andre, vil kjøretøyet bli borttauet for eiers regning og risiko.
Kjøretøyet skal fjernes når det kommer oppslag om garasjefeiing.

11.
AVFALL
11.1 Det er forbudt å kaste oljeavfall, giftige kjemikalier, brennbare ting eller løse
flasker eller glasskår i nedkastluker og avfallsdunker.
Gjenstander av jern, store gjenstander av plast og andre harde materialer og
hageavfall skal heller ikke kastes her, men hos gjenbruksstasjonen.
11.2 Alt avfall skal pakkes inn i plastposer eller papir. Glass, skarpe eller spisse
gjenstander, blod og ekskrementer og annet som kan overføre smitte eller
skade dem som behandler avfallet skal som et minimum pakkes inn i tykk
avis/papp eller tilsvarende.
11.3 Nedkastluker og avfallsdunker er for husholdningsavfall.
Kildesortering er vedtatt i Oslo, og avfallet skal sorteres etter retningslinjene
fra Renovasjonsetaten, jf. http://www.renovasjonsetaten.no
11.4 Papp og papir legges i containere som er plassert i hver ende av gangveiene
i borettslaget, totalt 4 stk.
11.5 Kun glass-/metallemballasje kastes i egne containere som er plassert rett
utenfor borettslaget (ved endene av 1-blokka)
11.6 Kun tekstiler/klær/sko – brukbare eller utslitte – pakkes inn i plastposer og
legges i Containere merket «Tøyinnsamling». Disse er plassert ved siden av
containere for glass-/metallemballasje, jf. pkt 11.5
11.7 Kun EL-avfall kan kastes hos el-forhandlere eller ved gjenbruksstasjonene.

11.8 Styret sørger for at det med jevne mellomrom gis anledning for andelseierne til
å kaste større gjenstander og farlig avfall, f.eks. ved containere eller
komprimatorbil. Forøvrig vises det til muligheten for å kaste avfall på Haraldrud
Gjenbruksstasjon, Haraldrudveien 18, innkjøring fra Brobekkveien 87.
Tjenesten er gratis.
12.
VASKERI, mellombygget ved 3 F/3 G
12.1 Vaskeriet må kun brukes til følgende tider:
mandag - fredag
kl. 8.00 - 20.00
lørdag
kl. 8.00 - 14.00
Det er ikke tillatt å bruke vaskeriene på søn- og helligdager.
12.2 Oppslag om bruk av maskinene skal følges. Betaling for bruk skjer ved
polletter som kjøpes på styrevakt, se punkt 18.3. Pollettprisen fastsettes av
styret.
12.3 Alle som bruker vaskeriene skal tørke av maskinene og vaske gulvet med klut
etter bruk.
12.4 Vasketid reserveres ved å henge opp hengelås merket med
leilighetsnummer på tavlen i vaskeriet. Når den reserverte tiden er ute, skal
tøy tas med slik at vaskemaskin og tørkerom er ledig til neste bruker.
Hengelåsen skal fjernes etter bruk.
12.5 Fellesvaskeriet legges ned på sikt, dvs. når nåværende vaskemaskiner og
tørketrommel ikke lenger fungerer.

13.
BRUK AV UTEOMRÅDENE
13.1 Plener, planter og trær er felles eiendom, og vedlikehold bekostes av
borettslaget. Alle skal bruke uteområdene med forsiktighet, og voksne bør
opptre som gode eksempler for barn og ungdom.
13.2 Sykling og fotballspill er ikke tillatt på borettslagets plener.
Fotballspill er heller ikke tillatt på borettslagets gangveier.
13.3 Det er ikke tillatt å skjære grener eller topper av trær eller fjerne busker uten
styrets godkjennelse.
13.4 Det er ikke tillatt å mate ville fugler, da dette trekker rotter og mus til
eiendommen.
13.5 Oppsetting av gjerder krever styrets godkjennelse.

14.
VASK AV TRAPPER OG GANGER
14.1 Beboerne skal etter tur vaske gang og trapp i sin etasje hver uke, fortrinnsvis
på fredag.
Alle beboerne vasker ytre inngangsparti og vinduer etter spesiell turnusliste.

14.2 Ved inngangsdørene til leilighetene må det ikke plasseres noe som hindrer
fremkomst eller vask.
14.3 Når en beboer, til tross for henvendelse fra styret unnlater å vaske gangen,
kan styret besørge gangen vasket for vedkommendes regning.
15.
VAKTHOLD – SÆRSKILT OVERVÅKING
15.1 Begge garasjeanleggene har videoovervåking for å skjermes mot tyveri og
hærverk. Forutsetningen for at video kan brukes som bevis i en sak, er at
beboerne melder fra til styret snarest mulig etter at skade eller tyveri er skjedd.
Videoen slettes automatisk etter 7 dager.
Styret står ikke ansvarlig for hærverk og tyveri i garasjeanlegget. Videoovervåkningen er kun et hjelpemiddel dersom noe skjer.

16.
FELLESANLEGG FOR TV OG RADIO - PARABOLANTENNER
16.1 Feil ved antenneanlegget meldes til kabelselskapet, etter at man først har
konstatert at feilen ikke skyldes beboerens eget apparat.
16.2 Det må bare benyttes originale tilkoblingskabler.
16.3 Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner.
Beboere som har behov for å motta signaler for andre kanaler enn de
som leveres av borettslagets leverandør av TV-signaler kan finne et stort
utvalg av leverandører som leverer signaler via internett.

17.
KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE
17.1 Vesentlig mislighold av husordensreglene kan medføre salgspålegg med tre
måneders varsel, jfr. Vedtektenes pkt. 7 (7.1, 7.2 og 7.3) og
husordensreglene.
17.2 Når brudd på husordensreglene medfører utgifter for borettslaget, vil
borettslaget kreve at den beboer det gjelder eller dennes foresatte erstatter
disse utgifter.

18
KONTAKT MELLOM BEBOERNE OG STYRET
18.1 Beboerskriv fra styret gjelder som et tillegg til husordensreglene. Alle nye
ordninger o.l., som gir beboerne plikter eller rettigheter skal kunngjøres
gjennom beboerskriv.
18.2 Beboere som ønsker å melde om skade, klage på noe eller noen, fremme
forslag til tiltak e.l., skal gjøre dette skriftlig til styret, eller muntlig på styrevakt
dersom man trenger hjelp til å utforme skriftlig henvendelse.

Styret skal holde styrevakt hver 4. uke på tirsdager fra kl. 18.00-18.30 i
hovedsak for salg av polletter, nøkler og ventiler. I skoleferien holdes stengt.
Styrevaktene kunngjøres på døra til styrerommet og på borettslagets nettside
http://www.slattevangen.no
18.4 Styret skal behandle alle skriftlige henvendelser fra beboerne raskt,
fortrinnsvis i første mulige styremøte. Beboer skal alltid ha skriftlig beskjed om
resultatet av styrebehandlingen, så snart er saken er behandlet.
18.3

18.5 Styret skal sørge for at informasjon i saker som gjelder enkeltbeboere ikke
kommer til uvedkommende.
18.6 Når en leilighet har fått overlatt bruksretten, skal styret rette skriftlige
henvendelser til andelseier, som plikter å informere bruker og påse at styrets
krav etterkommes.
18.7 Når en beboer klager på forhold ved en annen beboer, skal klagerens identitet
holdes fortrolig.
Den som klager skal ikke få opplyst hva styret foretar seg overfor den det er
klaget på.
18.8 Styret skal sørge for at nye beboere får den informasjon de trenger for å kunne
benyttetilbudene i borettslaget og oppfylle de plikter som ligger på beboerne.

451 SLÅTTEVANGEN BRL.
NYE BEBOERE I VÅRT BORETTSLAG
Velkommen som ny beboer i vårt borettslag.

Generalforsamlingen i Slåttevangen borettslag har bestemt at det skal være
godkjente navneskilt på alle postkasser og ringeklokker i ringetablå.
For å gjøre dette enkelt i en travel innflyttingsfase har styret etablert en ordning
hvor ny beboer bestiller skiltene fra vår vaktmestersentral, se
bestillingsinformasjon nedenfor.
Vår vaktmester vil da montere navneskilt på ringetablå til avtalt innflyttingsdato,
og levere postkasseskilt i postkassa for egenmontering.
Innflytter (kjøper av leilighet) bestiller ringetablå og postkasseskilt direkte av
Furuset Vaktmestersentral på e-post: vaktmester@fvs.no. Skriv leil.nr. og
borettslag i emnefeltet
_________________________________________________________________
Navn i ringetablået og postkasseskilt er gratis.
MELDING OM NY BEBOER:
Selskap: 451 Slåttevangen borettslag
Leilighetsnummer

___________

Adresse: Høybråtenveien

___________

Overtagelsesdato

___________

POSTKASSESKILT
Navn på personer:

_________________________________

RINGETABLÅ
Navn

__________________________________

Scannes inn og sendes til Furuset Vaktmester på mail: vaktmester@fvs.no

