HUSORDENSREGLER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG
(Sist endret på generalforsamling 13.mai 2019)

1. INNLEDNING
Hver beboer plikter å påse at han, hans husstand eller andre som han er ansvarlig for, eller gir adgang
til bygningene, holder ro og orden slik at det ikke voldes ulempe eller ubehag for andre beboere.
Som husordensregler gjelder også særskilte tekniske bestemmelser (f. eks. Bygningsforskriftene),
bestemmelser som byggefirmaer eller leverandører måtte gi når det gjelder bruk av byg ningsmateriell
innendørs, samt for ventilasjonssystemer, våtrom, vann, klosetter fellesantenneanlegg, tekniske
installasjoner o.l.
2. RO OG ORDEN
Mellom kl. 23.00 - 07.00 skal det være nattero i boligene og på borettslagets område. I dette
tidsrommet skal det ikke spilles på instrumenter, nyttes støyende høyttalere, vaskemaskin,
tørketrommel eller forårsakes annen støy som sjenerer øvrige boliger.
a)

Skal det ved spesielle anledninger musiseres eller drives selskapelighet etter kl. 22.00, skal
beboerne av tilstøtende boliger forespørres.

b)

Utgangsdørene i blokkene/garasjeanlegget skal til enhver tid være låst.

c)

NØDUTGANG - Maridalsvn. 236 (hus 5): Nødutgang (vindeltrapp) i hus 5 skal bare benyttes
som rømningsvei i nødstilfeller.

d)

Inngangspartiene er fellesareal som skal passe for alle beboere i ulike livsfaser. I tillegg skal
inngangspartiet være slik at rengjøringen kan foregå på best mulig effektiv måte og slik at det
er en sikker rømningsvei. Inngangspartiene skal derfor være mest mulig nøytrale og ryddige og
sykler og annet utstyr skal ikke plasseres i inngangspartiet. Dog tillates en barnevogn pr. barn
plassert i gangpartiet.
Som generell regel gjelder at det til enhver tid på døgnet skal vises tilbørlig hensyn til andre
beboere.
I forbindelse med oppussing kan styret kreve at støyende arbeid som utføres utendørs stanses.
Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til, fliskutting og saging av materiale. Dette gjelder
også arbeider på dagtid hverdager og helge- og helligdager.
I forbindelse med oppussing skal alle materialer ryddes vekk så raskt som mulig. Materialer
skal fraktes bort fra borettslagets eiendom og ikke kastes i felles søppelanlegg.
Gjenstander hensatt på fellesarealer ute og inne inkludert fellesområdet i kjeller kan fjernes
etter beskjed fra styret. Det kan ikke kreves erstatning for tap i forbindelse med opprydning av
gjenstander på fellesarealer.

3. HUSDYRHOLD
Hunde- og kattehold eller hold av andre husdyr er betinget av:

a)

Husdyr kan først anskaffes eller medtas etter at søknad om det er innvilget av styret. Dette
gjelder også ved eventuell gjenanskaffelse av husdyr.

b)

At dyret til enhver tid er under eierens kontroll og ikke tillates å løpe løs på borettslagets
område.

c)

At dyret ikke på noen måte er til sjenanse for andre.

d)

At lufting av dyr skjer under kontroll slik at en unngår at dyreeksprementer spres utover plener,
veier, sandkasser, blomsterbed etc.

e)

At forskriftene om båndtvang etterkommes.

f)

Den som ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) vil få en skriftlig henvisning om reglene fra
styret, og ved eventuell gjentagelse vil bortsetting/avliving av dyret bli krevet.

4. RENHOLD
a)

Det er ikke tillatt å plassere "søppel" andre steder enn i containerne i søppelbodene.
Husholdningsavfall legges i anviste beholdere, som lukkes etter bruk. Avfallet emballeres
forsvarlig. Større gjenstander er beboerne selv ansvarlig for forskriftsmessig levering.

b)

Hovedrengjøring av fellesrom/ -område skal foretas en gang årlig. Ansvarsområder vil bli
fastlagt av styret i samråd med huskontakter/beboerne.

c)

- Klestørking i trappeoppganger eller på andre fellesarealer i borettslaget er ikke tillatt.
- Banking av tepper o.l. fra balkonger er ikke tillatt.

d)

Lufting av leilighetene. Det er ikke tillatt å lufte leilighetene mot trappeoppgangene.
Utgangsdørene skal holdes lukket. Det henstilles til bruk av ventilasjonsanlegg/vinduer ved
utlufting av boligen.

5. DUGNADER
Alle beboere har plikt til å delta på dugnader.
6. FELLESAREALET
Ballspill og andre støyende aktiviteter som er til sjenanse for andre beboere er forbudt på fellesarealet.
7. FELLESROMMET
Fellesrommet kan leies av beboere til sammenkomster og lignende. Fellesrommet er direkte nabo med
flere leiligheter. Det er derfor viktig at det tas hensyn, slik at ikke beboere i disse leilighetene blir
forstyrret. Brudd på disse reglene kan føre til at leietaker ikke får lov til å leie fellesrommet ved senere
anledninger. Regler for utleie av fellesrommet er gitt i Vedlegg 1.
8. GARASJEANLEGG
Garasjeanlegget skal kun brukes til parkering av kjøretøyer som bil, motorsykkel, osv. Området er ikke
beregnet for oppbevaring av beboernes eiendeler utover dette. Det er derfor ikke tillatt å sette opp
hyller eller på annen måte oppbevare ting i garasjen. Det er heller ikke tillatt å parkere biler som kan

karakteriseres som vrak. Det er imidlertid tillatt for bileier å oppbevare ett sett med bildekk, dvs. 4
dekk, på egen garasjeplass.
9. DIVERSE
a)

Markiser etc.
Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l. er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres
slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer. Ved anskaffelse av markiser skal
disse være av type og farge som er fastsatt av beboerne i fellesskap. Pr. idag er det følgende
vedtak som gjelder:
Eventuelle utvendige persienner skal være lyse aluminiumsfargede, og skal for øvrig
godkjennes i henhold til styrets retningslinjer.

b)

Oppsetting av stenger for flagg eller vimpler skal forelegges styret.

c)

Trinnlydgjennomgang i blokkene. På grunn av problemer vedrørende trinnlydgjennomgang
(støy) i blokkene gjøres beboerne herved oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir
vist aktsomhet ovenfor disse "faktiske" tekniske forhold i borettslagets bygningsmasse.

d)

Andelseiere kan, etter godkjenning fra styret, montere jordede stikkontakter på yttervegg over
balkong/terrasse/svalgang. Disse skal ikke vesentlig endre fasadens utseende eller på noen måte
være skjemmende/forstyrrende. Før eventuelle installasjoner, som f.eks. terrassevarmer, må
beboer søke styret og få godkjenning av løsning. Eventuelle installasjoner må foretas av
autorisert elektriker. Samsvarserklæring, risikovurdering og sluttkontroll skal leveres styret ved
ferdigstillelse. Godkjenning av stikkontakter på yttervegg, samt godkjenning av evt.
installasjoner, må være på plass før de kan tas i bruk.

10. HUSLEIELOVEN
Husleieloven er lagt til grunn for disse husordensregler. Oppstår tvils- eller tolkningsspørsmål
vedrørende disse regler, eller om andre forhold, skal husleielovens bestemmelser og husleiekontrakten
legges til grunn. Ethvert fremleieforhold av leilighet eller garasje, skal godkjennes av styret i
borettslaget i h.h.t. husleieloven og lov om borettslag. Kontraktsformular kan fås ved henvendelse til
styret.
11. ENDRINGER, RETTELSER OG TILLEGG
Beboere som måtte ønske tillegg, rettelser eller endringer til disse regler bes meddele dette til styret i
god tid før generalforsamling.
12. MELDINGER, KLAGER OG HENVENDELSER
Meldinger fra borettslagets styre eller USBL til andelseierne ved rundskriv eller oppslag gjelder på
samme måte som husordensreglenes bestemmelser og inngår dermed som en del av leiekontrakten.
Klager eller henvendelser til styret i forbindelse med husordensreglene skal skje skriftlig.
I det beboerne ønskes lykke til med sitt hjem i Badebakken Borettslag, gjøres dette i forvissning om at
den enkelte husstand vil medvirke til et godt naboforhold og bomiljø.
13. GRILLING
Grilling på balkonger, plattinger og svalgang er kun tillatt ved bruk av gass- eller elektrisk grill.

14. KJELLERAREALER OG BODER
a)
b)
c)
d)

Det skal ikke være installert elektriske stikk i kjellerboder pga. brannfare.
Elektriske apparater koblet til felles stikk i kjeller skal ikke forlates uten tilsyn.
Lagring av kjemikalier og brennbare materialer skal følge forskrifter fra DSB.no
Lagring av eksplosiver i kjellerarealer er forbud.

15. BEBOERS ANSVAR VED UAKTSOMHET
Skader på boligmassen som skyldes andelseiers uaktsomhet og eller brudd på husordensregler
og vedtekter vil medføre at andelseier må dekke utgifter borettslaget har i forbindelse med
skaden. Dette vil typisk innebære at andelseier må betale egenandelen som er utløst i
forsikringssaken. Se også vedtekt 5-1 (7) om vedlikeholdsansvar.

REGLER FOR UTLEIE AV FELLESROM
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ro og orden: Fellesrommet er direkte nabo med flere leiligheter. Det er derfor viktig at
det tas hensyn, slik at ikke beboere i disse leilighetene blir forstyrret. Leietaker har
ansvar for at reglene overholdes. Leietaker skal ha kontroll på hvem som slippes inn i
fellesrommet. Det skal ikke oppholde seg personer i oppgangene i forbindelse med
tilstelninger i fellesrommet.
Temperatur: Leietaker må selv sette på varmen i rommet. Dette gjøres med
tidsbryteren på veggen ved gangen. I hjørnet ved vinduene er det en kraftig vifteovn
som raskt varmer opp lokalet. Denne er også styrt av tidsbryter. Ventilasjonsanlegget
skal kun benyttes på laveste hastighet. Leietaker må påse at ventiler over vinduene er
åpne.
Musikk og støy: Det er ikke anledning til å spille musikk etter kl. 20.00, og lydnivået bør
holdes rolig etter dette tidspunkt.
Stengetid: Lokalet skal være stengt, og tømt for folk for kl. 23.00. Det er ikke tillatt å
overnatte i lokalet.
Møbler: Leietaker må ta godt vare på møblene. Bord skal løftes og ikke skyves over
gulvet, da vil bordbeina gå i stykker.
Kjøkkenutstyr: Leietaker kan benytte utstyret på kjøkkenet, men er da ansvarlig for å
vaske det i oppvaskmaskinen, og rydde det på plass i skapene.
Rengjøring: Fellesrommet, med tilhørende toaletter, gang og kjøkken skal rengjøres grundig
etter bruk, selv om ikke alle rom har blitt benyttet. Det finnes støvsuger, svaber og bøtter i
skap i gangen ved fellesrommet. Vaskeklut, gulvklut og håndkle til toalettet må leietaker ta
med selv. Signér sjekklisten etter rengjøring og levér skjema tilbake til utleieansvarlig. Husk å
tømme kjøleskapet og stekeovnen. Dersom leietaker finner at rommet ikke er i forventet
stand ved overtakelse, må dette meldes fra til utleieansvarlig umiddelbart.
Skader: Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller fast utstyr. Meld
ifra til utleieansvarlig om skader har oppstått.

NB: Brudd på disse ordensreglene kan føre til at leietaker ikke får lov til å leie fellesrommet ved
senere anledninger

