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Ordensregler for Bråtetunet Borettslag 
 

(Vedtatt av generalforsamlingen 6. Mai 2021, og punkt 1.2 ble revidert på 
generalforsamlingen 27. april 2022) 

 
 
Beboerne er pliktig til å følge bestemmelsene i ordensreglene, og eierne er ansvarlig for at 
husordensreglene blir overholdt av husstanden, leietagere eller andre som er gitt adgang til 
andelen. 
 
Hensikten med husordensreglene er å sikre hygge, ro og orden i bygget. 
 

1. Generelle regler 
 
1.1 Det er enhver andelseiers plikt å sørge for ro og orden i leiligheten, og for at andelseiers 
husstand, leietagere og andre som gis adgang til boligen, eller eiendommen for øvrig ikke skaper 
ubehag eller ulempe av noen art for naboer og andre beboere. 
 
1.2 Oppussing som skaper støy må ikke foregå til tider som medfører ubehag for andre. 
 
Ved særlig støyende og/eller vedvarende oppussing skal beboer først varsle om arbeidet skriftlig på 
oppslagstavle i fellesareal, senest 24 timer før arbeidet påbegynnes. Varselet skal inneholde tidsrom 
hvor arbeidet er planlagt, samt telefonnummer. 
 
1.3 Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 og 07.00. I denne tiden må det ikke spilles høy 
musikk, holdes støyende selskaper etc. uten ved spesielle anledninger, og i så fall skal beboere i 
tilstøtende leiligheter være varslet i god tid på forhånd, og gitt sin tillatelse. Et slikt varsel 
tilsidesetter ikke det alminnelige hensyn til naboer. Eventuelle klager på sjenerende støy må rettes 
til vedkommende beboer. Dersom dette ikke hjelper, skal klagen rettes skriftlig til styret. 
 
1.4 Fotballsparking, ballslåing eller annen lek som kan medføre fare for andre, skal foregå på egnede 
plasser. 
 
1.5 Det er tillatt å holde hund og/eller katt på betingelse av at det inngås egen skriftlig kontrakt med 
borettslaget som regulerer forholdet mellom partene. 
 
1.6 Det er ikke tillatt å sette opp antenne (parabol), skilt og lignende på eiendommmen uten styrets 
tillatelse. 
 
1.7 Det er ikke tillatt å sette opp fuglebrett eller kasse. Det er heller ikke tillatt å legge ut dyrefor 
eller matrester på balkongen eller kaste dette ned på bakken, da dette kan tiltrekke skadedyr. 
 
1.8 Utvendig utsmykking og oppsetting av markiser skal forhåndsgodkjennes av styret i borettslaget. 
Fargekombinasjon av markiser skal være tilnærmet lik de øvrige markiser i eiendommen. 
 
1.9 Andelseier/leietaker plikter å behandle eiendommen med behørig aktsomhet. Feil og mangler 
skal innrapporteres til styret. Seksjonseier må erstatte all skade som forårsakes av vedkommende, 
dennes husstand, leietakere eller andre som er gitt adgang til sameiets områder. 
 
1.10 Grilling på balkong eller terrasse skal foregå uten sjenansje for andre. Det er kun tillatt med 
elektrisk grill, eller gassgrill. Grunnet brannvern er det ikke tillatt å bruke kullgrill på balkon eller 
terrasse. 
 
1.11 Det er ikke tillatt å bruke heisen ved brann i bygningene. Dette gjelder selv om brannen ikke er i 
umiddelbar nærhet av heisen. Ved brann kan strømmen til bygningen kuttes og dette kan få 
katastrofale følger for de som oppholder seg i heisen. 
 
1.12 Det skal benyttes grønne poser for organisk avfall, og andre bæreposer for restavfall. 
Papir/papp brettes sammen så godt som mulig slik at beholderne ikke blir overfylt. Overfylte 
beholdere blir ikke hentet. Avfall utover ordinært husholdningssavfall kan leveres til ROAF sine 
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gjenvinninsstasjoner. 
 
1.13 På grunn av brannforskrifter og fare for skadedyr er det ikke tillatt å bruke garasjeplassen til 
oppbevaring. Det er tillatt å sette opp fester i veggen for å henge opp hjul/dekk bak bilen. 
 
1.14 Det er selvsagt ikke lov å røyke innendørs i borettslaget sine fellesarealer; herunder garasjen og 
inngangspartier. 
 

2. Framleie 
Søknad om overlating av bruken sendes forretningsfører og skal videre godkjennes av styret før 
leietakeren flytter inn.  
 
Ved ulovlig overlating av bruken vil styret kunne effektuere utkastelse ved namsmannens hjelp.  
 
Leietaker og andelseier har samlet og hver for seg ansvar overfor borettslaget for eventuelle 
skader/ulemper som påføres av leietakeren.  
 
Leietakeren skal overholde ordensreglene.  
 
Leietakeren forplikter seg til å overta andelseiers ansvar innenfor fellesskapet, men det påpekes at 
andelseieren har det endelige ansvaret. 
 

3. Parkering / kjøring 
 
3.1 Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på borettslagets gangveier. Kjøring er kun tillatt ved 
syketransport, transport av personer som har vanskelig for å gå samt kjøring av store kolli. All 
nødvendig kjøring skal skje i gangfart.  
 
3.2 Parkeringsplassen skal ikke benyttes til hensetting av utrangerte kjøretøy.  
 
3.3 Vask eller reparasjon på kjøretøy skal skje utenfor boligområdet. 
 
3.4 Parkering er kun tillatt på anvist parkeringsplass. Bilplassen må ikke brukes til lagring av møbler, 
eskereller lignende. Bilplassen må holdes fri for søppel og avfall. 
 
3.5 Bilen må holdes låst. Borettslaget er uten ansvar for skader bilen blir påført i garasjeanlegget. 
 
3.6 Brannfarlig gass (propan) må ikke oppbevares i garasjeanlegget. Direktoratet for 
samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) tillater ikke brennbar gass oppbevart under bakkenivå. Det er 
forbudt å oppbevare bensin utenom bilens faste tank. 
 
3.7 Lading av batterier i garasjen er ikke tillatt utenom nødsituasjoner (f.eks kjøretøy som ikke 
starter). 
 
3.8 Det er ikke tillatt å utføre vesentlige reparasjoner på bilen i garasjen. Unntatt er mindre 
reparasjoner på egen bil når disse utføres på bilens faste plass. 
 
3.9 De som har biler med motorer som lekker olje må sørge for å få dette reparert, eventuelt legge 
noe under bilen som fanger opp oljen. 
 
 
Endringer i ordensreglene 
Forslag til endring av eller supplement til ordensreglene, må leveres skriftlig til borettslagets styre. 
Borettslagets generalforsamling vedtar eventuelle endringer med alminnelig flertall. 
 
 
Overtredelser 
Gjentatte grove overtredelser av disse regler gir styret rett til å benytte seg av bestemmelsen i 
eierseksjonsloven om fravikelse og salgspålegg. 


