HUSORDENSREGLER FOR
FJELLHYTTA BORETTSLAG
Vedtatt av generalforsamlingen 10.05.2012.
Endring vedtatt i ordinær generalforsamling 12.05.2015 og 16.05.2019.

1 Hensikt
Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for.
Et godt bomiljø utvikler seg best ved at man snakker med sine naboer og sammen finner
løsninger på små og store spørsmål og problemer.
Husordensreglene skal være med på å skape gode boforhold og godt naboskap i
borettslaget. De skal bidra til at eiendom, anlegg og fellesutstyr blir vernet om.
Andelseier plikter å følge husordensreglene og borettslagets vedtekter og er ansvarlig for at
de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på
husordensreglene er å anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget.
Andelseiers forpliktelser følger av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Som vesentlig
brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse for
andre.
§ 2 Styret
Borettslaget ledes til enhver tid av et styre sammensatt og valgt slik vedtekter for Fjellhytta
borettslag foreskriver. Styret plikter å følge generalforsamlingens vedtak.
Forslag til saker som styret skal behandle, må leveres skriftlig og undertegnes.
§ 3 Ro
Bruk av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til
skade eller ulempe for naboer
Det skal være alminnelig ro i tidene:
Mandag-fredag mellom kl. 23.00 og kl. 06.00
Lørdag og helligdager mellom kl. 23.00 og kl. 06.00
Hvis du planlegger større private arrangementer bør du varsle dine naboer i god tid og så
langt mulig holde vinduer og dører lukket for å redusere eventuell sjenerende støy.
Reparasjoner og tilsvarende støyende aktivitet som kan være til urimelig sjenanse, må
kun foretas:
Mandag-fredag mellom kl. 8.00 og kl. 20.00 (men ikke på helligdager/høytidsdager)
Lørdager mellom kl. 8.00 og kl 18.00.
Beboerne skal påse at fellesdører/ ytterdører er låst til enhver tid. Det er ikke tillatt å røyke
i innendørs fellesarealer eller på lekeplassene i felles uteområder.
§ 4 Orden i fellesområdene/uteareal
Oppganger i blokkene skal som hovedregel ikke brukes til å oppbevare private
gjenstander, ut fra hensyn til renhold og brannsikkerhet. Det er avsatt plass til
barnevogner o.l. i inngangspartiet i 1.etasje i blokkene.
Størsteparten av uteområdet rundt blokker og rekkehus er fellesområder til glede og bruk
for alle beboere. Uten styrets samtykke er det ikke anledning til å innlemme deler av
fellesarealet i eget område, verken med gjerde, møblering eller beplantning. Alle må
medvirke til at uteområdet, med beplantning og oppholdsplasser holdes pent, rent og
ryddig. Ikke kast sneiper, snus eller annen søppel på bakken. Vær særlig oppmerksom på
å fjerne matavfall for å hindre rotteplager.

Andelseier er ansvarlig for skade han eller hun påfører fellesareal ute og inne.
I henhold til brannforskriften er det forbudt å skyte opp raketter på borettslagets område.

§ 5 Parkering/ bruk av garasje
Kjøring med motorkjøretøyer på borettslagets område er generelt ikke tillatt.
Følgende unntak gjelder:
Uniformerte utrykningskjøretøy.
Kjøretøy/personer med skriftlig dispensasjon.
(Søknad om dispensasjon sendes skriftlig til styret; bekreftelser/attest må vedlegges)
Kjøring av store/tunge kolli som ikke kan bæres.
Kjøring av syke og bevegelseshemmede.
På borettslagets område har fører av motorkjøretøy til enhver tid full vikeplikt for all annen
ferdsel, og all kjøring skal skje i gangfart.
Sykling i borettslaget må skje slik at det ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Kjøretøy
som eies eller disponeres av beboerne må kun parkeres på egen parkeringsplass i garasjen
eller på leid plass på gjesteparkeringen. Det er kun lov å parkere én bil på hver av de
oppmerkede plassene. P-plass i garasjekjeller må ikke brukes til oppbevaring av annet enn
kjøretøy pluss ekstra hjulsett som henges på veggen og evt lette gjenstander som kan
henges i taket over egen plass. Borettslaget er uten ansvar for verdier som beboerne
oppbevarer i garasjen. Garasjeplassen må holdes ryddig og uten avfall. Garasjen må ikke
brukes til reparasjon og vask av bil, bl.a. av hensyn til brannsikkerhet. Søppelkasser er
oppsatt ved utgangsdørene. Dørene til garasjen må holdes låst så ikke uvedkommende får
adgang.
Gjesteparkeringsplassene er beregnet for besøkende til borettslaget. Unntaket er plassene
som er leid ut til beboere etter avtale med styret.
Andelseiers gjentatte parkering på gjesteparkeringsplasser, i stikkveier og ellers i uteområde
på borettslagets eiendom utgjør brudd på husordensreglene. Slike brudd vil resultere i
advarsel fra styret. Forholdet kan medføre borttauing.
Yrkesbiler, campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer og lignende skal
ikke lagres/hensettes på gjesteparkeringsplassene eller i garasjen. Biler og andre kjøretøy
skal kun parkeres på de regulerte oppstillingsplasser.
Garasjeplasser kan bare leies ut til beboere i borettslaget.
§ 6 Bruk av vaskeriene
Vaskeriene i terrasseblokkene kan benyttes av alle beboerne i borettslaget. Det er ikke
tillatt å bruke vaskeriene til å vaske for personer som ikke bor i borettslaget. Vaskeriene
kan benyttes mandag til fredag kl 8.00-20.00 (ikke hellig- og høytidsdager). Tørking kan
foregå til kl 21.00. Bruker av vaskeriet plikter å rengjøre vaskeriet etter bruk. Vaskeriet
skal holdes låst når de ikke er i bruk. Bruksanvisning og ytterligere informasjon finnes på
oppslag i vaskeriene. Feil ved maskiner må omgående meldes til vaktmester.

§ 7 Bruk av terrassen
For å unngå skader må den enkelte andelseier påse at sluk på terrasse/balkong holdes fritt
for løv, is og lignende slik at avløp virker tilfredsstillende. Dersom det oppstår skade som
følge av manglende rensing av sluk, kan den enkelte andelseier måtte dekke
utbedringskostnadene. Det er ikke tillatt å innglasse verandaer/terrasser eller å fastmontere
utstyr og/eller andre gjenstander utvendig i tak eller på vegger da dette kan beskadige det
katodiske beskyttelsessystemet. Dersom andelseier har montert utstyr som skader det
katodiske system, bærer andelseier det økonomiske ansvaret. Kontakt styret eller
vaktmester på forhånd før eventuelt arbeid igangsettes.
Det er ikke tillatt å banke eller riste tøy utover kanten på terrassen.
Det er ikke tillatt å legge varmekabler, fliser eller annet fastmontert gulvbelegg på terrassene.

§ 8 Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommen herunder fortau, ganger, trapper, fellesareal og
søppeldeponi er ikke tillatt.
Husholdningsavfall skal kildesorteres etter kommunens anvisning. Papp, kartong, papir og
gavepapir må legges i egen papirbeholder. Glass og metallemballasje skal leveres på egne
returpunkter eller gjenbruksstasjoner utenfor borettslagets område. Hageavfall, store
gjenstander og bygg avfall skal leveres til kommunens gjenbruksstasjoner.
Det må ikke settes avfall utenfor søppelcontainerne. Det må heller ikke hensettes avfall i
fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.
§ 9 Arbeider som krever autorisert personell
Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av
autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Uvedkommende
gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes. Elektrikerarbeid skal
utføres av autoriserte firmaer.
§ 10 Fasadeendringer
Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av
vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), oppsetting og fargevalg av markiser, endring
av utvendige farger o.l., kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret.
Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører fellesanlegg som vann, avløp
eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for skade eller kan innebære
en urimelig belastning av fellesarealene. Det er ikke lov å montere vifter direkte på eller tette
igjen ventilasjonsluker/åpninger slik at det opprinnelige ventilasjonsanlegget blir endret.
Avtrekk fra kjøkkenvifte skal ikke monteres direkte ut gjennom veggen. Det er heller ikke
tillatt å montere varmepumper på utvendige vegger.

§ 11 Brannforebyggende sikkerhet
Hver enkelt eier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat/brannslange og
en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår over. Det bør være
røykvarsler på alle soverom. Eier er ansvarlig for at det utføres funksjonskontroll på egne
røykvarslere minst en gang pr. år.

§ 12 Bruk av grill og trampoline
Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill på balkong/terrasse. Gassbeholdere må
oppbevares forskriftsmessig. Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene.
Det er ikke tillatt med trampoline i borettslaget.
§ 13 Dyrehold
Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder likevel ikke dersom gode grunner taler for
dyreholdet og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Før søknad om
dyrehold sendes til styret, skal søker selv skriftlig rette en forespørsel til aktuelle
beboere/andelseiere, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. Kvittering på
at slik nabovarsel er levert, oversendes styret sammen med eventuell søknad. Ved eventuelt
dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor
borettslagets område.
2. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på
eiendommen.
3. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte
påføre person eller eiendom, for eksempel oppskrapning av dører og karmer, skader
på blomster, planter, grøntanlegg mv.
4. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at dyrehold sjenerer naboer med
lukt, bråk, etc, eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske
reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en
minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter
forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
§14 Brudd på husordensreglene
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre
sjenerende forhold bør først rettes direkte til naboen. Kanskje er han eller hun ikke klar
over forholdet, og problemet kan løses gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte
og/eller grove overtredelser av husordensreglene rapporteres skriftlig til styret.
Slike overtredelser kan føre til at andelseieren blir pålagt å selge sin andel og flytte fra
borrettslaget.

§ 15 Endring av husordensreglene
Husordensreglene kan endres av borettslagets generalforsamling.
Vedtak om endring skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om endring av reglene må sendes styret innen den frist som fremgår av
borettslagets vedtekter.
Generalforsamlingen kan ikke behandle endringsforslag som ikke er nevnt i innkallingen.

FJELLHYTTA
BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR
UTBYGGING OG ANDRE
BYGNINGSMESSIGE TILTAK
Vedtatt av generalforsamlingen 23. mai 2007
Endret 22. mai 2017

Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak
Omfatter utbygging og mer presise regler for våtromsarbeider samt andre
aktuelle bygningsmessige tiltak i borettslaget.
1

Bakgrunn
Allerede i 1980-årene ble det vedtatt på en av borettslagets
generalforsamlinger at utbygging av leiligheter og rekkehus skulle være tillatt.
Mange andelseiere har i løpet av årene som er gått gjennomført
utbyggingstiltak, men borettslaget har manglet klare retningslinjer for utbygging
og endring.
Styret skal ivareta fellesskapets og berørte andelseieres interesser. Selv om
den enkelte andelseier er ansvarlig for utbygging og andre bygningsmessige
tiltak, innebærer borettslagsformen at dårlig håndverk i visse tilfeller kan bli
borettslagets ansvar og en økonomisk belastning for fellesskapet når
boenheter skifter eier/selges. Styret har derfor utarbeidet retningslinjer,
kontrollrutiner og standard kontrakt for å sikre at utbygging og andre
bygningsmessige tiltak skjer på en faglig tilfredsstillende måte og forhindre at
borettslaget løper unødvendig risiko ved å gi andelseiere fullmakt til å stå som
tiltakshaver/byggherre.
Andelseiere som planlegger utbygging eller andre tiltak i boenhetene i
borettslaget, må gjøre seg kjent med disse retningslinjene og plikter og følge
fastsatte kontrollrutiner. Retningslinjene skal innarbeides i kontrakten mellom
andelseier og entreprenør. Våtromsnormen skal følges. Se pkt.3 og pkt. 4

2

Utbygging (tilbygg, påbygg)

2.1

Godkjente utbyggingsløsninger
Tegninger av forhåndsgodkjente utbyggingsløsninger og av standard
terrassebod til kjøkkenterrassen i blokkene kan hentes fra borettslagets
hjemmeside: www.fjellhytta.net.
Innvendige planløsninger overlates til den enkelte andelseier, men de må følge
retningslinjene. Se pkt. 3 og pkt. 4 om våtrom. Det gis ikke tillatelse til
innglassing av terrasser i blokkene. Bestemmelsen er gitt i husordensreglene
for Fjellhytta borettslag.

2.2

Søknad
Andelseiere som ønsker å bygge ut, må selv søke Plan- og bygningsetaten i
Oslo kommune om igangsettingstillatelse. Arbeidet kan først starte når
bygningsmyndighetenes godkjenning foreligger og styret har godkjent
søknaden.
Styret skal ha kopi av godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten så snart
andelseieren har mottatt denne. Retningslinjene for utbygging tar
utgangspunkt i:
• Reguleringsplan for området S-2161 av 30.08.1976.

• Bebyggelsesplan for området vedtatt 19/10-1977 i sak 3 samt godkjente
endringer av disse planene med tegninger datert 23/8-2005 utarbeidet av
arkitektkontoret Alf Bastiansen ved sivilarkitekt Gro Hovda MNAL.
2.3

Kontrakt
Før søknad sendes til Plan- og bygningsetaten, må det inngås kontrakt mellom
Fjellhytta borettslag ved styret og den enkelte andelseier (se kontrakt her). I
kontrakten skal det bl.a. framgå hvilket utbyggingsalternativ som er valgt.
Kontrakten undertegnes av begge parter som beholder hvert sitt eksemplar.
Når kontrakten er undertegnet av styrets leder, gis andelseieren fullmakt til å
stå som tiltakshaver/byggherre og kan sende inn søknad til Plan- og
bygningsetaten som avgjør når arbeidene kan starte. Ved inngåelse av
kontrakt mellom andelseier og entreprenør anbefaler styret NS 3408
(Alminnelige kontraktbestemmelser for enkle bygg og anlegg) som ivaretar
andelseiers rettigheter.

2.4

Informasjon til naboer
Fjellhytta borettslag har lagt likhetsprinsippet til grunn ved utbygging. Det betyr
at det ikke gis reservasjonsrett for berørte andelseiere mot utbygging. Derimot
skal berørte andelseiere informeres om planlagt utbygging. Berørte
andelseiere skal signere for mottatt informasjon. Med berørte andelseiere
menes andelseier som bor i direkte tilgrensende leiligheter i samme hus/rekke,
samt for endeleiligheter i neste hus/rekke. Med berørte andelseiere menes
også de som bor i leiligheter hvis rådighetsområde utbygger eventuelt må gå
over i forbindelse med utbyggingen.
Adkomst til byggeplass skal fortrinnsvis skje over borettslagets fellesområder.

2.5

Økonomi og ansvarsforhold
Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for utbyggingen av leiligheten - så vel
økonomisk som den faglige utførelsen. Andelseier skaffer selv
ansvarshavende for utbyggingen. Utbyggingen bekostes i sin helhet av den
enkelte andelseier, men eiendomsretten til utbyggingen tilfaller borettslaget.
Andelseier har ansvar for å ha forsikring i byggeperioden. Alle utgifter som
påløper borettslaget som følge av utbyggingen, skal dekkes av den enkelte
utbygger.
Fundamentering av tilbygg skal utføres etter krav/veiledning i Teknisk forskrift
til plan- og bygningsloven. Overskuddsmasse fra utgraving av fundament skal
kjøres bort fra borettslagets område umiddelbart. Ved utbygging er andelseier
ansvarlig for eventuelle flyttinger av koblingsbokser, omlegging av ledningsnett
for vann og avløp, elektriske installasjoner, drenering osv. Utbyggingen må
ikke hindre andre andelseiere eller borettslaget tilgang til installasjoner som tvkabler, telefonledninger, el-installasjoner, vann- og avløpssystemer og
lignende. For øvrig må utbyggingen tilfredsstille gjeldende tekniske krav. Styret

gjør spesielt oppmerksom på at utbygging og større rehabiliteringsoppgaver i
leiligheter i terrasseblokkene ikke må påvirke ventilasjonsanlegget.
Styret kan også gi pålegg som sikrer en faglig forsvarlig utføring av
utbyggingen. Utbygger er ansvarlig for kostnader ved dette. Om utbyggingen
ikke øker verdien av leiligheten proporsjonalt med utbyggingens kostnader, har
ikke borettslaget noe ansvar for eventuelt tap den enkelte måtte bli påført.
Andelseier som utbygger, har det fulle ansvar for alle skader på borettslagets
eiendom under byggeperioden så som bygninger, fellesarealer med mer.
Dette gjelder også eventuell skade på tredjeperson og tredjepersons
eiendeler.
Den enkelte utbygger pålegges å reparere/erstatte slike skader innen 3 uker.
2.6

Garantibeløp
Borettslaget krever at det innbetales et garantibeløp på kr 20.000,- for skader
som kan oppstå på borettslagets bygninger, fellesarealer eller på andre
andelseieres rådighetsområder. Garantien innbetales til Fjellhytta borettslag i
en sperret depositumkonto ved OBOS hovedkontor. Garantibeløpet er
rentebærende for andelseieren med den rente Fjellhytta borettslag til enhver
tid får i OBOS. Garantien blir stående til utbyggingen er ferdigstilt og styret har
godkjent eventuell istandsetting av fellesarealer og andre andelseieres
rådighetsområder. Garantibeløpet tilbakebetales når styret aksepterer
andelseiers ferdigstillelse og ferdigattest foreligger, se pkt 2.8.

2.7

Kontrollrutiner
For å sikre utbyggingens faglige standard skal en konsulent valgt av styret
godkjenne den faglige utførelsen av utbyggingen. Kostnadene til konsulent
inntil kr. 4.000,- dekkes av andelseier. Kostnader ut over dette dekkes av
borettslaget. Andelseier har ansvar for at konsulenten blir tilkalt ved følgende
faser i byggearbeidet:
1. Når fundamentarbeidet er ferdig, men før støping utføres. Samtidig legges
igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten samt tegninger fram for
konsulenten.
2. Når råbygget er ferdig.
3. Når arbeidene er sluttført.
Andelseier plikter å rette seg etter de anvisninger som gis av konsulenten og
må selv dekke de kostnader dette påfører andelseier. Konsulenten skal
rapportere til styret.

2.8

Ferdigstillelse
Andelseier anmoder kommunen om ferdigattest. Kopi av ferdigattesten sendes
styret. Når utbyggingen er ferdigstilt, må andelseier varsle styret skriftlig slik at
borettslaget kan overta forsikringsansvaret og justere andelseiers fellesutgifter.
Dette er nødvendig for å få dekket merutgifter til felleskostnader for forsikring,
vedlikehold etc., som øker med økt areal.

Tilbygget skal bringes til samme utvendige standard som boenheten for øvrig
med hensyn til materialvalg, farge på beis, etc. Det utvendige arbeidet skal
være ferdig innen ett år etter at påbyggingen er påbegynt. Når styret varsles
om at dette er gjort, overtar borettslaget ansvar for ytre vedlikehold, på samme
måte som for den øvrige bygningsmassen i borettslaget. Eventuelle skader på
fellesarealer og berørte andelseieres rådighetsområde skal repareres og om
mulig føres tilbake til sin opprinnelige stand. Dersom tilbygget ikke er ferdigstilt
ett år etter at påbyggingen er påbegynt (regnet fra dato for innbetaling av
garantibeløp), kan borettslaget ferdigstille utvendig for utbyggers regning.
Dersom andelseier overdrar/selger sin andel under utbyggingen, plikter
han/hun å informere kjøper om tidsfrist for ferdigstillelse. Selgende andelseier
plikter også å sørge for at nye eiere av andelen underskriver kontrakten med
borettslaget. Ved overdragelse/salg står selger ansvarlig inntil ny andelseier
har påtatt seg ansvaret.

3.

Våtromsarbeider, særskilte retningslinjer

3.1

Melding til styret
Andelseier som vil foreta arbeider på eksisterende våtrom (vaskerom, dusj,
bad), herunder skifte av membran, skal følge Våtromsnormen TEK § 13-20 og
er et lovkrav. (Forskrift om tekniske krav til byggverk). Arbeider på våtrom skal
utføres av Godkjent våtromsbedrift, og skal følge Forskrift om tekniske krav til
byggverk (TEK). Når arbeidene er utført, skal styret motta fra andelseier
dokumentasjon i henhold til TEK § 4-1. Andelseier har plikt til å levere
dokumentasjon. Dersom styret ikke har mottatt slik dokumentasjon, kan styret
kreve regress fra andelseier i forhold til oppståtte skader og kostander som har
oppstått.
De samme regler gjelder for etablering av nytt våtrom (f.eks, dusj, wc, bad)
og/eller endring av våtrom (hulltaking i brannskiller, herunder skifte av sluk
som bryter branncelle, utvidelse av våtromsareal, installasjon og endring av
innvendig vannbåret anlegg som eksempelvis varme-, kulde- og
sprinkleranlegg, samt installasjon av dusjkabinett utenfor våtrom.
Nærmere informasjon om eventuell byggesaksbehandling fås hos Plan- og
bygningsetaten, eller sjekk Forskrift om tekniske krav til byggverk.

3.2

Ansvarsforhold
Fordeling av ansvar for vedlikehold framgår av borettslagets vedtekter. Denne
ansvarsfordelingen legges til grunn for alt arbeid, også i våtrom. Andelseier har
ansvaret for at våtromsnormen og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
blir fulgt. Det skal benyttes autorisert arbeidskraft ved alt våtromsarbeid i
boenheten. Se for øvrig borettslagets vedtekter.
Det må ikke gjøres ombygginger av våtrom som senere kan hindre
borettslagets tilgang til sine anlegg eller pådra borettslaget unødvendige
ekstrakostnader.

4.

Ombygging og endringer i terrasseblokkene

Endring av rom i terrasseblokkene som eksempelvis flytting av kjøkken i
leiligheter, skal varsles til styret før arbeidet eventuelt kan utføres. Styret skal i
slike tilfeller godkjenne endringene før arbeide igangsettes. Er arbeidet utført
uten styrets godkjenning, kan styret kreve tilbakestilling av utførte endringer.
Strukturelle endringer er søknadspliktig. Ref. Plan- og byggetaten.
5.

Avfall, husordensregler og parkering
Byggavfall skal ikke kastes i borettslagets søppelcontainer eller søppeldunker.
Andelseier er ansvarlig for at alt byggavfall umiddelbart blir fjernet fra
borettslagets fellesområder. Styret anviser i det enkelte tilfelle plass for lagring
av container m.v.
Byggeaktivitet skal foregå i samsvar med gjeldende husordensregler.
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Konflikt
Brudd på retningslinjene og/eller kontrollrutinene vil kunne betraktes som
vesentlig mislighold av forpliktelsene andelseier har overfor borettslaget, og
kan dermed få konsekvenser for boretten. Styret kan også stanse
byggearbeidene for kortere eller lengre tidsrom ved brudd på retningslinjene
og/eller kontrollrutinene.
Ved konflikt mellom den enkelte utbygger og styret og mellom utbygger og
andre beboere, fatter styret avgjørelse. Styrets avgjørelser kan prøves for det
ordinære rettsapparatet.
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Iverksetting og endring av retningslinjene
Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak i Fjellhytta borettslag ble
godkjent i styremøtet i sak 13/2017 den 13. mars 2017 og vil søkes godkjent av
generalforsamlingen 22. mai 2017.
Styret kan foreta mindre endringer og oppdatere retningslinjene, og ved behov
innarbeide retningslinjer for andre bygningsmessige tiltak.

Vedlegg 1
til retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak i Fjellhytta borettslag.

KONTRAKT
mellom OBOS Selskap nr 464 Fjellhytta borettslag ved styret og andelseier
…………………..………………………………leilighetsnr………………
adresse………………………………………………………………………
tlf…………………(privat)……………(arbeid)…………………(mobil)
Følgende utbyggingsalternativ er valgt i henhold til bestemmelser gitt av Plan- og
bygningsetaten ……
Antall m2 brutto boligareal som bygges ut:……………m2. Kopi av melding/søknad om
tiltak, fasadetegninger og innvendig planløsning følger vedlagt.
Andelseier bekrefter med dette at garantibeløpet på kr 15 000 er innbetalt.
Andelseier bekrefter også at andre berørte andelseiere/beboere er gjort kjent med
andelseiers utbyggingsplaner.
Andelseier er kjent med og godtar de vilkår for utbyggingen som framgår av
gjeldende ”Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak i Fjellhytta
borettslag”.
Oslo, …../…… 20….
……………………………
1. ANDELSEIER
BORETTSLAG

………………………………
FOR FJELLHYTTA
Styreleder

------------------------------------------------------------------Kontrakten fylles ut og undertegnes i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert
sitt eksemplar. Borettslaget sender sitt eksemplar til OBOS, Lambertseter. OBOS
returnerer kopi av kontrakten, med opplysning om innbetaling av garantibeløpet til
styreleder når garantibeløpet er innbetalt.
Garantibeløp kr ………………….er innbetalt dato.
Kopi av kontrakten returnert styreleder dato: ………….
Sign………………………………………………….

