HUSORDENSREGLER FOR
MØLLEHJULET BORETTSLAG
Vedtatt av styret i august 2009,
Endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. og av styret 07.03.2019

HUSORDENSREGLER
Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt.
Leiligheten og lagets fellesareal skal ikke brukes slik at andre sjeneres, eller slik at brudd på
noen av lagets vedtekter oppstår.
Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.
Brudd på husorden kan medføre skriftlig påtale fra styret.
Gjentatte brudd kan medføre begjæring om utkastelse.

ALMINNELIGE ORDENSREGLER
Det er ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler i inngangspartier, trappeoppganger, utenfor
boder, garasjer eller andre fellesarealer.
Barnevogner er eneste gjenstand som tillates hensatt i fellesarealer, og slik at de ikke er en
hindring for renholdet og den alminnelige ferdsel.
Det er ikke tillatt å montere gjenstander på fasaden, eller på en annen måte endre bygningenes
fasade.
Det er ikke tillatt å montere utvendige antenner/parabol etc. Kun lagets kabelanlegg skal
benyttes. Antenne montert på gulv / vegg under høyden til rekkverket kan godkjennes.
Sykler skal parkeres i sykkelrommene.
Ballspill og tilsvarende idrettslek er ikke tillatt i gårdsrommet.
Garasjedører, inngangsdører og dører til bodanlegg skal alltid være låst.
Det er røykeforbud i oppganger, bodanlegg og garasjer.
Det er ikke tillatt å grille mat med bruk av kullgrill på balkonger og uteområder tilknyttet
leilighetene. Elektrisk grill med vannbad eller gassgrill uten lavastein er tillatt. Gassbeholdere
må kun lagres ute på balkongen.
Bruk lagets fellesareal til hygge og nytte og sørg for at din bruk ikke forringer våre felles
verdier.
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Foreldre må være påpasselige med ansvaret for sine barns oppførsel.
Ansvaret er etter beste evne å påse at barn ikke forsettelig forsøker å ødelegge felles eiendom.

REGLER OM RO I LEILIGHETENE
Det skal være alminnelig ro i leilighetene mellom kl. 22.00 – 08.00 på hverdager. Natt til
søndager og helligdager skal det være ro mellom kl. 23.00 og 13.00. Med alminnelig ro
menes at naboer ikke blir forstyrret av støy fra din leilighet. (se eget avsnitt om oppussing)
Spesielt påpekes de vanligste årsaker til klager over forstyrrelser fra naboleilighet:
Fest /selskapsstøy – høy musikk – banking og boring – øving på musikkinstrument.
Musikkundervisning tillates kun etter søknad og godkjenning fra styret.
Barn skal ikke støye i trappeoppganger eller på balkongene.

OPPUSSING
Det er ikke tillatt å bore i betongvegger på søndager og helligdager.
Det skal ikke foregå støyende oppussingsarbeider, som boring, hamring eller lignende etter
kl.18.00 på lørdager og fram til mandag kl.08.00.
Vedlikeholdsarbeid, oppussing eller rehabilitering som kan forstyrre naboer, og som strekker
seg ut over 2 uker, skal nabovarsles og meldes for godkjenning av styret.

RENHOLD AV FELLESAREALER
Trappeoppgangene vaskes av byrå på torsdager. Trappeoppganger og korridorer skal være
ryddet for barnevogner, sko og lignende vaskedagen.
Styret oppfordrer beboere, som av en eller annen grunn har skitnet til, å vaske etter seg.
Hovedrengjøring av fellesarealer organiseres av styret.
Uadressert post levert på dørmattene, er andelseiers plikt å fjerne.

SØPPELHÅNDTERING
Vanlig husholdningsavfall skal kastes i restavfallscontainerne i søppelrommet. Avfallet skal
alltid være pakket forsvarlig.
Avfall skal aldri hensettes på utsiden av containerne.
Papir / papp kastes i egne containere i søppelrommet.
Glass og metallbokser kastes i egen container plassert i Turbinveien.
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Annet avfall må beboere selv bringe ut av borettslaget eller oppbevare til container settes ut
på området. Container settes normalt ut 2 ganger i året. (Se eget avsnitt side 4)
Teknisk avfall, så som elektriske artikler, maling, batterier, bildekk og lignende skal alltid
leveres på en gjenbruksstasjon.
TØRKING AV TØY
Tørking av tøy kan gjøres på balkongen, men ikke høyere enn rekkverket. Dette gjelder også
leiligheter i 1.etasje, der stativ maksimum skal være 1 meter høye.
Det er forbudt å banke eller riste tepper o.a. over rekkverket på balkongen.
Det er ikke tillatt å tørke tøy eller banke tepper på bevegelige helligdager.

LUFTING
Alle leiligheter er tilknyttet avtrekksventilasjon via hovedvifte i garasjen. Luften trekkes ut av
leiligheten via ventiler på kjøkken og bad. For at luften skal komme ut av leiligheten må den
først komme inn. Luften kommer inn gjennom ventiler i yttervegg.
Ventiler og avtrekksventiler må vedlikeholdes slik at de ikke gror tett av skitt. Ventilene har
regulerbare åpninger. Disse åpninger må aldri tettes helt. Dersom ventilasjonen stopper opp
vil fuktigheten i leiligheten øke og på sikt føre til sopp og råteskader i leiligheten. Slike
skader dekkes ikke av forsikringen.
Det er ikke tillatt å lufte fra egen leilighet til korridorer og trappeoppganger.

INNVENDIG OG UTVENDIG VEDLIKEHOLD
Det er den enkeltes andelseiers ansvar å vedlikeholde egen leilighet. Dette gjelder også
utvendig vedlikehold av balkonger.
Tips: Aluminiumsvinduer anbefales jevnlig vedlikeholdt med slipefri bilvoks.
Det påpekes at man er erstatningsmessig ansvarlig for skader som påføres andre leiligheter,
heiser og fellesrom.

FASADE
Balkonger er ikke å anses som egne rom, og må holdes i original stand.
Det er ikke tillatt å tildekke balkongen med faste installasjoner som endrer blokkenes ytre
fasade. Front og sider på rekkverket kan dekkes med trekk som er standard forhåndsgodkjent.
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Markiser skal kun være de godkjente modellene som borettslagene i Kværnerbyen har
besluttet å benytte. Hovedregelen er at markisene skal være i gråtoner og balkongtrekk er
mørkegrå. Ved spørsmål kan styret kontaktes.

PARKERING
All utendørs parkering i Kværnerbyen er regulert av Lodalen Utvikling

BILKJØRING
Motorisert ferdsel på gangveiene er tillatt for syke og invalide etter avtale med styret, i tillegg
til annen nødvendig transport. Stans for av- og pålessing fra kjøretøyer er tillatt.
Parkering er forbudt, og bot kan bli ilagt dersom det ikke registreres aktivitet ved kjøretøyet
over en periode på 15 minutter.
All annen motorisert ferdsel er forbudt.

HUSDYRHOLD
Etter norsk lov tillates husdyrhold av godkjente dyrearter i Møllehjulet Borettslag.
Dette er pliktig å registrere dyreholdet hos styret. Registreringsskjema fås ved henvendelse til
styret. (se egen side)

SKADEDYR
Den enkelte beboer plikter straks å melde fra om man oppdager, eller har mistanke om
skadedyr i egen og andres leiligheter. Dette gjelder også fellesområdene.

FRAMLEIE
Tillatelse til framleie gis etter begrunnet søknad til styret. Søknadsskjema fås ved henvendelse
til OBOS.

BRANNVERN
Alle leiligheter er utstyrt med brannslange og røykvarsler, som ved stor røykutvikling utløser
brannalarm i hele borettslaget. Brannalarmen varsler også brannvesenet. Det er svært viktig
at ingen bevisst påvirker at alarmen utløses, da dette vil få økonomiske konsekvenser for
borettslaget, og den andelseier det gjelder.
Alle oppganger og etasjer har oppslag om rømningsveier og andre instrukser ved brann.
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DUGNAD
Dugnad avholdes hver vår, primært for rydding, renhold og vedlikehold av lagets
fellesarealer. Ekstraordinære dugnader kan bli avholdt.
Borettslaget baserer seg på dugnadsarbeid for å holde felleskostnadene lave. Det er derfor
viktig at flest mulig deltar.

SØPPELCONTAINERE
Det blir satt ut containere 2 ganger i løpet av året. Containerne skal være forbeholdt avfall
som ikke kan kastes i søppelrommet. Teknisk avfall, som nevnt i avsnittet om
”søppelhåndtering”, skal heller ikke kastes i containeren da dette vil medføre bot til
borettslaget.

POSTKASSESKILT
Postkasseskilt skal alltid bestilles og byttes av styret. Det er ikke under noen omstendigheter
tillatt å skrive navn direkte på postkassen eller bruk av løse papirlapper. Hærverk på
postkasseanlegg vil bli belastet skadeutøver i sin helhet.
Skjema for bestilling av skilt fås ved henvendelse til styret.

FORSIKRING
Møllehjulet borettslag er forsikret i Obos Finans & Forsikring. Ved eventuelle skader skal
styret umiddelbart kontaktes.
Beboere må selv tegne innboforsikring.

RUNDSKRIV
Informasjon fra styret blir enten distribuert til hver enkelt husstand eller slått opp på tavler i
oppgangene. Beboerne er forpliktet til å lese igjennom all informasjon fra styret.

VAKTMESTERTJENESTER
Laget har vaktmesteravtale med Hammersborg Eiendomsdrift.
Vaktmesterens oppgaver er:
Skifte lyspærer.
Søppelkassetømming.
Gressklipping.
Lettere snømåking, strøing og salting.
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Renhold av garasjer.
Diverse vedlikeholdsoppgaver av lagets fellesområder.
Vaktmester skal kun utføre oppgaver pålagt av styret.
Vaktmester påtar seg ikke oppgaver inne hos andelseier.

BRØYTING
Brøyting og strøing settes bort til et utenforstående firma før hver sesong.

HEISER
Borettslaget har serviceavtale med KONE for vedlikehold av heisene. Ved feil skal dette
meldes til vaktselskap ved bruk av alarmtjeneste i heisene.

STYRET
Lagets styre består av fem medlemmer som velges av generalforsamlingen.
Generalforsamling avholdes hvert år før utgangen av juni.
Styret har 8 -12 møter i året.
Styret ber om at henvendelser til styrets medlemmer gjøres mellom kl.18.00 og kl. 20.00, hvis
det ikke er påkrevende med øyeblikkelig kontakt.
Søknader og andre henvendelser legges i styrets postkasse i Smeltedigelen 2.
Dersom man ønsker at styret skal behandle en klage, må denne fremmes skriftlig.
Styret er beredt til å hjelpe andelseiere med ulike forhold innenfor rammen av styrets mandat.
Styret henstiller innstendig til alle beboere om å etterleve denne husorden. Ved å følge den og
ellers møte sine naboer med åpent sinn og en hyggelig tone blir det godt, trygt og trivelig å bo
i Møllehjulet borettslag.

BORETTSLAGETS DIGITALE UTSTYR
Møllehjulet Borettslag har en kollektiv avtale med GET.
Alle leiligheter har krav på å få utlevert:
- 1 stk modem for bredbånd
- 1 stk tv-dekoder
medhørende kabler og fjernkontroll.
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Dette utstyret er borettslagets eiendom og skal følge leiligheten. Hvis annet utstyr er benyttet
plikter andelseieren å informere om dette ved salg av leiligheten.
Andelseierne er selv ansvarlig for de avtaler som er inngått med GET utover standardavtaler.
Eksempler på dette kan være HD PVR-boks eller høyere internetthastighet.
Oppgradering, avslutning eller overflytning av ekstravtaler inngått utover standardavtaler er
den enkelte andelseiers ansvar.
Om din leilighet får feil på dette utstyret, eller det oppstår feil med TV-signalet eller
bredbåndet, kontakt GET på telefon 02123.

PARKERINGSBESTEMMELSER
1.

All parkering på stikkveier er forbudt. Kun av-/pålessing er tillatt, og kjøretøyet skal
flyttes til parkeringsområdene så hurtig som mulig. Hvis det ikke er aktivitet ved bilen
kan kontrollavgift bli ilagt etter 15 minutter.
Uniformert håndverkspersonell med uniformert servicebil har adgang til å parkere
bilen ved inngangspartiene så lenge oppdraget foregår hos andelseier. Tillatelse må
innhentes fra Lodalen Utvikling. Parkeringen skal ikke være til hinder for
utrykningskjøretøy eller lignende trafikk.

2.

Borettslaget tar ikke ansvar for skader, innbrudd, hærverk eller lignende som måtte
oppstå på kjøretøyene.

3.

Elbil eller lignende kjøretøy kan ikke tilkobles Møllehjulet borettslags elektriske
anlegg for ladning uten tillatelse fra styret.

4.

Garasjene eies og driftes av OBOS Parkering og Sameiet Smeltedigelen.
Våre husordensregler gjelder også for garasjeanlegget, og siden alle har adgang
påpekes det at garasjeanlegget kun kan benyttes til parkering av kjøretøyer av de som
har kjøpt eller blitt tildelt plass i anlegget.
Innenfor de oppmerkede plassene er det kun lovlig å parkere registrerte kjøretøyer. Alt
annet kan fjernes av styret uten forvarsel. Dette på grunn av brannsikkerheten i
garasjeanlegget.
Mopeder, utstyr, hengere eller annet plassert utenfor de oppmerkede plassene kan også
fjernes av styret uten forvarsel.
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REGLER FOR DYREHOLD
Det er en plikt å registrere alt dyrehold i Møllehjulet borettslag.
Dyrehold skal aldri være til sjenanse for naboene.
Hunder skal alltid føres i bånd på borettslagets eiendom, og skal føres til et velegnet sted
utenfor borettslagets område for lufting. Balkonger eller gårdsrommet skal ikke brukes som
”luftegård.”
Ved lufting skal hundeeier alltid medbringe hundepose og etter bruk kaste disse i nærmeste
søppelkasse. Hundeposer skal aldri kastes eller oppbevares på borettslagets område.
Dyr som oppholder seg alene i leiligheten skal ikke forstyrre naboer. Dette gjelder alle
dyrearter.
Katter skal ikke ferdes fritt i borettslaget. Kun katter i bånd eller ”innekatter” er godkjent i
borettslaget. For øvrig gjelder de samme regler for kattehold som ved hundehold.
Borettslaget tillater kun dyrearter som er godkjent i Norge, og har lav terskel for anmeldelse
til Politiet for brudd på reglene for dyrehold..

Registreringsskjema fås ved henvendelse til Styret.
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