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Styret gjør oppmerksom på at brannslukkere, brannvarslere, og dekodere til TV
tilhører leiligheten/borettslaget og skal ikke fjernes ved fraflytting. Eventuelle skadede
apparater skal erstattes av andelseier.
Munkelia Borettslag er et andelslag, hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS eier blokkene. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i
god stand og at borettslagets omdømme er det beste.
Hver enkelt borettshaver med familie er ansvarlig for at husordensreglene blir fulgt.
Husordensreglene inneholder ikke bare plikter - de skal også sikre borettshaverne
orden, ro og hygge i hjemmene.
Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten.
Veier, plener og beplantninger
Disse blir holdt i orden av vår vaktmesterservice, og ved innsats fra borettshaverne
eller annen leiet hjelp.
Beboerne må respektere anleggene og følge henvisninger fra vaktmester og styret.
Beplantningene rundt blokkene vedlikeholdes av vår vaktmesterservice og beboere i
fellesskap. Felling av trær skal skje i samarbeid med styret. Det er det sittende
styrets ansvar å påse at nødvendig trepleie mv. blir gjennomført. Trær som er til
ulempe eller potensiell fare skal det meldes fra om til styret.
Fotballsparking, ballkast og andre leker som kan volde skade eller ulempe på
personer eller eiendom, er ikke tillatt i umiddelbar nærhet av blokkene. Det finnes
flere ball- og lekeplasser på borettslagets eiendom. Ta disse i bruk.
Stikkveiene er kun for fotgjengere. Kjøring, inkludert bilparkering og hensynsløs
sykling er ikke tillatt. Unntatt er strengt nødvendig av- og pålessing. Bilparkering er
forbudt på borettslagets områder, unntatt på de dertil bestemte parkeringsplasser.
Opplag av biler på parkeringsplassene er forbudt. Reparasjoner av biler og
motorsykler, når dette medfører støy, oljesøl eller andre ulemper, er forbudt på lagets
område.
Det er forbudt å vaske bil og større motorsykler i oppkjørselen.
Skyting med all slags skytevåpen (sprettert, pil og bue etc.) er strengt forbudt på
borettslagets område.
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Ingen må sette barnevogner, ski, kjelker, sykler og lignende i trapperom eller
kjellergang og loftsgang slik at normal passering gjøres vanskelig. Spesielt gjelder
dette hvis nødvendig tilgang for øyeblikkelig hjelp, evakuering og lignende hindres.
Plassering av skotøy, søppelposer og lignende er ikke tillatt i trapperom og ganger.
Utstyr som ikke er i bruk må ikke bli stående i opplagsrommene. Etter pålegg fra
styret vil det bli fjernet, etter at varsel er gitt.
Dette gjelder også skrot som blir satt igjen etter flytting. Dersom igjensatt skrot ikke
blir fjernet etter varsel har styret myndighet til å fjerne dette på beboers regning.
Dette gjelder også beboere som har flyttet og ikke lengre eier andel i borettslaget.
Inngangsdører og dører til loft og kjeller skal alltid være låst. Forlat aldri kjeller eller
loft uten å slukke lyset. Lyset i trappeoppgangene og utelys skal ikke brenne unødig.
Røyking og bruk av åpen flamme er ikke tillatt i fellesområdene.
Ifølge brannforskriftene er det forbudt å lagre motorsykler, flyktige og illeluktende
væsker i kanner og gassbeholdere eller på maskiner i kjeller eller på loft. Gangene
mellom ved- og matboder holdes rene av beboerne etter bruk. Bygningsrester,
møbler, hvitevarer, bildekk, etc. skal ikke oppbevares i borettslagets fellesrom, etter
pålegg fra brann- og redningsetaten. Hensatte gjenstander vil bli fjernet på
oppgangens regning.
Postkasser og ringepaneler skal være navnemerket i samsvar med borettslagets
standard. Det skal ikke settes opp annen type navnmerking enn de som rutinemessig
kan bestilles gjennom vaktmester. Nye leieboere skal omgående sørge for bestilling
av nye.
Det er et grunnleggende skille mellom fellesareal og boliger. Borettslaget har
ansvaret for fellesarealenes standard og utseende, herunder reparasjoner og
vedlikehold av disse. Det er ikke anledning til å montere faste private bilder eller
dekorgjenstander på veggene i inngangspartier eller trapperom.
Dersom beboere i oppgangen ønsker å fravike dette prinsippet, må det på forhånd
sendes en skriftlig søknad til styret gjennom oppgangens huskontakt. Søknaden skal
ha underskrift fra samtlige boenheter i oppgangen og inneholde en kort beskrivelse
av den type gjenstander som ønskes montert.
Av hensyn til gjeldende brann- og bygningsforskrifter skal gulvene i
trapperommene være fri for gjenstander som kan være til hinder for
en rask og sikker rømning
Søppelskapene og renhold
For å unngå uhygieniske forhold og stank, skal husholdningsavfall pakkes forsvarlig
inn før det kastes i søppelskapene. Aske må pakkes ekstra godt inn. Pakkene må
ikke være for store.
Større gjenstander må borettshaverne selv sørge for blir bortkjørt. Det er strengt
forbudt å kaste brennende gjenstander eller oljet avfall i søppelskapene. Gjenstander
må ikke settes utenfor søppelskapene. Dette vil bli fjernet for beboerens regning.
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Vask og renhold av trapper utføres av innleid firma, i henhold til kontrakt inngått med
styret.
Vaskeri, tørke- og bankeplass
Vaskeriet kan brukes i tiden kl. 08-20. Lørdager fra kl. 09-18. Alle som benytter
vaskeriene plikter å sette seg inn i de fastsatte instrukser for renhold og for bruk av
maskinene.
Skade som oppstår pga. skjødesløs behandling kan bli gjenstand for
erstatningsansvar. Enhver feil ved vaskerianlegget skal øyeblikkelig rapporteres til
vakttelefonen.
Tørkeplassen må ikke brukes på søn-, høytids- og helligdager.
Lufting mv.
Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting eller banking av tøy eller sengeklær,
likeledes er risting av tøy og lufting av leiligheten gjennom trappegangen forbudt.
Småvask til tørk må henges under balkongkanten.
Trapperomsvinduer og takluker skal være lukket i regn- og snøvær.
Husk stormkroken når et vindu settes opp. Kjellerne må luftes godt ut i sommertiden.
Om vinteren luftes bare når det er mildt.
Ro og orden
1. Det skal være ro i leilighetene mellom kl. 22.00 og kl. 06.00, fra kl. 23.00
til kl. 07.00 på lørdager og dager før helligdager.
2. Sang, høylydt tale, musikkundervisning og musikkøvelse er ikke tillatt mellom
kl 22.00 og kl 08.00 på hverdager og ikke på søn- og helligdager.
3. Musikkundervisning og sammenhengende øvelser som strekker seg over et
langt tidsrom tillates bare etter innhentet tillatelse fra styret og når beboerne i
oppgangen har gitt sitt samtykke.
4. Det må ikke drives privat verkstedvirksomhet av noen art i leilighetene, eller
annet sted på lagets eiendom.
5. Banking, boring og bruk av støyende maskiner er tillatt:
Hverdager mellom kl. 08.00-21.00
Lørdager mellom kl. 10.00-18.00
Søn- og helligdager ikke tillatt.
Ved omfattende og støyende oppussing skal det sendes ut nabovarsel i god tid.
Hunde- og kattehold.
Det er tillatt å holde hund og katt i borettslaget dersom det ikke er til ulempe for andre
beboere i borettslaget. Det skal være restriktive regler, og det er opp til det sittende
styre å avgrense og håndheve reglene. Følgende er bestemt:
Personer som ønsker å ha/holde hund og katt må sende skriftlig søknad til styret,
med vedlagte underskrifter fra beboerne i oppgangen. Søknadsskjema finner på
borettslagets hjemmesider. Beboerne kan så komme med innsigelser på dette, og
må dokumentere evt. ulemper helst med legeattest fra spesialist. Dersom ingen
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Ved evt. dyrehold gjelder følgende regler:
-

-

-

-

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. Katter skal holdes innendørs hvis de ikke kan gå i
bånd.
Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på
eiendommen.
Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte
påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer,
skader på blomster, planter, grøntanlegg mv.
Kommer det inn skriftlige klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt,
bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner
eller skaper redsel og angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig
ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger
med partene hvorvidt klage er berettiget.
Det er ikke tillatt å holde mer enn en hund pr. leilighet.
Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område "hele året. Hunden skal
heller ikke gå løs ved inngangspartier, i oppgangene eller andre fellesarealer

Bad, wc, kraner og ledninger
I toalettet må ikke kastes avispapir, filler o.l. som kan forårsake tetning av
avløpsrørene. Det må kun benyttes toalettpapir. Skru aldri kranene helt opp så det
oppstår sjenerende sus. Husk alltid å stenge kraner, slik at vannskade unngås.
Det er påbudt å montere på stoppekran ved montering av oppvaskmaskin.
Avstengning av stigekran må bare foretas etter at naboer som berøres av
stengningen er varslet.
Huskontakt (HK)
1. Hver oppgang/blokk bør velge en HK som skal være styrets kontaktperson.
2. HK samler blokkens beboere til uformelle samtaler om tiltak av felles
interesse så ofte HK eller minst 1/4 av beboerne i den aktuelle delen av
borettslaget finner det nødvendig.
3. Vedtak som fattes på et møte som antas å få økonomiske konsekvenser for
borettslaget, eller for den enkelte blokks beboere, skal av HK fremmes overfor
styret for eventuell godkjenning.
4. HK skal samarbeide med styret angående eventuell fellesdugnad.
5. HK skal påpeke uorden overfor styret såvel utenfor huset som i felles rom og
søke dette rettet.
6. Oppståtte skader bør HK snarest mulig meddele styret.
7. Innbyrdes klager, overtredelse av husorden mv., er HK uvedkommende og skal
påklages skriftlig direkte til styret, men mindre tvister og vanskeligheter som måtte
oppstå innen HK's område, skal han søke ordnet i minnelighet.
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vedkommendes e-postadresse/annen kontaktinformasjon.
Bruksoverlating
Bruksoverlating må godkjennes av styret, og ingen kan flytte inn før godkjenning
foreligger.
Radio og TV-anlegg
Feil ved anlegget må omgående meldes til leverandør, se munkelia.no.
Kabel-TV boksen/dekoderen tilhører leiligheten og må ikke fjernes fra leiligheten.
Parabolantenner kan settes opp på balkongen. Den kan den ikke fastmonteres i
fasaden og heller ikke plasseres slik at den stikker opp over balkongkanten.
Varmepumper
Det er ikke tillatt å montere varmepumper.
Styret
Alle saker som ønskes behandlet sendes skriftlig eller på e-post til borettslagets
styre. Anonyme henvendelser vil ikke bli behandlet.
Mulige meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme måte som
husordensreglene.
Alle forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være levert til styret
innen frister som blir kunngjort.
Vedlikeholdsansvar for balkongene
Den enkelte andelseier har ansvaret for vedlikehold av husveggen, vindusrammer,
balkongdør, balkonginnside, gulv, himling, balkonginnglassing, solavskjerming,
elektriske kontaktpunkter osv.
Det er begrensinger på fargevalg og lignende slik at vi ikke bryter med kravet til
enhetlig fasade. Dette kravet er meget strengt og Plan- og bygningsetaten vil kunne
pålegge oss å ”rydde opp” dersom vi ikke etterkommer kravet.
Husordensregler for balkongene:
§1
Andelseier er ansvarlig for godt vedlikehold av bygningens yttervegg som nå
er kommet inn som bakvegg på balkongen. Andelseier er likeledes ansvarlig
for balkongpåbyggets innside. Det vil si plater, glass, skinner, solavskjerming,
gulv og himling. Dersom det er store bygningsmessige skader som må
utbedres skal styret og vaktmester kontaktes. Skader som er forårsaket av
ulykker er forsikringssaker og meldes etter vanlige prosedyrer.
§2

Det er ikke tillatt å fastmontere annen solavskjerming enn de som av styret er
godkjent løsning. Det er ikke tillatt å fastmontere annen solavskjerming på
vinduer enn det som er godkjent av styret. Godkjent solavskjerming er både
markiser og persienner. Disse skal være produkter fra den leverandøren styret
har vedtatt, og i den farge (tilsvarende eksisterende) og utførelse styret har
vedtatt.
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er den enkelte andelseier ansvarlig for å utbedre skaden. Lamellgardinene
tilhører leiligheten.
Markiser, gardiner og andre fastmonterte avskjerminger vil bli fjernet på
beboers regning.
§3

Det er ikke tillatt å demontere innglassingen. Dersom det oppstår skader er
den enkelte andelseier ansvarlig for å utbedre skaden.

§4

Vannrenne og sluk må ikke tildekkes. Himlinger kan bare males i hvitt. (farge
0502-Y Bomull.) I første etasje i punkthusene er balkonggulvene levert i
tretremmer. Disse må ikke fjernes til fordel for fast belegg eller påstøp.
Teglvegger må ikke males. Pusset vegg, vindusrammer og trepanel skal
holdes i den hvitfargen som er levert.

§5

Alle generelle husordensregler om ro og hensyn til naboer gjelder særlig på
balkongene da lyd bærer lett mellom leilighetene når balkongene står åpne.

§6

Bruk av levende lys på balkongen må aldri brenne uten tilsyn. Grilling på
balkongene med elektrisk grill er tillatt.

§7

Blomsterkasser skal ikke byttes ut. Det er heller ikke tillatt å henge flere
blomsterkasser på utsiden av balkongen.

