HUSORDENSREGLER FOR
ROLF HOFMOS BORETTSLAG
VEDTATT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.05.2015.

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt
forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller
større krav til andre enn til seg selv. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for
hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
§ 1 - Husordensreglene
Andelseier og beboere plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av andre
de gir 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 - Ro
Beboere i borettslaget plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen, samt på fellesområdene. Det
må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.
Støyende arbeid må skje til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene. På alle hverdager
mellom klokken 22 og 07 skal støyende arbeid unngås, dersom det ikke er arbeid som må utføres for å
ivareta hensynet til liv, helse eller store materielle verdier. Med støyende arbeid menes banking og
boring. Bruk av vaskemaskin, og høy musikk er ikke tillatt etter klokken 23.00. På søn – og
helligdager er støyende arbeid ikke tillatt. Støyende arbeid er heller ikke tillatt etter klokken 16 på
påske- pinse- og julaften.
Skal det arrangeres sammenkomster i boligen som kan medføre unormalt mye støy bør naboene
varsles på forhånd ved oppslag i oppgangen.
§ 3 - Borettslagets fellesarealer utendørs
Borettslagets utendørs fellesarealer står til beboernes benyttelse. Beboerne skal verne om
grøntanlegget med beplantninger, særlig om våren da gresset tåler mindre tråkk. Beboerne skal ikke
kaste søppel, sigarettsneiper etc. på fellesarealene, eller andre beboeres utearealer. Ballspill er ikke
tillatt på borettslagets fellesarealer.
Ved grilling må det tas særskilt hensyn til andre beboere så disse ikke blir unødig sjenert med lukt
eller røyk.
§ 4 - Borettslagets fellesarealer innendørs
Innendørs fellesarealer som trappeoppganger, korridorer, bodarealer, garasjeanlegg og andre fellesrom
skal ikke brukes til hensetting av gjenstander eller søppel av noen slag uten styrets godkjenning.
Gjenstander som hensettes på borettslagets fellesarealer vil bli fjernet og kastet for eiers regning og
risiko uten nærmere varsel.
Barnevogner og hjelpemidler for funksjonshemmede kan plasseres i inngangspartiet ved trappen
forutsatt at de ikke dekker til røyklukene. Sykler skal kun hensettes i sykkelstativer. Sportsutstyr,
skateboards og kjelker skal plasseres i kjeller, eventuelt i redskapsbodene som finnes i hver oppgang.
Det skal ikke skrives, dekoreres, henges opp bilder eller oppslag på noen av fellesarealene uten styrets
godkjenning. Unntaket er oppslagstavler i oppgangene som kan brukes til oppslag.
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Andelseier plikter å anskaffe og bruke postkasseskilt av den type styret bestemmer. Bestilling gjøres
ved skriftlig henvendelse til styret.
Røyking er ikke tillatt i borettslagets fellesarealer innendørs, herunder parkeringsgarasjen.
§ 5 - Dyrehold
Det er tillatt å holde dyr så lenge dette ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates
kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.
Ved 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 skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for en hver skade som dyret måtte påføre person
eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg
m.v.
5. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt,
bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. 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.
§ 6 – Balkonger og terrasser
Det tillates å montere markiser samt skjerme balkonger for vind og innsyn. Markiser og
balkongskjerming skal være av den type styret bestemmer. Montering av utvendige persienner er ikke
tillatt.
Det tillates å skjerme uteplasser på bakkeplan med gjerde på innsiden av hekken og med skilleskjerm
på kortendene. Gjerder, hekk og skilleskjermer skal være av den type og størrelse styret beslutter.
Det tillates ikke å montere parabolantenne eller andre antenner på balkonger eller terrasser. Bruk av
trekullgrill og engangsgrill på veranda og terrasse er ikke tillatt av brannsikkerhetshensyn.

§ 7 - Avfall
Borettslagets søppelcontainere skal kun benyttes til kasting av husholdningsavfall. Spesialavfall og
farlig avfall skal ikke kastes i borettslagets søppelcontainere. Søppel skal pakkes og sorteres iht. de til
en hver tid gjeldende retningslinjer fra offentlig myndighet. Det skal ikke hensettes avfall på utsiden
av søppelcontainerne. Søppelcontainerne kan utstyres med lås når styret vurderer at dette er
hensiktsmessig for å sikre gjennomføring av gjeldende retningslinjer for borettslagets
avfallshandtering.
§ 8 - Endring av husordensreglene
Husordensreglene kan endres av borettslagets generalforsamling. Vedtak om endring skjer med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Forslag av 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.
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Søknad om dyrehold
Undertegnede ……………………………. adresse …………………………… søker herved om rett til å holde
………………………..

Erklæring
1. Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder
for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
2. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate på
eiendommen.
3. Jeg påtar meg å holde dyret borte fra lekeplasser og sandkasser.
4. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt husdyr måtte
påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på
blomster, planter, grøntanlegg m.v.
5. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere.
Dersom det fremsettes skriftlige berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer
gjennom lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske
reaksjoner eller skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en
minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling
med partene hvorvidt en klage er berettiget.
6. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i dyreholdsbestemmelsene som
generalforsamlingen/ styret vedtar.
7. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene og leiekontrakten. Brudd på
erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakten.
8.
…………………., den ……./……………. Andelseiers underskrift: ………………………..
…………………., den ……/ ……………. Medeiers underskrift: …………………………..

Styrets tillatelse/avslag
1. Styret gir tillatelse til å holde …………………………. på de underskrevne vilkår.
2. Styret avslår søknaden på grunn av ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…..………….., den ………../……………. Styrets leder: …………………………………..
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