HUSORDEN

FOR

MYRER BORETTSLAG

Husorden for Myrer Borettslag
med endringer vedtatt på generalforsamling den
10. mai 1989
10. juni 1992
20. mai 1997
26. april 2000
9. mai 2001
3. mai 2004
6. mai 2008
7. mai 2009
5. mai 2014
4. mai 2015
10. mai 2017
2. mai 2018
14. mai 2019

Myrer Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap (ikke OBOS) eier
blokkene og tomtene.
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 bestemmelsene i husordenen
blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre.
Husordenen inneholder ikke bare plikter. Vær oppmerksom på at den skal sikre
borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmene.
HUSORDENENS BESTEMMELSER INNGÅR SOM EN DEL AV LEIEKONTRAKTEN.
1 Ansvar
Borettshaveren er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans/hennes
husstand, framleietakere eller andre personer som han har gitt adgang til leiligheten
eller eiendommen for øvrig. Borettshaveren er erstatningspliktig for enhver skade som
måtte oppstå som følge av overtredelse av husordensreglene eller mangel på
aktsomhet.
2 Alminnelige ordensregler
Veier og plener blir holdt i orden av vaktmestrene. Beboerne må respektere anleggene
og følge henvisninger fra styret og valgte tillitsmenn samt fra vaktmesteren. Vern om
grøntanlegget vårt.
Bilparkering på stikkveiene er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å reparere biler og
motorsykler på stikkveiene. Bruk bilen med fornuft, slik at den ikke er til skade for
eiendommene og grøntanlegget.
Plenene kan benyttes til soling, lek og andre sosiale aktiviteter, men fotballspilling på
borettslagets område er ikke tillatt.
Markiser, blomsterkasser, flaggstenger o.l. må ikke settes opp uten samtykke fra styret.
Legg ikke ut mat til fuglene da dette trekker rotter og mus til eiendommen.
Borettslaget har inngått avtale med privat firma om vask av oppgangene. Dette skjer en
gang i uken.
Se til at dører til entreer og trapperom lukkes igjen uten støy og at barn ikke leker eller
støyer i trapperommene.
Ved røyking på balkong eller nær borettslagets leiligheter må det tas spesielt hensyn til
de nærmeste boligene. Dette er spesielt viktig i tiden mellom 22.00 og 07.00
3 Kjeller, loft og fellesarealer
Alle gulvflater som ikke inngår i privat kjeller- eller loftsbod er definert som fellesarealer.
Dører til loft og kjeller skal være låst. Påse at lys er slukket når du forlater kjeller eller
loft.

Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å
oppbevare gjenstander i trapperom, kjeller- eller loftsgang. Dette gjelder også
oppbevaring av barnevogner i inngangspartiet og sko utenfor døra til den enkelte
leilighet.
Det er forbudt å oppbevare flyktige og illeluktende væsker i kanner eller på maskiner i
kjeller eller på loft. Gassbeholdere til grill skal heller ikke oppbevares i kjeller- eller
loftsbod.
De store fellesarealene på kjellernivå er forbeholdt oppbevaring av sykler, barnevogner
og andre gjenstander som er i hyppig bruk i tilknytning til fritidsaktiviteter.
Gangene til kjellerboder, vinduer i kjeller, fellesrom i kjeller og loftsboder holdes rent av
beboerne. Tørkeloft og fellesområde på loft holdes rent av renholder. Kjellerne luftes
godt ut i sommertiden.
4 Regler om ro i leilighetene
Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til kl. 07.00. Unngå aktiviteter i leiligheten
som kan forstyrre naboene. TV, radio, musikkanlegg o.l. må dempes ned etter kl. 22 til
et nivå som ikke sjenerer naboene.
Støyende oppussingsarbeider og reparasjonsarbeider (banking, bruk av drill m.m) skal
ikke forekomme etter kl. 20.00 på hverdager, i tidsrommet lørdag kl. 17.00 til mandag
kl. 07.00 eller på helligdager. Ved oppussing og annet støyende arbeid skal andelseier
sørge for nabovarsel i egen og tilstøtende oppgang med kort beskrivelse av omfang,
varighet, arbeidstid samt kontaktinfo til den ansvarlige.
Musikkundervisning tillates bare etter skriftlig samtykke fra styret.
Dersom du planlegger en sammenkomst med mange til stede i leiligheten, bør du si fra
til naboene på forhånd slik at de er forberedt.
Under sykdom hos naboene bør det vises ekstra hensyn.
5 Søppel
Søppel pakkes godt inn i tilhørende poser for kildesortering før det legges i
avfallsbrønnene. Matavfall legges i grønn pose, ren plastemballasje legges i blå pose
og restavfall legges i vanlige handleposer. Aviser, kartonger og annet papir legges i
avfallsbrønnene for papir. Glass legges i egne glasscontainere som man blant annet
finner i krysset Myrerskogveien/Kurveien. Husk at det er obligatorisk å kildesortere i
Oslo.
Bruk avfallsbrønnen som tilhører din blokk.
Søppel skal bringes til sorteringsbeholderne uten mellomlagring i trappeoppgangen.
Oppbevaring av søppel i trapperommet er til sjenanse for naboene.
Det skal ikke hensettes søppel ved siden av avfallsbrønnene dersom de er fulle.
6 Vaskerier og tørkeplasser
Det er kun tillatt å bruke vaskeriene i tiden kl. 8.00 til kl. 21.00 mandag til fredag: 8-12,
12-15, 15-18 og 18-21. På lørdag kan vaskeriene brukes fra kl. 9.00 til kl. 19.00. Det er
ikke tillatt å bruke vaskeriene på søn- og helligdager.

Alle som benytter vaskeriene plikter å sette seg inn i de faste instrukser for bruk av
maskinene og for renhold av vaskeriene. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy for
andre enn gårdens beboere.
Det er ikke tillatt å bruke andre vaskerier enn det som er tildelt den enkelte blokk.
Enhver feil ved vaskerianlegget meldes straks til vaktmesteren. Skade som oppstår pga
skjødesløs behandling av maskinene kan bli gjenstand for erstatningsansvar. Riktig og
forsiktig behandling av maskinene vil gi lave utgifter til vedlikehold.
Private vaskemaskiner og tørketromler installert i kjøkken og bad må ikke brukes før kl.
8.00 og etter kl. 22.00 på hverdager. Det er tillatt å benytte private vaskemaskiner og
tørketromler i egen leilighet mellom kl 14.00 og 22.00 på søn- og helligdager.
Tøy som henges opp på tørkeloftene må vris skikkelig av hensyn til gulvene. La ikke
tøyet henge lenger enn nødvendig, slik at eventuelle andre brukere kommer til. Tøy o.l.
må ikke ristes eller bankes fra balkong eller vindu.
Det er ikke tillatt å henge tøy o.l. over balkongrekkverk. Tøy som henges på balkong
enten for lufting eller tørking skal være minst mulig synlig for andre beboere.
7 Bad, WC, kraner og ledninger
I klosettet må det kun brukes klosettpapir og ikke uvedkommende ting som kan
forårsake tilstopping av avløpsrørene.
La aldri en kran stå åpen når en forlater et rom, slik at vannskade unngås.
8 Framleie
Framleie må godkjennes av styret. Ingen kan flytte inn før slik godkjenning foreligger.
9 Vaktmestrene
Vaktmestrene skal følge sin instruks og påse at husorden blir fulgt. De skal om
nødvendig melde forsømmelse eller misbruk til styret. Som borettslagets ansatte
tjenestemenn har vaktmestrene krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under
utførelse av sine plikter.
10 Dyrehold
Det er tillatt å holde dyr på visse vilkår og etter søknad til styret.
Det forutsettes at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.
Med ulempe menes for eksempel lukt, støy/bråk, at dyret skaper redsel eller angst hos
øvrige brukere av eiendommen.
Før anskaffelse og søknad om dyrehold sendes til styret, plikter søker å informere alle
andelseiere i oppgangen. Nye andelseiere som flytter inn med dyr, må søke styret i god
tid før innflytting.
Skjema for godkjennelse av dyreholdet finnes på borettslagets nettsider.
Søknad skal sendes til styret, som behandler denne.
Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Det er ikke tillatt å holde

for eksempel kamphunder, slanger eller andre ulovlige dyr i borettslaget. Hunder skal
føres i bånd innenfor borettslagets område og er ikke tillatt innenfor lekeplassens
områder.
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 berettigede klager over dyreholdet, skal klagen behandles av
styret. Styret kan kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan
oppnås.
11. Andre regler
Det er ikke tillatt å montere utgående avtrekksvifte, verken til innebygde ventilasjonsrør,
eller ut gjennom utgående ventiler. Kjøkkenvifte/ventilator med kullfilter kan monteres.
Ved ønske om bytte av peis, må det søkes styret om godkjenning. Det er ikke tillatt å ha
åpent ildsted eller ildsted med flytende brensel. Det nye ildstedet må også godkjennes
av offentlige myndigheter.
En hver leilighet skal være utstyrt med røykvarsler og brannslukkingsapparat.
Det er kun tillatt med gass eller elektrisk grill på balkongene i borettslaget.
Innvendig vedlikehold av balkong er beboers ansvar. Beboer er ansvarlig for å påse at
det ikke bygger seg opp store mengder snø på balkongen da dette kan medføre
vannskader på balkongdør og vinduer til de som bor under.
12. Kabel-TV
Borettslaget betaler for abonnement og leie av dekoder knyttet til grunnpakken fra
kabel-TV selskap. Dekoderen leies ut av det til enhver tid gjeldende kabel-TV selskap
og skal følge leiligheten. Ved overdragelse av leilighet skal den nye beboeren overta
dekoderen i leiligheten. Beboer skal til enhver tid sørge for forsvarlig oppbevaring og
bruk av dekoderen.

13. Endring av husordensregler
Forslag til endringer i husordensreglene leveres skriftlig til styret. Endringer må vedtas
av generalforsamlingen ved alminnelig flertall.

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 boligselskapets 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/ årsmøte eller styret vedtar.
7. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene. Brudd på erklæringen blir å
betrakte som mislighold.
…………………., den ……./……………. Eiers 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: ……………………..……………..

