Boregler
for
Haugenstua Borettslag

Vedtatt på generalforsamlingen den 23.05.2018. Endret 09.09.2021

Innledning
Haugenstua Borettslag er et andelslag. Beboerne er ansvarlig for at eiendommen blir holdt
i forsvarlig stand. Alle utgifter dekkes av felleskostnadene (husleie) og andre inntekter.
Boreglene inngår som en del av vedtektene for borettslaget. Brudd på vedtekter eller
boregler er brudd på avtalen mellom andelseier og borettslaget, og kan etter 3 skriftlige
varsler føre til pålegg om tvangssalg av andelseiers leilighet. Andelseier er ansvarlig for at
boreglene overholdes av alle medlemmer av sin husstand og sine gjester.

1.

Bruk av leiligheten

1.1 Støy
a)
Ingen leilighet, fellesarealer eller andre rom, må brukes slik at man sjenerer andre
leieboere. Det skal være ro i leiligheten og fellesarealer mellom kl. 22.00 og kl.
07.00.
b)
Oppussing og andre støyende aktiviteter skal kun utføres mellom kl. 08.00 og kl.
20.00 mandag – fredag. På lørdag mellom kl. 08.00 – 17.00.
c)
Det skal være ro i leiligheten alle søndager- og helligdager.
d)
Beboer plikter å varsle oppgangens beboere i god tid når det arrangeres festlige
sammenkomster som vil medføre støy og/eller vil strekke seg utover det tidspunkt
på døgnet når det normalt skal være ro i leiligheten.
e)
Sang- og musikkundervisning kan bare foregå etter styrets tillatelse og med
samtykke fra beboere som kan sjeneres.
f)
Alle beboere oppfordres til å vise hensyn til hverandre.

1.2 Teknisk utstyr
a)
Montering av avtrekksvifter til luftekanalene på kjøkken og bad/wc er ikke tillatt.
b)
Det er ikke tillatt å lufte gjennom leilighetens inngangsdør.
c)
Alle rom må holdes varme nok til at vannledninger og radiatorer ikke frostskades.
d)
Brannslokningsapparatet i leiligheten skal kontrolleres og snus opp/ned slik at
pulveret høres, 4 ganger i året. Feil eller mangel rapporteres til driftskoordinator.
e)
Batteri i røykvarslere skal kontrolleres årlig.
f)
Det er ikke tillatt med gasskomfyr i leiligheten, kun elektrisk komfyr tillates.
1.3 Radio-, fjernsyns- og parabolantenner
a)
Feil ved din del av anlegget meldes til: CANAL DIGITALs kundeservice
b)
Andelseier må ikke gjøre inngrep/ reparasjoner i borettslagets antennekontakter
uten styrets godkjennelse.
c)
Parabolantenne kan, etter godkjenning av styret monteres på verandaen.
d)
Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på utsiden av verandaen eller
soveromsvinduene.
e)
Parabolantenne må ikke sperre for rømningsveier på verandaen.
f)
Det er ikke tillatt å bore og/eller skru parabolen fast i verandagulvet.
1.4 Verandaer, vinduer og markiser
a)
Bygningsmessige endringer av verandaer, vindusrammer o.l. inngår som en del av
fasaden og må godkjennes av styret.

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Blomsterkasser kan kun henges opp innvendig på verandaen. Blomsterkassen eller
andre gjenstander (f.eks. møbler) må ALDRI være til hinder for rømningsveier.
Andelseier er selv ansvarlig for markisen, og har ansvar for vedlikehold av denne,
og koster selv reparasjoner ved skade. Farlige markiser skal demonteres. Markisen
inngår som en del av fasaden og ved manglende vedlikehold, tilgrisete duker etc.
kan styret pålegge andelseier å foreta nødvendig oppdatering, eventuelt
demontering.
Soveromsvinduer og rekkverk/brystning på veranda må ikke brukes til lufting av
tøy, dyner, tepper og lignende. Lufting må gjøres inne på veranda.
Risting av tøy i trappeoppgangen eller på utsiden av verandaen er ikke tillatt.
Grilling på verandaen er kun tillatt med elektrisk grill.
Verandaens betongvegger og tak skal være malt med: utvendig helmatt
betongmaling, hvit 5 S 1002 Y
Vinduskarmer og treverk på veranda kan males med: lyseblått Nordsjø Tintorama
14-2 vindusmaling farge NCS S 2020-R90B
Rekkverket i stål kan males med: hvit bengalakk
Verandagulvet males med epoxymaling – lys grå.
Nye markiser skal ha hvitt/blått stripemønster med godkjent fargekode 5173/75.

1.5 Dyrehold
a)
Det er tillatt å holde husdyr dersom det registreres hos styret/driftskoordinator.
b)
Det er båndtvang for hund på borettslagets uteområder hele året.
c)
Det er ikke lov å holde ulovlige dyr.
d)
For øvrig gjelder de regler om dyrehold som fremgår av borettslagslovens § 511(4).

2.

Bruk av fellesområder

2.1 Bruk av innvendige fellesområder
a)
Inngangsdør til oppgangen skal holdes låst.
b)
Dørmatter skal tas inn den dagen det er vasking i oppgangen.
c)
Kjellerdør skal holdes låst.
d)
Det er ikke tillatt å la barn være alene i kjelleren eller vaskeriet,
e)
Det er ikke tillatt å sette gjenstander (sko, barnevogn, sykkel o.l.) i
trappeoppgangen, under trappen, utenfor bodene, i vaskeriet eller i kjellergangen.
f)
Det er ikke tillatt å bruke levende lys i noen fellesområder.
g)
Unødig opphold eller støyende lek er ikke tillatt i fellesområdene. Ved festligheter i
fellesrommet (lekerommet) skal dette varsles i oppgangen 3 dager før med plakat
på oppslagstavle. Nabovarselet skal inneholde informasjon om hvilken andel
(leilighet) som avholder festlig sammenkomst.
2.2 Bruk av fellesvaskeri
a)
Det er ikke tillatt med mer enn 1 lås med leilighetsnummer på reservasjonstavle.
b)
Ved behov for lås med leilighetsnummer, ta kontakt med vaktmester.
c)
Det er ikke tillatt å ta med dyr i vaskeriet.
d)
Vaske- og tørketider: mandag – lørdag kl 07:00 – kl 22:00
e)
Strømstyring til maskinene skjer automatisk. Når strømmen frakoples vil døren på
vaskemaskiner IKKE kunne åpnes, og det må da IKKE brukes makt for å åpne
døren.

f)
Vasketiden pr. reservasjon er 3 timer.
g)
Vask av mopper, tepper og ryer er ikke tillatt fordi løse fibre ødelegger maskinen.
h)
Etter bruk tørkes maskinene med en fuktig klut, og såpekummen skylles med vann.
i)
Etter bruk tømmes lofilteret i tørketrommel og tørkeskap.
j)
Vaskekum, benkeplater og gulv rengjøres etter bruk.
k)
Vinduer og dør inn til vaskeriet lukkes.
l)
Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn de som bor i
leiligheten.
m)
Feil med maskiner og utstyr meldes til driftskoordinator.

2.3 Regler for bruk av fellesrommet (lekerommet) i oppgangene
a)
Fellesrommet (lekerommet) kan brukes av alle beboere i gjeldende oppgang.
b)
Tillitsvalgt fører kontroll med hvem som har nøkkel til fellesrommet.
c)
Fellesrommet kan benyttes mandag - søndag kl 07:00 – kl 20:00.
d)
Etter avtale med oppgangstillitsvalgt kan det gis tillatelse til bruk utover disse tider.
e)
Den som bruker fellesrommet er ansvarlig for rydding og vask etter bruk.
f)
Barn under 18 år skal ha med en voksen beboer ved avtale om bruk av fellesrom
g)
Bygningsmessig endring av fellesrommet (lekerommet) må godkjennes av styret.
h)
Styret kan beslutte at enkelte fellesrom skal disponeres til spesielle formål.
i)
Skader i fellesrommet meldes til oppgangstillitsvalgt, driftskoordinator eller
vaktmester.
2.4 Bruk av sykkelrom
a)
Alle sykler skal være merket med navn og leilighetsnummer.
b)
Nøkkel til sykkelrommet fås kjøpt hos vaktmester.
2.5 Avfall/Søppel
a)
Forsvarlig innpakket restavfall og kildesortert avfall kastes i utvendige
avfallsbrønner.
b)
Det er egne brønner for papir/papp, og egne containere for klær, glass og metall.
c)
Storsøppel plasseres i egne søppelrom, oppgangstillitsvalgt låner ut nøkkel.
Oppslag i oppgangen sier hva som IKKE kan settes inn i storsøppelrommet.
d)
Det er ikke tillatt å plassere avfall/søppel utenfor brønnene eller foran døren til
storsøppelrommet.
2.6 Grøntanlegg (uteområder)
a)
Grøntanlegg, med plener og beplantinger er felles eiendom, og alle rydder sitt.
b)
Bruk av engangsgrill er kun tillatt på utearealer/grøntarealer med brannsikkert
underlag. Grillen slokkes med vann og behandles som restavfall.
c)
Alle skal bidra til å ta vare på anlegget og kaster søppel i egne søppelbeholderne.
d)
Hundeeiere skal bruke hundepose og plukke opp hundens avføring. Posen knyttes
forsvarlig og kastes i søppelbeholderne
e)
Hærverk og tagging blir politianmeldt
2.7 Parkering og bruk av motorkjøretøy i borettslaget
a)
Det er ikke tillatt å kjøre på gangveiene.
b)
Det er ikke tillatt å parkere på innkjørselsveiene til blokkene.
c)
Kjøring på innkjørselsveiene skal skje i gangfart.
d)
Innkjøring er kun tillatt for nødvendig av- og pålessing.

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)
w)

3.

Av- og pålessing i mer enn 30 minutter er kun tillatt etter godkjenning fra
borettslagets styre/parkeringsutvalg. Godkjennelsen må ligge synlig i bilen.
Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang foran blokkene.
Parkering skal kun gjøres på faste plasser som leies ut av borettslaget. Slike
plasser kan leies ved henvendelse til parkeringsutvalget.
Det kan leies inntil tre plasser for hver leilighet, 1 i garasje og inntil 2 ute.
Det kan kun leies én plass pr. kjøretøy.
Ved fremleie kan andelseier beholde en parkeringsplass til eget kjøretøy. Leietaker
kan i så fall kun leie to plasser.
Det er ikke tillatt å leke på parkeringsplassene.
Ved leie av parkeringsplass med koblingsboks er leietaker ansvarlig for denne.
Det er ikke tillatt å la ledningen henge ut fra koblingsboksen når den ikke er koblet
til kjøretøyet.
Tilkobling av annet utstyr enn motorvarmer på koblingsboksen er ikke tillatt.
Reparasjon av motorkjøretøyer skal ikke utføres slik at det er til sjenanse for andre.
Ved bensin- eller oljesøl må kjøretøyets eier utbedre skade.
Det er ikke tillatt å reparere kjøretøy i garasjeanlegget.
Garasjeanlegget er kun for motorkjøretøyer.
Motorsykler og mopeder parkeres på egne plasser.
Ved tap av eller ødelagt brikke, kan ny brikke bestilles hos driftskoordinator eller
parkeringsutvalget.
Gjesteparkering kan benyttes i inntil 3 døgn.
Beboere kan kun stå på gjesteparkering på hverdager fra kl. 07:00 – kl. 17:00. Ved
behov for parkering utover dette må gjesteparkeringsbevis ordnes hos
parkeringsutvalget, driftskoordinator eller på borettslagets hjemmeside.
Handikapplasser skal bare brukes av kjøretøy med gyldig bevis utstedt av norske
myndigheter. Beviset må være plassert godt synlig i frontruten.
Parkering av avskiltede kjøretøyer skal kun skje etter avtale med borettslagets styre
eller parkeringsutvalg. Slike kjøretøy skal være merket med eiers navn, adresse og
telefonnummer lett synlig. Avskiltede kjøretøyer må jevnlig kontrolleres av eier, da
de ellers lett kan bli lekeplass for barn, med de følger dette kan medføre. Bilvrak o.l.
tillates ikke hensatt på borettslagets eiendom/garasje hus.

Andre forhold

3.1 Meldinger, rundskriv, intern avis og annet
a)
Det er beboers plikt å sette seg inn i borettslagets; 1.vedtekter, 2. boregler, 3.
informasjonsskriv og innkalling til Generalforsamlingen, 4. oppslag på oppgangens
informasjonstavle, 5.oppslag på informasjonstavlen i heisen, 6. borettslagets
internavis «Garver`n og Brummen», 7.informasjon på borettslagets nettside
www.haugenstua.no
b)
Beboer bør delta på informasjonsmøter, dugnaden og generalforsamlingen.
3.2 Oppgangstillitsvalgt
a)
Det skal være en tillitsvalgt og en vara, i hver oppgang. Disse velges av
oppgangens andelseiere på oppgangens årsmøte i august.
b)
Oppgangstillitsvalgt er kontaktperson mellom beboerne i oppgangen og styret.
c)
Oppgangstillitsvalgt administrerer dugnaden og brannøvelsen i oppgangen.

d)
e)
f)
g)

Oppgangstillitsvalgt administrerer bruk av storsøppelrommet og fellesrommet
(lekerommet) og låner ut/ administrerer bruk av nøkkel til disse rommene.
Kontaktperson i styret for oppgangstillitsvalgte er blokkansvarlige for gjeldende
blokk.
Tillitsvalgt skal holde minst 1 oppgangsmøte pr. år, og ellers ved behov. Om
ønskelig deltar blokkansvarlig fra styret eller driftskoordinator.
Alle tillitsvalgt-nøkler skal leveres til driftskoordinator ved skifte av tillitsvalgt.

3.3 Klage over brudd på boreglene
Klage over at en andelseier har overtrådt boreglene skal sendes skriftlig til borettslagets
styre. Før klagen sendes skal saken vært diskutert med tillitsvalgt i oppgangen og det er
forsøkt en muntlig løsning.
3.4 Skader på borettslagets eiendom
Andelseier er ansvarlig for skade som de selv og medlemmer i deres husstand gjør på
borettslagets eiendom. Oppgjør for dette skjer i henhold til borettslagslovens § 5-13, samt
lov om skadeserstatning av 13. juni 1969.

