HUSORDENSREGLER
FOR
ØSTRE LINDEBERG BORETTSLAG
Endret på ordinær generalforsamling 03.06.1991, 02.06.1999, 08.05.2006, 11.05.2009, 07.05.2018, 6.5.2019, 21.5.2021
Sist endret på ordinær generalforsamling 21. mai 2021
jfr. godkjennelse av nye vedtekter ihht. ny lov om borettslag 6.6.2003 nr. 39,
jfr. lov om boligbyggelag av samme dato

1. INNLEDNING
Østre Lindeberg Borettslag er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap - ikke OBOS - eier
bygningsmassen. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommen, dvs. bygninger, grøntareal, veier
og øvrige utvendige anlegg, holdes i best mulig stand og slik at borettslagets bomiljø og omdømme er det best
mulig.
Det er også andelseierne selv som må skape de forhold som sikrer dem ro, orden og trygghet i hjemmet og
hever borettslagets og strøkets anseelse.
For å oppnå dette, og for å skape de best mulige forhold mellom de enkelte andelseiere, har en i denne
husorden gitt enkle regler som det er i hver enkelt andelseiers interesse å overholde.
Husordensbestemmelser er vedtatt av generalforsamling i borettslaget og gjelder som en del av borettsavtalen,
jfr. kap. 4 i vedtektene for Østre Lindeberg Borettslag. Vedtektene og husordensbestemmelsene utfyller
hverandre og må ses i sammenheng.
Andelseier er ansvarlig for sin husstand og sine gjesters adferd innen borettslagets område.
2. BORETTEN
Hver andel gir enerett til å bruke en andel i borettslaget, dets naturlige uteområde og rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og
forholdene. Det vises videre til Østre Lindeberg Borettslags vedtekter kap. 4. Borett og overlating av bruk.

3. BRUK AV LEILIGHETEN
Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet i leiligheten.
Ingen leilighet og indre rom må brukes slik at man sjenerer andre beboere. Det skal i alminnelighet være ro i
leiligheten og fellesrom fra kl. 23.00 til kl. 06.00.
Boring og banking samt bruk av støyende verktøy er ikke tillatt:
▪
▪
▪
▪

etter kl. 20.30 på hverdager
etter kl. 18.00 på lørdager
før kl. 12.30 og etter kl. 18.00 på søndager
på helligdager og på røde dager.

Det er god bokultur å varsle naboene hvis man skal ha festlig sammenkomst som kan medføre noe mer støy
enn alminnelig og som kan vare utover det tidspunkt som det vanligvis skal være ro.
God bokultur er også å utvise mest mulig hensyn ved oppussing, vedlikehold osv.
Brannfarlige og aggressive væsker (ufortynnet syre, baser og lignende) må ikke slås i klosett eller avløp.
Beboerne plikter å kjenne til plasseringen og bruken av leilighetens hovedkran.
Beboerne må straks melde fra til styret hvis det merkes veggdyr, kakerlakker eller lignende i leiligheten.
Utvendige vannkraner og rør må tømmes og stenges før vinteren for å unngå frostskader. Rensing av sluk og
avløpsrør må foretas jevnlig.
Ved grilling på terrasser og i hager, må det utvises hensyn overfor naboer. Det er ikke lov å grille med kull i
blokkene.
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4. BALKONGER OG VINDUER
Balkonger, vindusrammer og lignende inngår som en del av fasaden og kan ikke forandres uten tillatelse fra
styret.
Fluktlukene på balkongene må ikke stenges eller sperres av faste installasjoner eller tunge gjenstander som
skap, benker og lignende.

5.

BRUK AV MOTORKJØRETØY PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE
A. Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anviste plasser for parkering, og øvrige områder som ikke
er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt.
▪ Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av-/pålessing.
▪ Ved behov for stans utover dette (håndverkere, ved flytting eller liknende), må parkeringstillatelse
avklares med vaktmester.
▪ Gjesteparkering er skiltet område, ved rundkjøringen øverst i Kløfterhagen, samt ved vaktmestergarasjen i Jerikoveien. Disse gjesteparkeringsplassene kan kun benyttes av besøkende til Østre
Lindeberg borettslag.
▪ Se for øvrig borettslagets eget parkeringsreglement som finnes på www.vibbo.no.
▪ Enhver ferdsel med bil på gangveiene skjer i bilførerens fulle ansvar. Bruk av horn og rusing av motor
er strengt forbudt.
▪ Tomgangskjøring er strengt forbudt. Dette gjelder også i garasjene.
▪ Rygging på borettslagets område må utøves med stor aktsomhet.
B.

All lek og unødig opphold på parkeringsplassene og i garasjene er ikke tillatt.

C.

Reparasjoner av motorkjøretøy er forbudt. Olje-, bensin- eller dieselsøl må ikke forekomme.
Utvendig vask og spyling av bil er ikke tillatt.

D. Avskiltede biler plassert i garasje/carport må jevnlig kontrolleres av eier. Bilen skal være
forsynt med tydelig plakat på frontrutens innside med eierens navn, adresse og Leilighets-nummer.
Det er ikke lov til å oppbevare brennbart materiale eller gjenstander som er til hinder for andre
parkerende i garasjeanlegget.
E.

Den som leier ut sin biloppstillingsplass er fortsatt ansvarlig for denne, da den er en del av
andelen.

F.

Parkeringsplasser både ute og inne i garasjeanlegget i Østre Lindeberg borettslag skal være forbeholdt
beboere i borettslaget. Ved utleie skal dette meldes styret.

G. Andelseiere kan ikke leie mer enn én parkeringsplass blant borettslagets utleieplasser dersom det er
venteliste. I tilfelle venteliste vil ytterligere utleieplasser for andelseier bli overtatt av borettslaget og
utleid til andelseier øverst på ventelisten.
H. Utleieplasser som borettslaget administrerer skal benyttes aktivt av leietaker. Uregistrert kjøretøy
hensatt på utleieplassen, anses ikke som aktiv bruk. Utleieplassen vil i slike tilfeller bli tilbakeført til
borettslagets venteliste, og gjort tilgjengelig for utleie til andelseier øverst på ventelisten. Uregistrert
kjøretøy som ikke tilfredsstiller disse krav, kan bli fjernet uten varsel for eiers risiko og regning.

6. TV-ANLEGG, RADIO OG ANTENNER
Andelseiere er ansvarlige for at tilknytning til fellesanlegg for kommunikasjonstjenester er i henhold til
godkjente avtaler.
Det er tillatt å montere parabolantenner etter følgende regler:
1) Terrasseblokkene
Parabolantennene skal være så små at de kommer bak, og helst lavere enn rekkeverkene på balkongene.
De skal være minst mulig synlig, med hvit eller lysegrå farge og uten reklame. De skal stå fritt og må ikke
festes til bygningskroppen. Rømningsveier må ikke blokkeres.
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2) Rekkehusene
Parabolantennene kan monteres på verandaen eller i hagen/terrassen rett utenfor huset, men ikke på
bygningskroppen. De skal være minst mulig synlig, med hvit eller lysegrå farge, og uten reklame.
Hvis man mener at det er behov for annen montering/utseende enn det som er beskrevet ovenfor, må styrets
godkjenning innhentes før montering.

7. VARMEPUMPER
Installasjon og bruk av varmepumper er ikke tillatt.

8. TØRKING, LUFTING OG BANKING
Det er ikke tillatt å tørke eller lufte tøy eller annet på balkonger eller terrasser høyere enn rekkverk/hekk.
Tørking, banking og lufting av tøy, matter og lignende må skje til minst mulig sjenanse for andre naboer.

9. INFORMASJONSFORMIDLING
Meldinger fra styret, eller den styret bemyndiger, til andelseierne ved rundskriv eller oppslag har samme
gyldighet og autoritet som vedtektene og husordensreglenes bestemmelser som gjelder for Østre Lindeberg
Borettslag.
Vaktmesteren har styrets fullmakt til å påse at husordensreglene blir fulgt.
Borettslagets e-postadresse er styret@olbrl.no. Styrets postkasse er ved inngangen til Kløfterhagen 27 B. Østre
Lindeberg Borettslag har egen hjemmeside på www.vibbo.no. Her legges informasjon ut jevnlig. Andelseiere
oppfordres til å bruke disse informasjonskanalene for å holde seg oppdatert.
10. AVFALLSHÅNDTERING/KILDESORTERING
Alt avfall skal kildesorteres i riktig avfallspose og knytes igjen med dobbel knute.
Det er strengt forbudt å kaste brennende ting eller oljeavfall i borettslagets avfallsanlegg.
Flasker, glassemballasje, metallemballasje (hermetikk) og tekstiler skal kastes i egne glassigloer/containere.
Papp/papir kastes i egne innkast. Papp skal brettes før det kastes.
Hageavfall puttes i klar/gjennomsiktig søppelsekk og settes ut for innsamling av vaktmester på henviste plasser
og innenfor angitte tidspunkt publisert på styrets offisielle kommunikasjonskanaler. Større kvister/grener kan
legges løst.
Det er forbudt å hensette annet løsere på borettslagets område. Det minnes om at borettslaget disponerer
egen tilhenger for utleie og at Haraldrud gjenbruksstasjon tar imot avfall som skal resirkuleres eller behandles
som spesialavfall.
11. FELLESAREALER/GRØNTANLEGG
Dører til garasjeanlegget skal til en hver tid holdes låst.
Barn må ikke overlates nøkler til borettslagets eiendom uten nødvendig tilsyn. Det er ikke tillatt å la barn være
alene i fellesrom garasjeanlegg eller tilfluktsrom.
Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom. Det er andelseierne gjennom felleskostnaden som
bekoster vedlikeholdet.
Det er ikke tillatt å legge ut mat på marken til fuglene.
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12. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)
Den enkelte andelseier er forpliktet til enhver tid å holde brannsikringsutstyret i sin leilighet i orden. Det gjelder
så som vedlikehold, batteriskifte, samt viktigheten av jevnlig kontroll av røykvarsler, og brannslukkingsapparat.
Brannsikringsutstyret er borettslagets eiendom og skal følge leiligheten. Skadet brannsikringsutstyr skal straks
meldes til styret.
Ved installasjon av pipe og peis/ovn skal det innhentes tillatelse fra styret på forhånd. Styret skal i etterkant ha
skriftlig bekreftelse på at jobben er fagmessig utført og meldt inn til Oslo kommune/Brann- og redningsetaten.
Barnevogner, sykler, rullatorer eller sportsutstyr skal ikke settes i oppgangene. Disse skal settes i sykkelboden
og merkes tydelig med navn og telefonnummer, eller tas inn i leiligheten. Trappehusene og oppgangene er
rømningsvei og må derfor være åpne for fri ferdsel.
Inngangsdørene i blokkene skal til enhver tid være låst. Det skal ikke åpnes for ukjente personer via dørtelefon i
blokkene.
Det skal søkes styret om tillatelse til å foreta bygningsmessige endringer, som bygging av platting, bod, gjerde
etc. Denne godkjenningen skal innhentes på forhånd.
Styret legger føringer på markisedesign. Disse publiseres på styrets offisielle kommunikasjonskanaler. Det er
ikke tillatt å montere markiser med reklame.
Klistrelapper skal ikke benyttes som navneskilt. Postkasseskilt bestilles gjennom Posten. Ringeklokkeskilt til
blokkene kan bestilles av vaktmester.
Det er tillatt med dyrehold i borettslaget. Andelseier har ansvar for å påse at dyreholdet ikke er til sjenanse for
andre. Det er båndplikt for hunder som luftes på borettslagets område. Poser skal medbringes og andelseier
har ansvar for at ekskrementer fjernes og legges i egnede søppeldunker.
Vask/spyling av verandaer i blokkene må skje med varsomhet. Gi beskjed til naboer under slik at de får
mulighet til å lukke vinduer/dører for på den måten hindre at vann gjør skade.
Vis også aktsomhet når det måkes snø fra verandaene i blokkene slik at snøen ikke havner hos naboen under.
Markiser må heller ikke skrus så langt ut at vannet renner i balkongkassen i etasjen under.

13. DUGNADSPLIKT
I borettslag er det en selvfølge at alle andelseierne deltar i dugnadsarbeide som gjelder bygninger og
utomhusanlegg, eller skaffer stedfortreder.
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