S. 5449 Grenseveien 30 brl.

HUSORDENSREGLER
FOR
GRENSEVEIEN 30 Borettslag
Endret 27.05.04. sist endret på ordinær generalforsamling 2. mai 2018.
Sist endret på ordinær generalforsamling 11.06.2021.
1.
Ro og orden
Vanlig ro mellom 23-08 (alle dager).
Banking og bruk av elektrisk verktøy er ikke tillatt mellom klokken 20-08 (20-10
helger og helligdager).
Skal oppussing foregå utenom disse tidene, må dette gjøres kjent for øvrige beboere
i god tid.
Oppganger og kjeller skal ikke være oppholdssted.
Tørking av tøy skal ikke skje på felles arealer. (Trapperom og ganger)
Felles boden skal kun brukes til sykler og barnevogner. Felles boden skal ikke brukes
til "lagring".
Det er ikke tillatt å ha noe stående i fellesarealet som er til hinder for rengjøring eller
ferdsel. Dette gjelder også sko og lignende.
På grunn av brannsikkerhet er det ikke tillatt å oppbevare sykler (og eller andre ting
som blokkerer tilgang) i trappeoppgangene. Det er tillatt med parkering av
barnevogner/rullatorer inn under trappene.
Virksomhet produksjon/salg eller omsetning mv. som er forbudt ved norsk lov er ikke
tillatt i borettslaget.
Skal større selskaper avholdes, må naboer under, over og ved siden av, varsles i god
tid på forhånd. Dette må være i forståelse med naboene. Det må tas hensyn til at
lyden bærer godt mellom leilighetene.
2.

Forespørsler, forslag eller klager
Henvendelser til styret i anledning husorden skal kun skje skriftlig. Anonyme
henvendelser behandles ikke. Kunngjøringer/informasjon fra styret vil bli gjort
tilgjengelig på hjemmesiden. Styret står fritt til å henge opp oppslag på
oppslagstavlene i tillegg til det som legges tilgjengelig digitalt på hjemmesiden.

3.
Fremleie
Fremleie er tillatt etter godkjenning av styret.
Eier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av
husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er også ansvarlig for at
husordensreglene blir gjort kjent for og overholdt av fremleietaker, hans/hennes
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husstand og/eller andre personer som gis tilgang til leiligheten eller eiendommen for
øvrig.
4. Dyrehold
Styret skal informeres skriftlig om anskaffelse av husdyr. Dyr må ikke holdes i
leilighetene slik at det sjenerer andre. Den som har husdyr, plikter å fjerne
ekskrementer som dyret etterlater seg på borettslagets område. Det er ikke tillatt å
lufte husdyr i borettslagets hage. Skade på beplantning og lignende må erstattes.
Etter gjentatte klager fra andre beboere kan styret vurdere fjerning av dyret.
5. Utstyr og gjenstander
Montering av gjenstander utvendig må bare skje etter vedtak fra styret. Egne radio-,
tv- og parabolantenner er ikke tillatt.
Markiser må godkjennes av styret.
6. Grilling
Det er kun tillat å bruke elektrisk- eller gassgrill på borettslagets områder. (Kullgrill er
ikke tillatt da røyken kan være til sjenanse for andre beboere.
7. Søppel
Søppel legges i lukkede poser og plasseres i søppelcontainerne. Av miljøhensyn,
bruk kilde sortering!
8. Husordensreglenes virkefelt og overtredelse av reglene
Offentlige (borettslagsloven, husleielovene mv) lover mv. eller annet som er nedfelt i
Norsk Lov som styrer beboernes rettigheter og plikter står over disse husreglene.
Brudd på husordensreglene kan medføre skriftlig klage når den er meget grov og av
gjentagende karakter. Beboerne har plikt til å melde fra til styre i slike tilfeller. Alle
slike saker skal behandles av styret og før saken behandles skal berørte part(er) få
all mulighet til å forklare seg.
9. Parkering
Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser bak huset. Disse plassene er tildelt
faste leiligheter og er derfor ikke til fri disposisjon for resten av borettslaget.
10.
Endringer av husordensregler
Endringer av husordensregler skjer på generalforsamling etter vanlige retningslinjer
som er nedfelt Lover om borettslag. Forslag og krav om endringer skal først
behandles av styret før de legges fram på generalforsamlingen. Endringer og
godkjenning av disse regler krever alminnelig flertall.
0. Husordensregler
Alle beboere har plikt til og følge husordensreglene.
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