Ordensregler
for
Ulven Borettslag
Vedtatt på generalforsamling 03.05.2006
Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 17.06.19.
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Generelt
a. Ordensreglene inngår som en del av vedtektene, og tar sikte på å sikre
borettshavere/brukere ro, orden og hygge i hjemmene og på
borettslagets område.
b. Ordensreglene inneholder så vel plikter som rettigheter og den enkelte
borettshaver/bruker er ansvarlig for at ordensreglene overholdes.
Overtredelse av ordensreglene anses som misligholdelse av boretten
(ref. vedtektene pkt. 7-1) Alle som flytter inn skal sette seg nøye inn i
borettslagets vedtekter og ordensregler, og kontrollere at røykvarsler og
brannslukningsapparat er tilstede og i orden.
c. Klager fra borettshavere/brukere vedrørende overtredelse av
ordensreglene skal fremsendes skriftlig til styret. Vaktmestrene er i
henhold til sin instruks pålagt å påse at ordensreglene blir fulgt og skal
melde fra til styret når reglene ikke overholdes.
Leilighetene.
a. Leilighetene og balkongene må ikke benyttes slik at det er til sjenanse
for de øvrige beboere.
b. Det skal normalt være ro i leilighetene fra kl. 23.00 til kl. 06.00.
c. Musikk på radio/TV mv. i leilighetene eller på balkongene må ikke
spilles så høyt at det kan virke sjenerende.
d. Det henstilles til beboerne å respektere helligdagsfreden.
e. Det henstilles også til beboerne om ikke å utføre støyende arbeid etter
kl 19.00. Ved spesielle arrangementer eller større arbeider i leiligheten
henstilles det om å varsle øvrige beboere i oppgangen/blokken om
dette på forhånd.
f. Dyreholdet i borettslaget skal foregå på en slik måte som ikke er til
sjenanse eller ulempe for andre borettshavere.
g. Anskaffelse/oppsetting av skilter, blomsterkasser, markiser etc. skjer
etter styrets
retningslinjer til enhver tid.Ved innflytting vil skilter til ringetablå og
postkasse bli montert av styret. For disse må innflytteren betale den til
enhver tid gjeldende pris.
h. Oppsetting av private utendørs radio- og fjernsynsantenner er ikke
tillatt, men parabolantenne på balkong tillates dersom denne ikke er
høyere enn rekkverket. Det er ikke tillatt å feste parabolantenne i
bygningsstrukturen.

i. Borettshavere/brukere skal spesielt påse:
▪ At barn ikke leker eller støyer i trappeoppgangene.
▪ At kraner og klosetter til enhver tid er i orden, slik at det ikke oppstår
sjenerende støy på grunn av defekte pakninger, ventiler og
lignende, og at utskifting av disse deler snarest finner sted.
▪ At kraner ikke står åpne når et rom forlates. Vasker og sluk skal
skylles en gang i blant med varmt vann for å unngå tilstopping i
avløpsrørene.
▪ At ting som kan forårsake tilstopping ikke kastes i klosettet, og at fett
ikke tømmes i vasken eller sluket.
▪ At balkonger og vinduer ikke nyttes til lufting, tørking og risting av
tøy, sengeklær, gulvtepper og lignende, og at risting av tøy i
trappeoppganger ikke finner sted. (Tørking/lufting av tøy under
brystningshøyde på balkong kan dog skje. Det tillates også risting
av tøy, tepper etc. fra balkong i 1. etasje, der dette kan skje uten at
det sjenerer nabo eller andre).
▪ Grilling på balkong med godkjent elektrisk eller gassdrevet grill
tillates. Grilling på balkong med andre varmekilder er ikke tillatt.
▪ At balkongenes avløpsrør til enhver tid holdes åpent.
▪ At balkonger skal holdes ryddige og ikke benyttes til lagring som er
synlig utenfra.
j. At det utvises økonomi ved bruk av varmt vann og varme. Lufting av
leiligheten skjer best ved å åpne vinduene helt, gjerne med
gjennomtrekk en kort tid av gangen og ellers ved bruk av
friskluftventilene.
k. I følge bygningsforskriftene er det ikke tillatt å montere avtrekksvifte fra
ovn med utblåsing gjennom lufteventil. Det er tillatt å montere
omluftsvifte med kullfilter. Det er heller ikke tillatt å bruke tørketrommel
med avtrekk gjennom vindu eller lufteventil.
l. Vinduer og dører må ikke åpnes uten at de er forsvarlig festet. Alle rom
må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser.
m. Kortidsutleie under 30 dager (hele leiligheten) – andelseier plikter å
meldte fra til styret om utleieforholdet.
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Trapperom, fellesrom, kjellere etc.
a. Barnevogner, skotøy, leker, ski, kjelker og lignende skal ikke plasseres i
trapperom/ganger, men i sykkelstallene og/eller bodene. Da barnevogner
plassert i inngangspartiet er et stort problem, kan disse så lenge de er i daglig
bruk settes under kjellertrappen, på en slik måte at plasseringen ikke er til
hinder for fremkommelighet i kjelleren.
b. Inngangsdørene skal til enhver tid være låst. Dette gir trygghet. Lyset i
inngangspartiet og utelyset skal stå på i den kalde årstid. Dette fordi at
lysstoffrørene har vanskelig for å tenne når det er kaldt.
c. Kjellerdører skal alltid holdes låst. Barn skal ikke oppholde seg alene i
kjelleren. Bart lys må ikke brukes i kjelleren. Lys i kjellernedganger skal alltid
stå på. Lyset i kjelleren skal slukkes når en forlater kjelleren.
d. Møbler, kjøleskap og lignende må ikke settes i kjellergangene. Sykler drevet
med bensinmotor er det i følge Oslo Brannvesens bestemmelser ikke tillatt å
oppbevare i kjellerrom.

e. Husholdningsavfall skal sorteres og kastes i containerne som er utsatt i
kvartalene til formålet. Pakkene må ikke være for store. Det må ikke kastes
brennende eller lett antennelige ting i disse containere. Luken skal lukkes
etter bruk.
f. Annenhver måned kommer en komprimatorbil som kjører gjennom
kvartalene. Her er det anledning for beboerne å kaste avfall som ikke kan
kastes i husholdningsavfallet. Eksempel på slikt avfall kan være gamle
møbler, store pappesker, kassert inventar og utstyr. Dette gjelder IKKE
spesialavfall som malingrester, elektriske artikler, bildekk, gamle
blyakkumulatorer etc. Dette må beboer selv levere på en miljøstasjon.
Informasjon om når bilen kommer kunngjøres ved "Melding fra styret" og
ved oppslag på oppslagstavlen.
g. Kun borettslagets beboere har adgang til vaskeriet. Det er ikke tillatt å
bruke dette til "betalingsvask" eller til vask for utenforstående. Barn har
ikke adgang til vaskeriet.
h. Vaskeriet er åpent: Mandag til lørdag kl. 08.00 – 22.00 Helligdager og juleog nyttårsaften er vaskeriet stengt.
i. Vedrørende bruk av vaskeriet, se orientering til Borettshavere og Brukere
pkt. 3.4
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Borettslagets område.
Borettslagets områder med plener, beplantninger og felles anlegg
skal
behandles omsorgsfullt, og ved bruken skal det utvises orden og renslighet.
Beboerne henstilles til å være behjelpelig med å holde beplantningene utenfor
egen oppgang rene for ugress og å ta sin tørn med vanning.
Fotballsparking, kølle/ballspill og bruk av rullebrett på borettslagets område
(unntatt det leide friareal på Oslo Kommunes grunn) er forbudt. Ved sykling på
området må det utvises den største forsiktighet.
All fotballsparking skal foregå på fotballbanen.
Motorsykler, mopeder, el-sykler og lignende, heretter omtalt som motorsykler,
kan parkeres ved sykkelparkeringen og ved siden av søppelskurene, samt på
oppmerket MC-parkering. Det er en forutsetning at motorsyklene har lovlig
lydpotte. Støyende motorsykler som startes eller parkeres mellom klokken 23
og klokken 07 må trilles i kvartalene og det oppfordres til at disse parkeres
nærmest mulig utkjøringen fra kvartalet.
Parkering av andre motorkjøretøy inne i kvartalene er forbudt. Ved kjøring
i kvartalene skal det utvises særlig aktsomhet. Den fastsatte
maksimalhastighet er 15 km/t.
I kvartalene er det tillatt å parkere inntil 20 minutter for av- og pålessing. Ved
håndverksarbeider, inn- og utflytting samt i helt spesielle tilfeller, kan beboerne
ved henvendelse til et av styrets medlemmer eller vaktmester få dispensasjon
fra parkeringsbestemmelsene.
Ved vårrengjøring eller snøbrøyting i Karl Staaffs vei er det tillatt å parkere
inne i kvartalene fra kl 15.00 dagen før og frem til klokken 20.00 den dagen
arbeidet utføres.
Vask, reparasjoner, smøring og lignende av motorkjøretøy i kvartalene og
innkjørslene er ikke tillatt.
Feil som oppdages ved fellesanlegg (kabel-TV-anlegg etc.) skal meddeles
vaktmester snarest mulig.
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Gyldighet.
Disse ordensregler ble sist revidert på ordinær generalforsamling 28. mai
2018.

Ulven Borettslag
BESTILLING AV SKILTER TIL RINGETABLÅ OG POSTKASSE
(Sendes Styret i Ulven Borettslag, Karl Staaffs vei 6, 0665 OSLO)

Leilighetsnr…………
Adresse: Karl Staaffs vei ……………
Navn på ny beboer: ………………………………..
Navn på gammel beboer: …………………………….
Ønsket navn på ringetablå: ………………………………
(Etternavn STORE bokstaver)

Ønsket navn på postkassen: ………………………………
(For- og etternavn SMÅ bokstaver)

”””””””””””””””””””””

Til bruk for styret:
Levert skiltmaker: …………………………..
Underskrift: ………………………………….
Stempel: ………………………………

Til bruk for skiltmaker:
Skilt er laget og montert: ………………..
Retur styret: …………....
Underskrift: ………………………………….

Ulven Borettslag
Karl Staaffsvei 6
0665 OSLO
Organisasjonsnummer: 947 851 217
Telefon styrerommet: 22 65 93 80

