HUSORDEN
for
DÆHLENENGEN
BYGGESELSKAP A/S

RO OG ORDEN
1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom
kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro.
2. Støyende arbeid eller bruk av støyende verktøy skal ikke forekomme etter kl.
21.00 på hverdager, kun mellom kl. 10.00 og 17.00 på lørdager og aldri på
søn- og helligdager. Ved omfattende ombygging eller oppussing av leilighet
må eier henge opp nabovarsel i egen og tilstøtende oppgang. På
nabovarselet skal info om hvor lenge arbeidet vil pågå og kontaktinformasjon
til eier fremgå.
3. Høy musikk skal ikke forekomme mellom kl 23.00 og kl 10.00. Vis hensyn ved
bruk av musikkinstrumenter, inkludert stemmen, radio, TV og lignende Hvis
det fremkommer berettiget klage på sjenerende støy har Styret rett til å gripe
inn.
4. Lek og støy i trapper, kjellere og loft skal ikke forekomme.
5. Beboerne plikter å vise hensyn til andre ved bruk av hageanlegget, og
behandle planter og installasjoner med forsiktighet. Unødig sykling og bruk av
rulleskøyter, rullebrett og lignende bør ikke forekomme. Ballspill er kun tillatt
på plenen nedenfor midtparken.

BRANNVERN
6. Den enkelte leilighet skal være utstyrt med enten fungerende vannslange
under kjøkkenbenk eller på annet egnet sted, eller fungerende
brannslukningsapparat. Vedlikeholdet av brannslangen eller
brannslukkingsapparatet påhviler den enkelte beboer.
7. Eier av leiligheten plikter å utstyre leiligheten med minst én røykvarsler og
sørge for at den fungerer til enhver tid.

DYREHOLD
8. Dyrehold er tillatt og kjæledyr er velkommen i aksjelaget. Styret skal ha en
skriftlig melding om at man flytter inn med, eller anskaffer seg, et husdyr.
Dyreholdet skal ikke være til ulempe for andre brukere av eiendommen.
Plenen og rekreasjonsområdene i anlegget kan benyttes av firbeinte i sosiale
settinger, men skal ikke brukes til toalettbesøk: ved uhell plukkes
ekskrementer opp umiddelbart. Hunder skal holdes i bånd. Dersom det

kommer berettiget klage på dyreholdet fra naboer, kan styret kreve at det
iverksettes tiltak for forbedring. Hvis iverksatte tiltak ikke forbedrer situasjonen
kan styret kreve at dyret fjernes fra boligsameiet.

MOTORKJØRETØY
9. Kjøring med motorsykkel eller moped på selskapets eiendom er forbudt. Den
som leier parkeringsplass i bakgårdene for motorsykkel eller moped skal skru
av motoren på utsiden, og trille kjøretøyet inn i bakgården.
10. Parkering av bil på selskapets eiendom er forbudt. Styret har rett til å sørge
for borttauing uten varsel. Kortere stans for av- og pålessing og hjulskift er
tillatt.

ORDEN I FELLESAREALENE
11. Inngangsdører, lofts- og kjellerdører samt dører til søppelrom skal holdes låst.
12. Oppdager man innbrudd, plikter man å melde fra til Styret. I tillegg må hver
fornærmet part selv anmelde innbrudd til politiet. Styret har ikke fullmakt til å
gjøre dette.
13. Det elektriske lyset i kjellerne og på loftene skal slukkes etter bruk. Bruk av
bart lys og fyrstikker i kjellere og på loft er forbudt.
14. Personlige eiendeler skal ikke etterlates på fellesarealene. Dette gjelder
overalt; i trapper, inngangsparti, på loft, i kjellere og i hageanlegg. Vaktmester
og styre har rett til å fjerne hensatte gjenstander uten varsel.
15. Barnevogner som er i bruk kan plasseres under trapper og i inngangsparti,
men må ikke være til hinder for alminnelig ferdsel.
16. Sykler skal parkeres i leilighetenes egne boder, på merkede områder i kjellere
eller i sykkelstativer ute og ingen andre steder.
17. Ingen gjenstander skal settes på brannbalkongene.
18. Søppel og aske skal tømmes i søppelkassene, og ikke i toalett eller vask. Det
må ikke være glør i asken. Pappesker skal flatpakkes/deles opp og legges i
papircontainerne.
19. Farlig avfall og spesialavfall, som flytende stoffer, malingsbokser, glass,
flasker, elektronikk og hvite- og brunevarer skal ikke legges i søppelkassene
eller hensettes i søppelrommene. Beboer plikter selv å levere dette på
miljøstasjon eller lignende.

20. Montering av utvendige antenner, markiser, skilt og lignende er forbudt. Se for
øvrig § 45.
21. Foring av fugler og oppsetting av kornnek er forbudt.
22. Ved skal ikke kastes inn gjennom kjellervinduene, men bæres inn.

RENHOLD
23. Beboer har ansvar for innvendig rengjøring av egne lofts- og kjellerboder.
24. Eier skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om insekter
og skadedyr plikter eier straks å melde fra skriftlig til boligselskapet.
Ved mistanke om insekter og insekter og skadedyr må eiendeler ikke bringes
ut av leiligheten før leiligheten er dokumentert fri for skadedyr. For eksempel
må det ikke flyttes eiendeler fra leiligheten til loft og kjellerbod, vaskekjeller
må ikke benyttes og klær må ikke tørkes på loftet. Eier plikter å gjøre
leiligheten tilgjengelig for inspeksjon av skadedyrkontroll før og etter
behandling av leiligheten. Ved overlating av bruk av leiligheten er eier selv
ansvarlig ovenfor boligselskapet for ovennevnte forpliktelser.
Såfremt ovennevnte punkter følges vil boligselskapet dekke kostnader knyttet
til bekjempelse av skadedyrene i de berørte leiligheter og fellesareal. Ved
brudd på ovennevnte punkter vil eier av leiligheten bli holdt ansvarlig for
samtlige kostnader for fjerning av insekter og skadedyr, herunder også
kostnader knyttet til fjerning av insekter
FELLESVASKERIENE
25. Bruken av vaskeriene reguleres av vaskelistene. Det er ikke anledning til å
bruke verken vaske- eller tørkemaskinene i det tidsrommet en annen har
skrevet seg opp for.
26. Vaskeriene kan kun benyttes i tiden fra kl. 07.00 til 22.00 på hverdager, 10.00
til 22.00 på lørdager og søndager 12.00 til 22.00.
27. Maskinene skal behandles forsiktig, og de instrukser som er gitt skal følges
nøye. Lommer skal tømmes og småvask bør legges i vaskepose slik at det
ikke skader eller blir liggende igjen i maskinene.
28. Når vaske- og tørkemaskinene er i bruk, skal dørene til kjellergangen holdes
lukket. Lufting må bare foretas gjennom vinduet, men ikke om vinteren.
29. Maskinene skal gjøres rene og vaskerommene ryddes etter bruk.

TØRKING OG LUFTING AV TØY
30. Tørking av tøy kan skje i tørketromlene, på tørkeloftet eller på tørkeplassene i
gårdsrommene. Henges det til tørk, skal det tas ned med en gang det er tørt,
slik at andre kan slippe til.
31. Tørking, risting eller lufting av tøy fra vinduer og trappeoppganger er forbudt.
32. Banking av tepper, sengeklær o. l. skal kun foregå på tørkeplassene i
gårdsrommene.

BALKONGENE
33. Opphold på balkongene etter kl 23.00, skal være stille. Jf. § 1.
34. Folk ferdes under balkongene, så ingenting må kunne falle ned.
35. Sigaretter og annet søppel skal ikke kastes ut over rekkverket.
36. Det er ikke anledning til å male eller på annet vis endre på glassflatene eller
rekkverket på balkongen uten godkjenning fra Styret.
37. Eventuell demontering og skifte av glassflater og rekkverk skal utføres av
fagfolk.
38. Beboer er ansvarlig for at avløp fra egen balkong ikke er tett. Løv, is og snø
skal fjernes jevnlig fra balkongen. På de øverste balkongene er det et
plastlokk i gulvplaten som løftes opp for tilgang, mens på de underliggende
balkongene er det et teleskoprør som løftes opp.
39. Beboer er også ansvarlig for istapper ned fra egen balkong og disse skal
fjernes jevnlig. Når istapper fjernes skal en person stå nede og påse at ingen
går under. Det samme gjelder ved fjerning av snø.
40. Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill på balkongen. Det er ikke tillatt å grille
med kull, ved, gass eller tennvæske.
41. Det er tillatt å tørke og lufte tøy på balkongen, men det må ikke henges over
rekkverket eller ristes slik at støv kommer inn på naboers balkonger eller
gjennom naboers vinduer.
42. Balkongen skal ikke brukes som lagringsplass for søppel, tomflasker,
hvitevarer, sportsutstyr og liknende.
43. Det er ikke anledning til å montere permanente installasjoner på balkongen,
som levegger, innglassing og antenner.

44. Det er ikke anledning å montere markiser eller blomsterkasser på balkongen,
uten godkjenning fra Styret.
45. Det er ikke tillatt å plante klatreplanter som vil klatre på selve bygningen.

Overtredelse av husordensreglene kan berettige Styret til å kreve erstatning
for kostnader som er påløpt som følge av regelbrudd og i ytterste konsekvens
å kreve fravikelse fra boligen, jmf § 10 – siste ledd – i vedtektene for
Dæhlenengen Byggeselskap A/S.
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