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HUSORDENSREGLER FOR TVEITA BORETTSLAG
Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16. november 1972,
med endringer senest 17. juni 2020.
1. Innledning
Tveita Borettslag er et andelslag hvor 819 andelseiere sammen eier
eiendommen. Andelseierne er i fellesskap ansvarlig for at den holdes i
god stand og at borettslagets omdømme er det best mulige.
For å skape de best mulige forhold mellom andelseierne, har vi i disse
husordensreglene gitt enkle regler, som det er i hver enkelt andelseiers
interesse å overholde. Husordensreglene er vedtatt av
generalforsamlingen og gjelder som en del av kontrakten.
Vaktmestere er ansatt for å sørge for orden og for å ha tilsyn med
eiendommen. De har plikt til å påse at husordensreglene blir overholdt
og melde eventuelle overtredelser til daglig leder.
Alle klager, enten det gjelder brudd på husordensreglene eller annet, må
fremmes skriftlig til daglig leder. Andre henvendelser rettes til styret eller
daglig leder i kontortiden.
2. Alminnelige bestemmelser.
Sykling, fotballsparking og annen ballsport er ikke tillatt på borettslagets
plener og i inngangspartiene.
Grøntanlegg som plener, busker, trær og blomster må vernes om. Kast
ikke søppel av noe slag på borettslagets område.
Grilling på balkongen er forbudt.
All mating av fugler og andre dyr på lagets eiendom er forbudt, da dette
vil medføre utøy og tilgrising av området og bygninger.
Sykler, ski, kjelker, barnevogner, fottøy, søppel eller andre private ting
skal ikke plasseres i fellesarealene, men i boligen eller dertil egnede
rom.
All lek og unødig opphold i innvendige fellesarealer og på tak er forbudt.
Utgangsdørene skal holdes låst hele døgnet. Slipp ikke inn ukjente som
ringer på porttelefonanlegget. I henhold til brannforskriftene er
oppbevaring eller lagring av mopeder, motorsykler og scootere i kjellere
eller fellesrom forbudt. Dører til kjellere, kjølerom, vaskerier og egne
boder skal alltid holdes låst.
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Balkongene må ikke nyttes til risting eller banking av tøy eller sengeklær.
Tøy som luftes, må ikke henge over balkongkanten. Tøy må ikke ristes i
trappeoppganger eller korridorer. Ved balkongrengjøring må man passe
på at det ikke blir vannsøl til naboene. Balkongene skal ikke benyttes til
lagringsplass av ting som ikke har relevant tilknytning til balkongen. Det
er ikke tillatt å kaste søppel eller lignende fra balkongen. All bruk av åpen
ild på balkongen er forbudt. Det er ikke tillatt å montere fliser, plater eller
noen form for permanente installasjoner på balkongen. Innglassing av
balkong er kun tillatt med godkjent type glass og montasje.
3. Dyrehold.
Det er ikke tillatt å holde hund eller utekatt. For innekatt gjelder følgende
regler:
- Innekatten skal være innenfor andelseiers område, og ikke være til
sjenanse for andre beboere.
- Innekatten fraktes til/fra andelseiers område i bånd/bur.
Andelseiere som ved særskilt grunn har fått dispensasjon til å ha hund,
skal benytte ekskrementpose, hunden skal alltid være i bånd på
borettslaget sin eiendom og det er forbudt å lufte hunden på øvre plen
mellom og rundt blokkene.
4. Regler om ro i boligen.
Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy. Opptre
stille i trappene og i korridorene. Særlig bør det utvises forsiktighet ved
bruk av musikk, TV og radio. Musikkundervisning tillates bare etter
særskilt avtale med styret og etter samtykke fra beboere over, under og
ved siden.
Nødvendig arbeid som medfører støy må utføres så hensynsfullt som
mulig, og ikke før kl. 08.00 og ikke etter kl. 21.00 på vanlige hverdager,
og på lørdager ikke etter kl. 17.00. På søn- og helligdager er arbeid som
medfører støy forbudt.
Hobbyvirksomhet og hjemmearbeid som medfører sjenerende støy er
også forbudt. I tiden fra kl. 22.00 til 06.00 skal det være ro i boligen.
Man bør varsle naboer hvis man skal ha en festlig anledning som
medfører noe mer uro enn alminnelig.
5. Avfall
Avfall skal sorteres etter den tids gjeldende instruks fra Oslo Kommune.
Sjaktene er kun tillatt brukt til husholdningsavfall og dette skal være
innpakket i plastposer og ikke være større enn at de fint går igjennom
sjaktdørene.
Det skal benyttes egne poser fra Oslo Kommune til plast og matavfall.
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Annet avfall skal ikke plasseres eller etterlates i kjeller, garasje eller
andre fellesarealer.
Slikt avfall kan kastes i containere som settes foran inngangspartiene til
blokkene en gang i hvert kvartal, se oppslagstavler og hjemmesider på
nett for datoer.
6. Vaskerier.
Regler for bruk av vaskeriene og instruks for bruk av maskiner må
følges. Vasketidene er kl. 08.00 - 20.00 på de fem første dagene i uken,
lørdag kl. 08.00 - 16.00. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som
tilhører andre enn andelseierne. Vasketid reserveres med vaskerilås. Gå
ikke inn i vaskemaskin- eller tørkerommet når dette er i bruk. Vaskerilåsene skal være på tavlen under hele vaskeperioden. Fjern vaskerilås
hvis reservert vasketid ikke skal benyttes.
Brukerne av vaskeriene plikter å utføre renhold etter følgende plan: Kl.
08.00 - 12.00 vaskes vaskerommet, kl. 12.00 - 16.00 vaskes rullerommet
og kl. 16.00 - 20.00 vaskes gulvet i gangen. Lørdager kl. 08.00 - 12.00
vaskes gangen, og kl. 12.00 - 16.00 tørkes støv på alle maskiner og i
vinduskarmer. Tørkerommet skal rengjøres etter hver vasketid.
Ved gjentatte brudd på vaskerireglene fra beboer har styret anledning til
å vedta utestengelse i 3 måneder ved 3 mottatte klager. Ny klage gir
fullstendig utestengelse.
7. Handlevogner.
Handlevogner skal ikke bringes med fra tilliggende butikker til
borettslaget sin eiendom for så å hensettes.
8. Heiser.
Alle andelseiere må følge den instruks som er satt opp for bruken av
heisene. Det må påses at barn ikke bruker heisene unødvendig, og at
det ikke kastes søppel av noe slag i heisene.
9. Lufting.
Utlufting av boligen må skje via balkongdør eller vindu. Lufting ut i
korridoren er ikke tillatt. Lufting med korridorvinduene skal begrenses i
fyringsperioden for å forhindre unødvendig store fyringsutgifter.
Vær obs for fryseskader på radiator ved lufting gjennom vinduene i
vinterhalvåret.
10. Røyking.
Røyking er forbudt i borettslagets fellesarealer inkludert garasjeanlegget.
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11. Vedlikehold.
Alle andelseiere plikter å holde boligen, inkludert balkongen, godt
vedlikeholdt. Ved manglende vedlikehold kan andelseier bli gjort
erstatningspliktig for skader. Dette er spesielt viktig i våtrom.
Gratis beis til treverk på balkongene deles ut hos daglig leder i
kontortiden. Maling som brukes på balkongene skal være av bestemt
farge, denne kan kjøpes på driftskontoret i kontortiden.
Dører, vinduer med rammer og balkongrekkverk som ønskes skiftet, må
erstattes med en type som styret har godkjent, og for andelseiers egen
regning.
12. Navneskilt.
Alle beboere plikter til enhver tid å ha navneskilt på/ved entredørene.
13. Parabolantenner.
Det er tillatt å ha parabolantenne på balkongen hvis antennen ikke er
synlig fra bakken. Det er ikke tillatt å fastmontere parabolantenne i
betongen.
14. Parkering.
1. Biler og andre kjøretøyer tilhørende beboere henvises til de enkelte
beboeres/andelseieres biloppstillingsplasser.
2. Beboere i 1-romsboliger kan bruke gjesteparkeringen som
biloppstillingsplass, eller leie biloppstillingsplass i garasjeanlegget.
3. 2- og 3- roms boliger skal mellom kl. 16:00 og 08:00 bruke de biloppstillingsplassene som følger boligen. Inntauing, for eiers regning og
risiko, kan forekomme om dette ikke følges.
4. Det er ikke lov å hensette uregistrerte biler på gjesteparkeringen.
Disse vil bli inntauet for eiers regning og risiko.
5. Garasjeanlegget skal ikke brukes til lagring av utrangerte kjøretøy og
bilvrak, på lik linje med andre gjenstander med unntak av punkt 17.3.
6. Lastebiler og varebiler som ikke eies og/eller disponeres av
andelseieren, har ikke anledning til å parkere på borettslagets
eiendom.
7. All stans i inngangspartiene er forbeholdt utrykningskjøretøy og
nødvendig transport. Parkeringen må begrenses til det absolutt
nødvendige. Brudd på dette medfører kontrollavgift og inntauing for
eiers regning og risiko.
Man kan eventuelt spørre Driftskontoret om en midlertidig
parkeringstillatelse. De avgjør da behovet for dette.
8. Det er ikke tillatt å parkere private kjøretøy med lengde lenger enn
550 cm og bredde større enn 230 cm på gjesteparkeringsplassene.
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15. Parkering for beboere med større kjøretøyer og lastebiler på
gjesteparkeringen i Nåkkves vei.
Kasse-/varevogner og lastebiler med større mål enn: Lengde 550 cm og
bredde over 230 cm, har ikke tillatelse til å parkere på gjesteparkeringen
langs Nåkkves vei. Kjøretøy med lengde over 550 cm og bredde over
230 cm, skal søke driftskontoret om parkering på plasser for store biler.
Gjelder ikke kjøretøy med parkeringsdispensasjon for
bevegelseshemmede.
16. Registrering av kjøretøy.
Følgende retningslinjer gjelder:
1. Beboere som innehar kjøretøy skal registrere disse på driftskontoret i
borettslagets digitale register.
2. Beboere med flere enn en bil må evt. leie plass i garasjeanlegget.
Dette er andelseierens ansvar. Regelen er da at man kun får parkere
ute mellom kl. 08:00 og 16:00 for dette kjøretøyet.
3. Det er beboers ansvar å besørge at kjøretøy blir registrert i
borettslaget sitt register.
4. Beboer skal informere Driftskontoret ved bytte av bil.
5. Gjester skal registrere kjøretøyet for gyldig parkering på skjerm i
inngangspartiene.
Det er mulig å registrere kjøretøyet for 3 forskjellige tidshorisonter.
a. 5 timer og ingen karenstid
b. 1 døgn med 24 timers karenstid
c. 3 døgn med 48 timers karenstid
Karenstid vil si at kjøretøyet har karantene for parkering på
borettslaget sin eiendom.
6. Har man gjester utover tre dager, skal disse registrere kjøretøyet på
driftskontoret for forlenget parkering.
7. Kjøretøy som ikke er gyldig registrert vil bli ilagt kontrollavgift.
17. Generelt vedr. parkering.
1. Garasjeanlegg og gjesteparkeringsplassene feies og rengjøres
etter behov. Dette vil bli varslet i rundskriv samt med oppslag
minimum 14 dager i forkant. Kjøretøy må fjernes i perioden og
plasseres på alternativt område. Kjøretøy som ikke er fjernet vil
risikere å bli borttauet. Alt som ikke er fjernet fra p-plassene vil
bli fjernet for eiers regning og risiko. De samme regler gjelder for
snøbrøytingsaktivitet om vinteren. Driftskontoret kan være
behjelpelig med fjerning av kjøretøy, ved at man tar kontakt i god
tid på forhånd.
2.Større reparasjoner av bil skal ikke forekomme på borettslagets
eiendom.
3.Garasjeplassene skal til enhver tid være fri for avfall. Det tillates
kun lagret sommer-/vinterdekk på felg, samt tilhenger, om det er
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plass.
18. Duenett.
Duenett kan monteres av den enkelte andelseier. Opplysninger om
firmaer som leverer dette kan fåes ved henvendelse til daglig leder på
driftskontoret.

