HUSORDENSREGLER
FOR
SVARTTJERN BORETTSLAG
Vedtatt av ordinær generalforsamling den 25.06.2013
Hensikten med husordensreglene er å verne om lagets eiendom og sikre gode naboforhold. Hver
enkelt andelshaver/beboer er ansvarlig for at bestemmelsene blir overholdt. Dette er å holde
felleskostnadene så lave som mulig.
Husordensreglene er ikke bare en rekke forpliktelser. De skal også sikre orden, ro og hygge i
hjemmet for alle.
SVARTTJERN BORETTSLAG
er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap eier blokkene og borettslagets øvrige eiendom.
Andelseierne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets
omdømme er det beste. Borettslaget ledes av et styre valgt på generalforsamling. Svarttjern
borettslags vedtekter gir generalforsamlingen rett til å utforme Husordensreglene.
1. HUSORDENSREGLER
1.1. Andelseierne plikter å følge bestemmelsene i Husordensreglene, og er også ansvarlig for at
ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten må
ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre beboerne orden, ro og hygge i
hjemmene. Vesentlige brudd på Husordensreglene er å anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget. Andelseiers forpliktelser følger av borettslagsloven og borettslagets
vedtekter. Som vesentlig brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig
ulempe eller sjenanse for andre.
2. ALMINNELIGE ORDENSREGLER
2.1. Ballspill er ikke tillatt på borettslagets område. Ballspill henvises til egne ballplasser på
Bjøråsen og/eller Humleby.
2.2. Bruk av sykkel, skateboard og lignende må skje på en slik måte at det ikke er til hinder eller
sjenanse for andre.
2.3. Tørking og lufting av tøy skal skje inne på lufteballkongen. Luftebalkongen skal ikke brukes på
søndager, helligdager og høytidsdager, unntak gjelder hvis duegardinen er rullet ned.
Hovedbalkongen kan også benyttes, men ikke høyere enn glassbyggersteinen. Rømningsveien på
luftebalkongen må ikke tildekkes. Balkonger, vinduer eller trapper skal ikke brukes til risting av tøy,
sengeklær eller lignende.
2.4. Flaggstenger, antenner, skilt eller lignende kan bare settes opp etter godkjenning av styret.
2.5. Dører til kjeller og inngangsdører skal alltid være låst.
2.6. Det skal være ro i leilighetene i tidsrommet kl. 22.00 til kl. 07.00 i perioden søndag til torsdag,
fredager og lørdager fra kl. 24.00 til kl. 09.00 neste dags morgen. Ved større selskapelighet bør
naboene varsles, gjerne med oppslag i oppgangen. Reparasjonsarbeider, banking, bruk av drill
m.m skal ikke forekomme etter kl. 20.00. I tidsrommet lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 07.00 er det
forbudt å drive med støyende reparasjonsarbeider og oppussingsarbeider. På helligdager er det
forbudt å drive støyende reparasjonsarbeider og oppussingsarbeider.
2.7.Parabolantennen skal stå på gulv på hovedballkong. Alle andre steder er forbudt.
2.8. Det skal ikke hensettes noe i oppgangen med unntak av barnevogner og rullestoler som ikke
er til hinder. Dette gjelder også i kjellergangen foran kjellerboder. Vaktmester har styrets fullmakt til
å kunne fjerne hensatte gjenstander uten nærmere varsel.
2.9. Blomsterkasser må ikke henges eller monteres på utsiden av balkongene.
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2.10.Maling og beising av balkonger er andelseiers ansvar. Det er kun tillatt å bruke de fargene
som borettslaget i forbindelse med rehabiliteringen har vedtatt. Farge og typenummer på maling
og beis kan andelseier få på styrerommet eller på hjemmesiden.
2.11. Innglassingen skal ikke demonteres. Andelseier er ansvarlig for vedlikehold og eventuell
reparasjon/utskiftning av glassene.
2.12. Andelseier er ansvarlig for indre vedlikehold av glassbyggerstein i verandabrystning. Glass i
verandabrystning er å betrakte som vinduer i leiligheten.
2.13. Markiser skal ikke skiftes ut/demonteres. Ved vedlikehold skal samme farge og kvalitet
anvendes. Styret vil kunne oppgi leverandør ved vedlikehold. Fjernkontroll til markiser skal
overleveres ny andelseier ved leilighetsoverdragelse.
2.14. Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av duegardinen på luftebalkongen. Styret vil kunne
oppgi leverandør ved vedlikehold.
2.15. Andelseier er ansvarlig for å påse at det ikke bygger seg opp store mengder snø som hviler
mot innglassingen (Gjelder leiligheter på bakkeplan).
2.16. Det er ikke tillatt å montere varmepumper i leilighetene. Kun elektrisk grill er tillatt.
2.17. Andelseiere som påfører borettslaget ekstrautgifter ved ikke selv å håndtere avfall, klippe
gress og busker i hager, hensette eiendeler i fellesområder, tilgriser fasader og markiser m. v. og
ikke følger husordensreglene, kan pålegges å betale ekstrakostnader forbundet med dette.
2.18. Søppel skal bringes til sorteringsbeholderne uten mellomlagring i trappeoppgangen.
Søppelet skal pakkes godt inn, og skal ikke hensettes ved siden av beholderne.
3. TRAFIKK- OG PARKERINGSREGLEMENT
3.1. Svarttjern Borettslag har tre parkeringshus til sin disposisjon hvor hver andelseier har sin
avmerkede plass. Borettslaget har gjesteparkeringsplasser som er forbeholdt gjester og
besøkende. På disse gjesteplassene er det forbudt å parkere trekkvogner, trailere, lastebiler og
store varebiler. Dette gjelder også plassen langs den nederste oppkjøringen fra Ringveien.
3.2. Andelseierne skal benytte sine p-plasser i parkeringshusene ved all parkering av sine
kjøretøyer. Dog kan gjesteparkeringsplassene benyttes av beboere til kortere opphold i
tidsrommet:
MANDAG TIL FREDAG FRA KL 09.00 TIL 16.00.
3.3. Fra fredag kl 16.00 til mandag kl 09.00 er det forbudt å parkere på gjesteparkeringsplassene
av beboeres biler og av biler som er å betrakte som hjemmehørende i borettslaget.
Beboere som bryter husordensreglenes bestemmelser om gjesteparkeringsplassene og parkering
innenfor bommene, kan få sine biler tauet bort uten varsel.
Firmabiler som brukes av beboere og som parkerer på gjesteparkeringsplassene på tider av
døgnet da disse plassene er forbeholdt besøkende, vil bli tauet bort.
For gjester gjelder parkeringen i maks tre døgn, uavhengig av om bilen brukes eller flyttes i
perioden. Andelseier kan imidlertid søke om tillatelse til at gjester kan benytte gjesteplassene for et
lenger tidsrom.
3.4. Ved innkjøring til boområdet skal billetten fra bomautomaten/parkeringsbevis fra borettslaget
plasseres synlig i frontruta. Maks. parkeringstid en time. Motorkjøretøy som står inne lenger enn
det, risikerer både kontrollavgift og borttauing.
3.5. Store reparasjonsarbeider av kjøretøyer på borettslagets område (også i parkeringshus) er
ikke tillatt. Det er ikke tillatt med reparasjonsarbeider, hjulskift og lignende i bodetasjen. Videre er
det forbudt å benytte parkeringsplassene til annet enn parkering av kjøretøyer og/eller tilhenger.
All annen opplagring er forbudt.
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3.6. Det er forbudt å hensette avskiltede biler på borettslagets områder utenom P-husene. Har en
andelseier plassert en uregistrert bil på sin plass i parkeringshusene, skal bilen merkes tydelig
med eiers navn og adresse.
3.7. All skade som måtte bli påført parkerte biler i borettslagets P-hus er borettslaget uvedkommende. Det er anledning til å ta ut strøm for godkjente motorvarmere.
3.8. Parkeringshusene skal til enhver tid være låst.
3.9. Det er ikke tillatt å bruke parkeringsplassene i p-husene som oppstillingsplass for annet enn
motorkjøretøy. Ting som hensettes på plassen vil bli fjernet uten varsel.
4. ANDELSEIERS PLIKTER VED BRUK AV LEILIGHETEN
4.1. Andelseier har en selvstendig plikt til å ivareta og sikre leiligheten. Bare godkjente firmaer kan
foreta endringer i strøm- eller røropplegg i leiligheten. Dersom andelseier selv har utført slike
endringer, risikerer andelseier å måtte bære alle kostnader ved skader som måtte oppstå. Ved
endringer i leiligheten som krever at arbeidet utføres av godkjente firmaer, pålegger det andelseier
å kjenne det til enhver gjeldende regelverk.
4.2. Ved alle typer forsikringsskader som måtte oppstå i leiligheten risikerer andelseier selv å
måtte bære kostnadene ved både egenandel og følgeskaden som sådan. Det er borettslagets
styre som til enhver tid bestemmer om kostnadene skal bæres av borettslaget (egenandelen) og
forsikringen (skade på eiendom).
4.3. Ved lengre fravær fra leiligheten anbefales andelseier å stenge hovedkranen og stoppekranen
til oppvask- og vaskemaskinen.
4.4. Bruk av vaskemaskin og oppvaskmaskin må bare skje mens man selv er til stede i leiligheten.
4.5. Vannskader som måtte oppstå i forbindelse med kjøleskap med isbitmaskin dekkes ikke av
borettslagets forsikring.
4.6 Renhold av sluk er andelseiers eget ansvar. Vannskader som skyldes selvforskyldt tett sluk,
dekkes ikke av borettslagets forsikring.
4.7. Borettslaget kan gi andelseier pålegg om endringer i leiligheten dersom borettslaget mener at
bruken av leiligheten er i strid med gjeldende HMS-regler.
5. DYREHOLD
Dyrehold er tillatt etter følgende regler:
5.1. Søknadsplikt.
Andelseier plikter å søke om tillatelse til å anskaffe hund. Søknad fremmes ovenfor dyreutvalget.
Etter godkjennelse av søknaden plikter dyreeieren å gi beskjed til dyreutvalget når dyret er
anskaffet, samt å undertegne en erklæring på at man er kjent med gjeldende regler for dyrehold i
Svarttjern Borettslag. Dersom man får avslag på sin søknad om hundehold, kan anke reises for
styret i borettslaget. Dersom borettslagets styre opprettholder avslaget, kan ikke hundeeier søke
på nytt før etter seks måneder. Det er ikke søknadsplikt for katter, men de som ønsker å anskaffe
katt må sende inn melding til dyreutvalget om at man enten ønsker å anskaffe katt eller allerede
har katt.
5.2. Hund/katt skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
5.3. Lufting av hund innenfor og utenfor borettslagets område, skjer på eget ansvar og må ikke
være til sjenanse for andre.
5.4. Dersom det kommer klager over at dyreholdet generer nabo ved lukt, bråk eller på annen
måte, forplikter andelseier seg til å fjerne dyret fra leiligheten eller fraflytte denne hvis ikke minnelig
ordning med klager kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt
en klage er berettiget. På forespørsel fra beboer plikter dyrets fører å oppgi dyreeiers navn og
adresse.
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5.5. Andelseier erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hans dyr måtte
påføre person eller eiendom i borettslaget. Andelseier forplikter seg til straks å fjerne ekskrementer
som hans dyr måtte etterlate seg på borettslagets område. Dyr må ikke lukkes alene ute på
balkong eller forhage. Balkong eller forhage må ikke brukes som avtrede for dyr.
5.6. Alle hunder, uansett størrelse, skal gjennomgå et dressurkurs. Dyreeier plikter å framlegge
bekreftelse på et slikt dressurkurs innen ett år etter at dyretillatelsen er gitt.
5.7. Det er forbud mot at hunder plasseres utenfor butikken uten tilsyn, selv om de er bundet.
5.8. Egenerklæring om dyrehold er en del av godkjenningen, og brudd på denne erklæringen blir å
betrakte som vesentlig mislighold av husordensreglene. Forøvrig erklærer andelseieren seg villig
til å godta de endringer i bestemmelsene om dyrehold som generalforsamlingen til enhver tid
finner det nødvendig å foreta.
5.9. Dyreeier plikter å vaksinere sin hund mot valpesyke. Hundeeier plikter å vise
vaksinasjonsattest innen 31. desember hvert år.
5.10. I tilknytning til gitte tillatelser for dyrehold hører en årlig dugnadsplikt som fortrinnsvis finner
sted hver vår og høst. Nærmere kunngjøring om dette kommer ved oppslag i oppgangene. Ved
ikke å møte opp på disse dugnadene ilegges det et gebyr fastsatt av styret. Etter søknad/klage til
borettslagets styre kan krav om gebyr bortfalle.
5.11. Generelt innbefatter tillatelse til dyrehold kun hold av ett dyr pr leilighet, både når det gjelder
hund og katt. Ved ønsker om utvidelse av denne tillatelsen gjelder pkt 5.1. Søknad om å ha mer
enn en hund eller en katt, skal behandles av borettslagets styre.
5.12. Det er ikke tillatt med oppdrett av hunder og katter i leiligheten. Brudd på denne
bestemmelsen vil resultere i en øyeblikkelig tilbakekalling av tillatelsen til å holde dyr.
5.15. Husordensreglene vedrørende dyrehold innbefatter alle typer hunder og katter..
MERKNAD: Forannevnte regler er ment å fremme et mer humant og ansvarsbevisst dyrehold. I
mange tilfeller er det dyreeierne selv som er skyld i opposisjonene mot dyr i bomiljøet. Dersom de
foranstående regler blir fulgt, vil man kunne ha håp om et fortsatt godt naboforhold selv om man
har dyr.
6. MATING AV FUGLER
6.1. Det er ikke tillatt å mate fugler på borettslagets eiendom, da det tiltrekker rotter, mus, duer,
måker og andre skadedyr.
7. MELDINGER FRA STYRET
7.1. Presiseringer av regelverket i meldinger fra styret til andelseierne via rundskriv eller oppslag
må etterleves av alle.
8. VARSLING OM BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE
8.1. Henvendelser til styret i anledning husordensreglene skal være skriftlig via brev eller e-post.
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