ORDENSREGLER
FOR
FJELLHUSHAUGEN BOLIGSELSKAP A/S
vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 7/3 2006
Sist endret på generalforsamling 7. mai 2018

Ordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om
eiendommen, anlegg og felles verdier.
Aksjeeiere og beboere må rette seg etter de instrukser som styret utferdiger for å opprettholde orden, og for å beskytte
eiendommen. De påbud som et styremedlem gir med hjemmel i reglene, skal etterkommes. Vaktmesterens håndhevelser
av ordensreglene må respekteres.
1. ALMINNELIGE ORDENSREGLER
(1) Trapperom skal holdes mest mulig fritt for kasser, kartonger, gamle møbler, husholdningssøppel og lignende. Sykler
og barnevogner kan plasseres i trappeoppgangens underetasje.
(2) Fotballsparking, sykling eller annen lek må ikke være til unødig sjenanse for beboere eller volde skade på
grøntanlegg og bygninger.
(3) Permanente flaggstenger, antenner (herunder parabolantenner), oppslag, plakater, skilter og lignende kan bare settes
opp etter styrets godkjennelse. Likeledes skal tilbygg, beplantning og lignende av fellesarealer godkjennes av styret.
(4) Tilgrising i trapperom, garasjer og på boligselskapets område for øvrig er ikke tillatt. Unødig støy i trapperom er
ikke tillatt.
(5) Utgangsdører, dører til kjeller og dører til bodene skal alltid være låst. Det henstilles til beboerne om ikke å skade
ytterdør og hengsler ved å legge steiner, klosser eller lignende i dørsprekken for å holde dem åpne.
(6) Det er ikke tillatt å bruke åpen ild i kjeller eller boder.
(7) Ved grilling på balkongene er det bare tillatt å benytte elektrisk grill eller grill med gassbrenner. Grilling skal alltid
foregå under oppsyn og i god avstand fra brennbart materiale. Dessuten skal man ha vann/brannslukker for hånden. Ved
grilling skal man generelt ta hensyn til naboer.
(8) Markiser skal ha ens farge og mønster som bestemmes av selskapet.
(9) Det er ikke tillatt å oppbevare mopeder, motorsykler, scootere og lignende i ganger eller kjellerrom
(10) I kjellerrom må det ikke oppbevare propangass eller lignende.
(11) Det er ikke tillatt med røyking i fellesarealene inne
2. REGLER FOR RO I BOLIGENE OG PÅ FELLESAREALER
(1) Enhver plikter å påse at boligen og fellearealene brukes slik at det ikke oppstår ulemper eller ubehag for andre
beboere.
(2) Alle har krav på nattero fra kl. 23.00 - 07.00. I dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved bruk av radio
og musikkinstrumenter, liksom enhver støy, høyrøstet sang og musikk må unngås. Spesielt sjenerende støy som
banking, boring og snekring bør unngås på søndager og helligdager og etter kl. 21.00 på hverdager.
(3) Ved større sammenkomster og støyvoldende arbeid bør naboer varsles.
3. DYREHOLD
(1) Styret kan ved skriftlig søknad samtykke i at bruker av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og
dersom dyreholdet ikke er til særlig ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Skriftlig søknad sendes styret.
(2) Det gis i utgangspunktet tillatelse til anskaffelse av hund og katt i boligselskapet. Hundeeiere må gjøre seg kjent
med politivedtektene for Oslo angående dyrehold og straffebestemmelser som gjelder for dyreeiere.
(3) Styret kan nekte dyrehold og pålegge dyret fjernet når styret finner det nødvendig av hensyn til andre beboere eller
for trivselen innen boligselskapet.
(4) Styret har fullmakt til å sørge for at herreløse dyr blir fanget. De som ikke er merket med eiers navn/adresse blir
hentet av Falck Dyrepatrulje for avliving/omplassering.
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4. RENHOLD OG DUGNAD
(1) Det er per tiden inngått avtale med et vaskefirma for vask av trappeoppganger. Dette blir utført en gang hver 14.
dag. Hvis beboerne finner behov for ytterligere vask kan dette avtales spesielt for hver oppgang. Private boder og
fellesarealer i kjeller inkluderes ikke i avtalen med vaskerifirmaet, og rengjøring av dette er beboernes eget ansvar.
(2) Tørking, banking og lufting av tøy må skje med omtanke og på anvist plasser. Banking og risting av tøy/sengetøy
fra balkonger og vinduer skal ikke forekomme, - kun lufting på balkong er tillatt. På søndager og helligdager skal
tøy/sengetøy ikke henge ute til tørk/lufting. Banking og børsting av tøy etc. i nærheten av tørkestativene er ikke tillatt
når vasketøy henger ute.
(3) Søppelcontainere skal kun brukes til husholdningsavfall. Søppelet skal pakkes godt inn slik at det ikke forekommer
søl i og rundt containerne.
(4) Beboerne plikter å sørge for at avløpsrør i boligene og sluk på terrasser ikke tilstoppes og forårsaker vannskader. I
klosett eller i sluk må det ikke kastes gjenstander som kan forårsake tilstopping, slik som papirbleier, sanitetsbind,
gulvfiller og lignende.
(5) Vannkraner til vaskemaskiner og lignende skal stenges etter bruk. Skader påført boligen ved skjødesløshet, må
dekkes av eieren. Vaskemaskin og oppvaskmaskin må bare tilkobles kaldtvannsledningen.
(6) Det avholdes 2 offisielle dugnader i boligselskapet hvert år: en på våren og en på høsten.
Dugnader skal varsles senest 2 uker i forveien. Deltagelse på dugnader er obligatorisk for arbeidsføre aksjeeiere.
5. GARASJER
(1) Garasjeplassene skal ikke brukes til frasetting av bilvrak og annet søppel. Styret kan beordre rydding for garasjeeiers
regning. Omfattende reparasjoner og rengjøring av motorkjøretøyer er ikke tillatt i garasjene. Leking i garasjene er
forbudt. Se forøvrig garasjelagenes vedtekter.
6. KJØRING OG PARKERING
(1) Kjøring og parkering av motorkjøretøyer er forbudt på boligselskapets stikkveier, gangveier og lekeplasser. Eier av
garasje bør benytte denne, eller plassen foran. I vinterhalvåret må parkering skje i henhold til anvisning, slik at
snørydding etc. blir så effektiv som mulig. Unntatt: Syketransport, legebesøk, besøk av uføre, møbeltransport og
transport av spesielt tunge kolli. Ved nødvendig kjøring, benytt lav hastighet av hensyn til barn som leker.
7. ANSVAR
(1) Aksjeeieren er ansvarlig for at ordensreglene overholdes. Aksjeeieren er erstatningspliktig for enhver skade som
måtte oppstå som følge av overtredelse av ordensreglene eller mangel på aktsomhet.
8. VASKERI
(1) Vaskeri, rulle- og tørkerom, samt tørkeplassen skal benyttes av beboerne i tur og orden etter liste. Dør inn til
vaskeriet skal holdes lukket av hensyn til beboerne i oppgangen hvor vaskeriet ligger. Vaskeriregler skal følges.
9. LUFTING
(1) Om sommeren bør beboerne la kjellervinduene stå åpne til lufting hvis temperaturen tillater det og hvis vinduene er
forsvarlig sikret med nettingtråd. Vinterstid må alle kjellervinduer og dører være forsvarlig lukket.
(2) Beboerne plikter å holde de rom i egen bolig hvor det er vannledningsrør og avløpsrør så oppvarmet at rørene ikke
fryser.
(3) Vinduene i oppgangen må ikke stå åpne i regn og uvær. Om man finner det nødvendig å sette opp et vindu i
trappeoppgang, plikter vedkommende å påse at det blir lukket. Han er erstatningspliktig hvis skade oppstår.
(4) Det er ikke tillatt å lufte gjennom døren til boligen mot fellesoppgangen.
10. ØKONOMISK DRIFT
(1) Beboerne bør i egen interesse medvirke til en mest mulig økonomisk drift av selskapet, og påse at det ikke sløses
med elektrisk lys og strøm til ytre bruk, eller andre felles verdier. Enhver uregelmessighet eller skade på fellesanlegg
skal omgående rapporteres til vaktmester.

Ordensregler for Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Side 2 av 3

11. DIVERSE
(1) Alle saker som ønskes behandlet av styret skal inngis skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke. En eventuell
klage overfor en nabo for brudd på ordensreglene eller på grunnlag av annen sjenerende opptreden rettes fortrinnsvis
direkte til naboen selv. Hvis vedkommende ikke var klar over forholdet kan problemet sannsynligvis løses til beste for
alle parter. Politiet bør kontaktes ved husbråk.
(2) Meldinger fra styret eller forretningsfører til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme måte som
ordensreglene.
(3) Som ordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt for behandling av teknisk utstyr som
vaskeri, sentralvarmeanlegg, vannklosetter, fellesantenne og lignende samt for beplantning av grøntanlegg.
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