HUSORDENSREGLER FOR
MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG
Vedtatt på generalforsamling 9.5.2016

Manglerudvangen borettslag er et andelslag hvor andelseierne i felleskap eier borettslagets bygninger. Tomten
som bygningene er oppført på er også borettslagets egen eiendom.
Andelseierne er felles ansvarlige for at eiendommen og bygningene til enhver tid holder god stand og at
borettslaget framstår som en positiv faktor i nærmiljøet. Det forventes at den enkelte andelshaver bidrar på en
aktiv måte, slik at alle opplever ro, orden og trygghet i sitt boforhold.

§ 1 Husordensreglene
Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre
som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på husordensreglene kan føre til at andelseieren blir pålagt å selge
andelen. Som vesentlig brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse
for andre. Meldinger fra styret til beboerne, ved rundskriv eller oppslag, skal gjelde på samme vis som
husordensreglene.

§ 2 Ro og orden
Andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen samt på fellesområdene. Det skal være alminnelig
ro i tidsrommet 22:00 – 07:00.
Hamring, boring og annet arbeide som skaper støy må ikke skje før klokken 08:00 eller etter klokken 20:00 på
hverdager, og ikke etter klokken 17:00 på lørdager. På søndager, helligdager og andre høytidsdager, skal slikt
arbeid ikke forkomme. Hjemmeindustri er ikke tillatt.
Sang- og musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og 09.00 og ikke tillatt på søndager, helligdager og andre
høytidsdager. Sang- og musikkundervisning kan bare skje etter tillatelse fra styret og med samtykke fra berørte
naboer.
Det skal vises hensyn ved bruk av musikkanlegg og lignende. Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i
boligen bør naboene varsles på forhånd.

§ 3 Bruk av uteområdene
Uteområdene må ikke benyttes på en måte som er til sjenanse for øvrige beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler
etc., da dette tiltrekker seg rotter og andre skadedyr.
Det er ikke tillatt å sette fra seg møbler, utetelt og lignende på uteområdene, utover den tiden disse er i bruk av
beboer. Denne typen gjenstander skal ryddes inn umiddelbart etter bruk.
Vis aktsomhet ved bruk av lekeplassen. Feil og mangler på lekeapparatene meldes til styret. Styret skal
umiddelbart stenge lekeplassen/lekeapparater dersom feilen er så alvorlig at den kan representere fare for liv og
helse.
Opparbeidede gangveier skal kun benyttes til alminnelig ferdsel. Kjøring på gangveier frem til inngangsdørene,
kan kun tillates til transport av store, tunge kolli. Det er ikke lov å kjøre på gangveiene mellom blokkene. Brudd
på borettslagets interne parkeringsbestemmelser, vil kunne medføre at kjøretøyet blir ilagt kontrollavgift,
eventuelt tauet bort på eiers bekostning.

§ 4 Fellesarealer
Renhold av trapperom/oppgang utføres av et innleid renholdsfirma. Alle dører til loft, kjellere samt
inngangsdører skal alltid holdes låst. Trapperommene er rømningsveier i tilfelle brann og skal derfor til enhver
tid holdes fri for gjenstander.
Fellesareal i kjeller og trapperom må ikke benyttes til lagring av andelseiernes eiendeler, hensetting av søppel
etc. Styret har gitt vaktmester fullmakt til uten varsel å fjerne ulovlig hensatte gjenstander for andelseiers risiko
og regning.
Andelseiere skal selv sørge for at postkassene blir merket med navneskilt. Navn på ringeklokker bestilles hos
vaktmester (høyblokk) eller hos det firma som styret har avtale med (lavblokk).

§ 5 Tørking og vasking av tøy
Tørking av tøy kan skje på balkonger på egnede tørkestativ så fremt det ikke er til
sjenanse for naboene. Det er ikke tillatt å banke, lufte og riste tøy, tepper og lignende fra balkong eller vindu, i
oppgang og trappeløp.
Vasketiden er fra kl. 08.00-20.00 mandag til fredag, og fra kl. 11.00-17.00 på lørdag.
Vasketiden skal overholdes. Det er ikke tillatt å bruke vaskeriene på søndager, helligdager og andre
høytidsdager. På julaften og nyttårsaften er det tillatt å vaske frem til kl. 12.00. På påskeaften er det tillatt å
vaske frem til kl. 14.00.
Vaskeriene skal holdes ryddige og alle beboere skal fjerne sitt tøy etter vasketidens slutt. Lo og støvfilteret i
tørketrommel skal alltid rengjøres etter bruk. Fellesvaskeriene er utelukkende forbeholdt beboerne i borettslaget.
Det er ikke tillatt å benytte fellesvaskeriet til næringsvirksomhet.
Tørkeplassen skal kun benyttes i vaskeriets åpningstid.

§ 6 Blomsterkasser
Blomsterkasser skal henges på innsiden av balkongrekkverket for å unngå at de kan falle ned og skade personer
som oppholder seg på uteområdene. Vanning av blomster må skje på en måte som ikke er til sjenanse for
underliggende leiligheter.
Renhold av balkonger må skje på en måte som ikke skaper ulemper for naboene under.

§ 7 Utvendige persienner, markiser og avskjerming
Markiser tillates kun montert for solavskjerming på balkong. Markiser, persienner og utvendig avskjerming
tillates kun oppsatt etter retningslinjer fra styret.

§ 8 Lufting
Montering av avtrekksvifter i luftekanaler eller lufteventiler er forbudt av hensyn til balansen i blokkens
ventilasjonssystem og de luktproblemer som kan oppstå. Andelseier er selv ansvarlig for at leiligheten har
tilstrekkelig ventilasjon ved å benytte lufteluker, luftespalter i vinduer og generell lufting via vindu. Utlufting
gjennom inngangsdør er ikke tillatt.
Alle rom må holdes oppvarmet slik at vannet i ledninger ikke fryser.
Pass på at åpne vinduer ikke kan forårsake skade.

§ 9 Grilling
Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene, dette gjelder både ved grilling på balkonger og fellesarealer.
Det er ikke tillatt å benytte kullgrill på balkonger.

§ 10 Antenner
Det er kun tillatt å ha parabolantenner og andre antenner plassert på gulvet på egen balkong, minst mulig synlig
for andre beboere.

§ 11 Søppel
All søppel skal sorteres i henhold til regler for kildesortering. Husholdningsavfall skal
pakkes godt inn før det kastes i søppelsjakt. Søppelposene må ikke være så store at
sjaktene tettes. Brennende ting, som sigaretter og aske etc., må ikke kastes i sjakten.
Lukene til sjakten skal lukkes tett etter bruken.
Papp og papir skal kastes i egne kontainere/beholdere. Det samme gjelder glass og
metall.
Større gjenstander, som ikke kan kastes i søppelsjakten, kan plasseres i garasjeanlegget ved Rugveien 44. Se eget
oppslag på garasjedøren for åpningstider/regler. Det må ikke settes avfall utenfor garasjen.
Avfall etter rehabilitering av kjøkken, bad og lignende må kjøres bort av den enkelte
andelseier. Slikt avfall kan leveres på renholdsverkets returanlegg.

§ 12 Dyrehold
Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates kun
etter søknad til styret, underskrift fra nærliggende leiligheter/oppgang og undertegning av borettslagets
dyreholdserklæring.
Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
1.
2.
3.
4.

Det forutsettes at dyrets eier er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsen
som gjelder for å holde dyr. Dyr skal alltid holdes i bånd innenfor borettslagets område.
Dyr må holdes borte fra lekeapparater og sandkasser.
Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre person eller
eiendom, f. eks oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
Kommer det inn skriftlige berettige klager over at dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller
på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret
kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret
etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

§ 13 Overlating av bruk
Overlating av bruk må godkjennes av borettslagets styre. Andelseierne har ansvaret overfor borettslaget for alle
skader og ulemper som borettslaget eller beboerne får av deres leietakere. Leietakeren må ikke flytte inn før
godkjenning om overlating av bruk foreligger.
Se for øvrig Vedtekter for Manglerudvangen borettslag av 18.5.2006, punkt 4-2 om Overlating av bruk.

§14 Parkering
Det er ikke tillatt å parkere utenfor inngangspartiene, uten særskilt tillatelse fra styret.
Beboere som er tildelt biloppstillingsplass skal følge reglene som underskrives ved
kontraktinngåelse. Det er ikke tillatt med fremleie av tildelt biloppstillingsplass.

§ 15 Endring av husordensreglene
Husordensreglene kan endres av borettslagets generalforsamling. Vedtak om endring skjer med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Forslag om endring av reglene må sendes styret innen den frist som fremgår av
borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen kan ikke behandle endringsforslag som ikke er nevnt i
innkallingen.

Søknad om dyrehold
Søknad
Undertegnede ……………………………. adresse …………………………… søker herved om rett til å holde
………………………..

Erklæring
1. Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene
som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets
område.

2. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate
på eiendommen.

3. Jeg påtar meg å holde dyret borte fra lekeapparater og sandkasser.

4. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt husdyr
måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og
karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

5. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for
beboere. Dersom det fremsettes skriftlige berettigede klager over at dyreholdet
sjenerer naboer gjennom lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for
eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, forplikter jeg
meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I
tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er
berettiget.

6. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i dyreholdsbestemmelsene som
generalforsamlingen/ styret vedtar.

7. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene og leiekontrakten. Brudd
på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakten.

…………………., den ……./……………. Andelseiers underskrift:
………………………..
…………………., den ……/ ……………. Medeiers underskrift:
…………………………..

Styrets tillatelse/avslag
1. Styret gir tillatelse til å holde ………….. på de underskrevne vilkår.
2. Styret avslår søknaden på grunn av
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…...

………….., den ………../…………….
Styrets leder: ……………………………………..

