HUSORDENSREGLER
STORO BORETTSLAG
Med endring i generalforsamling 06.06.2006, 10.05.2010,
06.06.2012, 03.06.2014 og 23.05.2018.
Storo Borettslag er et andelslag, hvor andelshaverne i fellesskap, ikke OBOS, eier
blokkene. Andelshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god
stand.

VEIER, PLENER OG BEPLANTNINGER
Veier, plener og beplantning blir holdt i orden av vaktmesteren, eventuelt ved innsats
av andelshaverne eller leiet hjelp. Beboerne må respektere anleggene og følge
henvisninger fra vaktmesteren og valgte tillitsmenn som skal forsøke å hindre at skade
oppstår på fellesarealene.

PARKERING
Parkering må bare skje på de oppmerkede steder, unntak er transport og flytting. Bilen
må flyttes til oppmerket parkering så snart oppdraget er utført.

TRAPPEOPPGANG, KJELLER, SPORTSROM OG LOFT
Barnevogner, ski, kjelker, sykler og andre større gjenstander skal ikke settes i
trapperom eller kjellergang; til dette benyttes sportsboden. Ting som er ødelagt skal
fjernes fra sportsrommet. Døren til loft og kjeller samt inngangsdør skal alltid være
låst. Lyset skal slukkes etter bruk av loft og kjeller. Styret kan gi dispensasjon for
annen bruk av sportsrommet etter søknad fra beboerne. Rullatorer et tillatt stående i
trappeoppgang. Pensjonisters behov skal tas hensyn til. Det er ikke tillatt å sette
søppel, skotøy, barnevogn, med mer i trappeoppgang/utenfor døren da dette er til
sjenanse for andre beboere og hindrer fremkommeligheten ved en evakuering.

SØPPEL OG RENHOLD
Søppel må pakkes forsvarlig inn før det blir kastet i søppelcontainerne, dette for å
unngå urenslighet og dårlig lukt. Pakkene må ikke være for store. Esker, kasser o.l.
skal ikke plasseres utenfor søppel- og gjenbrukscontainerne.

VASKING AV TRAPPER OG OPPGANGER
Vask og renhold av trapper utføres av innleid byrå hver uke. Vinduer i inngangsparti
tas over når de er tilsmusset og vinduer i trappeoppgangene tas 2 ganger i året.

Dersom en andelseier er skyld i å skitne til trappen, vegger, vinduer etc. utover vanlig
bruk, skal vedkommende andelseier selv vaske dette etter seg.

VASKING AV LOFT
Vask av loft, boder og loftsganger utføres av beboerne minst 1 gang i året.

VASKERI OG BANKEPLASSER
For bruk av vaskeriene gjelder særlige regler som er oppslått i vaskeriene. Etter bruk
skal bløtekum, vaskemaskin, sentrifuge og gulv i vaskerom gjøres rent. Rullerom og
tørkerom feies eller støvsuges etter bruk. Enhver feil ved vaskeri anleggene
rapporteres straks til vaktmester.
LUFTING OG MARKISER
Vinduer skal ikke brukes til lufting eller banking av tøy eller sengeklær. Likeledes er
risting av tøy og lufting av leiligheten i og gjennom trappegangen forbudt.
Trapperoms- og loftsvinduer skal være lukket i regn og snøvær. Taklukene må ikke
åpnes av beboerne. Markiser skal ikke settes opp uten etter styrets samtykke.

RO OG ORDEN
Det skal være alminnelig ro og orden i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Støyende
arbeider som boring/pigging i mur bør ikke startes før kl. 08.00 og avsluttes innen
kl. 20.00 på hverdager og bør ikke finne sted på søn- og helligdager.
DYREHOLD
Dyrehold er tillatt med vilkår og tillatelse kan trekkes tilbake av styret. Det er kun
tillatt med hund og katt så fremt beboeren innhenter skriftlig samtykke fra alle beboere
i oppgangen og forelegger disse for styret for godkjenning før anskaffelse. Gitt at
andre beboere ikke ønsker dyreholdet skal dette begrunnes. Allergi for hund/katt må
dokumenteres med legeattest.
Styret kan, dersom det ikke foreligger saklig grunner fra andre beboere for å nekte
dyrehold, tillate dyreholdet.
Videre kan styret, dersom dyreholdet er til sjenanse for andre beboere/naboer, trekke
tilbake tillatelsen til dyrehold
RADIO OG TV
Radio og TV-apparatene og tilkoplingsledningene til disse må være etter forskriftene.
Det må kun brukes skjermet tilkoplingsledning. Det er ikke tillatt å ha private utendørs
antenner eller synlige paraboler i Storo Borettslag.

BAD, WC, KRANER OG LEDNINGER
I klosettet må det ikke kastes avispapir o.l. som fører til tetting av avløpsrørene.
Avstengning av vannet ved hjelp av hovedkran må kun foretas etter at berørte
andelshavere er varslet.

GRILL
Det er tillatt å bruke gass- og elektrisk grill på balkongene, men ikke kullgrill. Det er
andelseiers ansvar å påse at grillen plasseres i forsvarlig avstand til bordkledning og
alt annet brennbart, samt at gassbeholder oppbevares forskriftsmessig i henhold til
Brannvernforskriftene (det er ikke tillatt å oppbevare gass på loft eller i kjeller).
Videre er det andelseiers plikt å påse at naboene ikke blir sjenert av grillrøyk.
LEKEPLASS OG GRILLPLASS
Det skal være ro på lekeplassen og grillplassen etter kl. 21. Grillen må slukkes på
forsvarlig måte, og grillplassen må ryddes etter bruk.
FREMLEIE OG INNFLYTTING
Fremleie må godkjennes av styret og ingen kan flytte inn før slik godkjennelse
foreligger. Andelshavere som fremleier har helt ut ansvaret overfor borettslaget for
alle skader og ulemper som påføres borettslaget og andre andelshavere av fremleier.
VAKTMESTEREN
Vaktmesteren skal påse at husordensreglene blir fulgt og skal om nødvendig melde
forsømmelser og misbruk til styret. Som borettslagets ansatte tjenestemann har
vaktmesteren krav på å bli vist respekt og forståelse under utøvelsen av sine plikter.
Dersom en beboer ønsker hjelp fra vaktmesteren etter arbeidstid skal beboer dekke
lønnskompensasjon for det utførte arbeidet.

