HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET ÅRVOLL VEST
(Vedtatt på generalforsamling 2.5.2006, sist endret 15.6.2011)

Det er i hver enkelt andelseiers interesse at husordensreglene blir fulgt og at leiligheten og
uteområdene ikke brukes slik at andre beboere sjeneres. Brudd på husordensreglene regnes som
mislighold og kan medføre at borettslaget pålegger andelseieren å selge sin andel.
1.

RO I LEILIGHETEN
Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene, balkonger og felles uteområder mellom
kl 22.00 og kl 07.00. Meld fra til naboene i god tid hvis du planlegger aktiviteter som
medfører støy utenom disse tidene.
Banking, boring i betong, musikkøvelser eller annen støyende aktivitet som forplanter seg til
øvrige leiligheter, kan bare skje på hverdager mellom kl 08.00 og kl 20.00, og på lørdager
mellom kl 10.00 og kl 18.00. Søndager og helligdager er ingen slike aktiviteter tillatt.

2.

ORDEN I TRAPPEOPPGANGER OG FELLESOMRÅDER
Dører til loft, kjeller og inngangsdører skal alltid være låst. Trapperomsvinduene skal som
regel være lukket og settes bare opp når det er nødvendig å lufte.
Private eiendeler (for eksempel ski, sykkel, barnevogn, skotøy, møbler etc.) skal ikke
oppbevares i trapperom, kjellerganger eller loft.
Det er ikke tillatt for barn og ungdom å oppholde seg i oppgangene, loft eller kjeller.
Fotballsparking eller lignende mot inngangspartier, blokkenes fasader og bodvegger er ikke
tillatt. Sykling skal skje på asfalterte områder, ikke på borettslagets plener.
Parkering og unødvendig kjøring på stikkveier er ikke tillatt. Det henvises til gateparkering,
leide parkeringsplasser eller garasjer. Det er ikke tillatt å plassere mopeder eller andre
motorkjøretøyer innendørs.
Det er ikke tillatt å kaste ut mat til fuglene, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.
Hver vår arrangeres dugnad i borettslaget hvor alle oppfordres til å delta.

3.

BALKONGER
Snømåking
Om vinteren skal balkonger alltid være rengjort for snø.
Grilling
Grilling på egen balkong, er kun tillatt når grillen varmes opp ved gass eller elektrisitet.
Kullgrill/engangsgrill kan kun benyttes i forsvarlig avstand til blokker og øvrige
bygninger.
Markiser og leskjermer
Markiser, leskjermer, blomsterkasser o.l. er leilighetens innehaver ansvarlig for monteres slik
at det ikke oppstår fare for andre eller sjenerer naboer. Nyanskaffelse av leskjermer/markiser
må være mest mulig lik de eksisterende for blokken.
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Parabolantenner
Radio-/TV-antenner i tillegg til fellesanlegget tillates vanligvis ikke oppsatt. Styret kan i
spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette når forbud vil virke særlig urimelig. Dispensasjon
gis for ett år av gangen. Krav man må stille for dispensasjon:
- Lisens må dokumenteres
- Borettslaget må holdes skadesløst
- Generell sjenanse må unngås

4.

HUSDYRHOLD/HUNDEHOLD
Husdyrhold er tillatt i borettslaget. Den enkelte bruker/andelseier kan bare holde dyr
dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. Styret skal ha melding om
hundehold, og egen avtale om hundehold skal underskrives av bruker/andelseier før
hundeholdet begynner.

5.

HUSHOLDNINGSAVFALL
Enhver må nøyaktig følge bruksanvisningen for søppelsjaktene, og all søppel må pakkes godt
inn. Husk kildesortering! Hver vår gjennomføres loft- og kjellerrydding etter oppslag.

6.

VASKERI OG TØRKEPLASSER
Fellesvaskeriet kan brukes etter styrets bestemmelser som er kunngjort ved oppslag i
vaskeriet. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets
beboere. Vask kan tørkes på balkongen så sant det ikke synes utenfra.
Tørke- og bankeplassene skal ikke brukes søn- og helligdager.
Det er strengt forbudt å tørke, riste eller lufte tøy ut gjennom vinduene og balkongene.

STYRET
Styrets postkasse og møterom er i Øivinds vei 6. Brev og beskjeder til styret legges i postkassen.
Informasjon fra styret kan formidles gjennom vaktmester, rundskriv eller oppslag.
VAKTMESTEREN
Vaktmester har kontor i fyrhuset i Bård Skolemesters vei 2-4, postkasse finnes ved fyrhuset og ved
inngangen til Øivinds vei 4. Henvendelser bør i størst mulig utstrekning skje skriftlig. Andelseiere
oppfordres til å varsle vaktmester ved skader på borettslagets eiendom eller utstyr. Respektèr
vaktmesterens fritid.
GENERELLE RÅD
Stoppekraner for vanntilførsel til den enkelte leilighet er i taket på badet. Alle andelseiere plikter å
gjøre seg kjent med hvor stoppekranene er og hvordan de brukes. Ved eventuell lekkasje, steng
vannet og varsle vaktmester umiddelbart.
Ved lekkasje fra varmeanlegget (radiatorer og røropplegg) må vaktmester kontaktes umiddelbart.
Stoppekran for varmeanlegget er i kjellergangen og er merket for oppgangen.
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