Husordensregler i Borettslaget Trondheimsveien 5
Revidert og vedtatt av styret: 10.11.2021

1

Bruk av leiligheten

1.1

Generelt
Leiligheten skal brukes til beboelse og må ikke brukes slik at andre påføres sjenanse
eller ulempe.

1.2

Indre orden
Om natten mellom klokken 23.00 og 08.00, og på søndager og helligdager, skal ikke
sjenerende støy forekomme.

1.3

Innvending vedlikehold
Alt innvendig vedlikehold av leiligheten påhviler den enkelte andelseier.

1.4

Vask og sluk
Fett, kaffegrut eller annet som kan forårsake tilstopping må ikke tømmes i vask,
toalett eller sluk.

1.5

Frostskader
Alle rom må holdes forsvarlig oppvarmet slik at vannet i ledningene ikke fryser.
Skader på rør- og sanitæranlegg som skyldes dårlig oppvarming eller lignende er
andelseier ansvarlig for.

1.6

Lekkasjer og stoppekraner
Hvis rør sprenges og stoppekran ikke straks kan stenges, må skadene begrenses ved å
surre et håndkle eller lignende rundt lekkasjestedet. Alle beboere plikter å gjøre seg
kjent med hvor stoppekranen for vannet til leiligheten er. Stoppekranen er normalt i
taket på badet i leiligheten (i hovedleiligheten dersom du bor i en hybelleilighet).

1.7

Elektriske anlegg
Hold elektriske ledninger og apparater i god stand.

1.8

Lufting
Lufting av leiligheten må bare skje gjennom vinduer eller egne utgangsdører til det
fri.
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1.9

Røykvarslere og brannslukningsutstyr
Den enkelte andelseier og beboer er ansvarlig for vedlikehold av, og batterier til,
frittstående røykvarsler. Varmedetektor (rund og med egen nummermerking) er
koplet til sentralt brannvarslingsanlegg og skal ikke åpnes. Lyser denne, er det et tegn
på at brannalarm går eller at noe er galt med melderen (da må styret kontaktes).

1.10

Bruksoverlating av leiligheten og utleie av hybelen
Å overlate bruken av boligen til andre krever styrets samtykke. Søknad sendes Usbl,
som på vegne av styret avgjør søknaden. Styret er ankeinstans. Lovlige grunner for å
overlate bruken til andre; se burettslagslova §§5-4 til 5-6. Utleie av hybel i egen
leilighet regnes ikke som bruksoverlating. Styret anmoder likevel andelseier om å
informere hver gang det skiftes leietakere av hyblene.

1.11

Nøkler, dør- og postkasseskilt
Hver andelseier/beboer er selv ansvarlig for egen lås, samt nøkler (og eventuelt filing
av nye nøkler) til leilighet og postkasse. Nøkkel til inngangsdører og fellesdører
bestilles gjennom styret. Utgiftene belastes andelseier. Nøkkel til strømskap kan
kjøpes hos låsesmed (Navn: OLU – Oslo Lysverk Underskap). Alle leiligheter skal være
merket med leilighetsnummer over ringeklokka. Borettslaget har enhetlig merking av
postkassene, se eget skriv om dette.

1.12

Klager på brudd på husordensreglene
Klager til styret skal være skriftlige av dokumentasjonshensyn og skal inneholde hva
det klages over; når dette fant sted (dato og klokkeslett); hvem som klager; og hvem
det klages på. Usaklige klager vil ikke bli behandlet. Det oppfordres derfor om at
eventuelle klager holdes på et saklig nivå. Klager sendes per e-post til
styret@trondheimsveien5.no. Klager som mottas blir i første omgang fulgt opp med
varsel til påklagede om at det er mottatt klage. Ved gjentatte klager vil styret løpende
vurdere hvilke sanksjoner som skal iverksettes. Det gjøres oppmerksom på at styret
ved gjentatte brudd på husordensreglene, tross skriftlige advarsler, vil kunne kreve
andelen tvangssolgt.

1.13

Kommunikasjon
Borettslaget Trondheimsveien 5 bruker e-post som primær kommunikasjonsform
mellom styret og andelseierne. Det er andelseiers ansvar å holde styret oppdatert
med korrekt kontaktinformasjon, også når det gjelder leietakere.

Side 2 av 4

2

Leilighet utvendig og boder i kjelleren

2.1

Ensartet fasade
Fasaden kan ikke gjøres om/vedlikeholdes uten styrets godkjennelse.

2.2

Kjellerboder
Boder skal merkes tydelig med leilighetsnummer. Det kan være nødvendig for styret
å få tilgang til din bod for å få tilgang til rør, ledninger o.l. Det oppfordres derfor til å
ha låser med doble nøkkelsett, slik at du som beboer ikke påføres problemer ved å
låne bort en nøkkel i en kort periode. Det er andelseiers ansvar at alt eget utstyr er
låst inn i egen bod. Eiendeler som er satt igjen i fellesareal og bodganger anses som
søppel og vil bli kastet.

3

Bruk av fellesareal innvendig

3.1

Forbud om reklameutlevering foran leilighetene
Det er ikke tillatt med reklameutlevering foran leilighetene i Borettslaget
Trondheimsveien 5.

3.2

Vask
Dersom du tilgriser/forsøpler fellesareal, er det forventet at du vasker/rydder opp
etter deg.

3.3

Trappeoppganger og korridorer
Sykler og barnevogner skal ikke settes på uvedkommende steder, som f. eks. i
trappeoppgangene eller i korridorene. Dette gjelder også private eiendeler.
Dørmatter er tillatt.

3.4

Bruk av åpen flamme
Bruk av åpen flamme er ikke tillatt innendørs i fellesarealene.

3.5

Barns lek
Fellesarealene er ikke en egnet lekeplass for barn.

3.6

Avfall og tilsmussing
Det er ikke tillatt å kaste fra seg papir, sigarettstumper eller lignende på
eiendommens fellesareal. Ved tilsmussing av korridorer, trappeoppganger og kjeller
utover det som skyldes normal bruk, skal den enkelte gjøre rent etter seg.
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4

Bruk av fellesareal utvendig

4.1

Terrasser
Solterrassen i 9. etasje er åpen for beboere frem til klokken 23.00 (per 2021). Det er
ikke tillatt med grill. Søppeldunker skal benyttes til medbrakt avfall, men matavfall
bes fjernes og kildesorteres. Husk askebeger ved inngangen dersom du røyker.
Retningslinjer for bruk av Solterrassen finnes på oppslag ved døra. Leiligheter med
private terrasser i 8. og 9. etasje har tillatelse til å bruke elektrisk grill eller gassgrill.
Kullgrill er ikke tillatt.

4.2

Stengte terrasser
Grillterrassen i 8. etasje, samt terrassen i 2. etasje, er stengt på ubestemt tid grunnet
fremtidig vedlikehold, og kan ikke benyttes (per 2021).

4.3

Sykkelparkering
Sykkelparkering er tillatt i bakgården ved oppsatte sykkelstativ, samt i kjelleren ved
garasjeanlegget. Sykler skal ikke settes i fellesareal.

4.4

Røyking
Ved røyking på utendørs fellesareal, må man påse at ikke røyk siver inn i korridorene.
Sneiper skal alltid stumpes i askebeger på Solterrassen; ikke kastes på fellesarealene
eller over rekkverket.

5

Ansvarsforhold

5.1

Ansvar for skade
Andelseier er ansvarlig for eventuelle skader på borettslagets eiendom forårsaket ved
uforsiktighet av en selv, eller andelseiers gjester/leietakere.

5.2

Avfall
Papp/papir, glass/metall, samt plast- og restavfall skal kastes i
kildesorteringsdunkene i søppelrommet. Alt annet avfall (f. eks. møbler og hvitevarer)
må leveres på gjenbruksstasjon. Se www.oslo.kommune.no/renovasjon_og_avfall for
mer informasjon.

6

Husdyrhold

6.1

Husdyrhold, forutsetninger og plikter
Det er tillatt å holde husdyr i leilighetene. Forutsetningen er imidlertid at dyrene
skjøttes på en forsvarlig måte, slik at dyrene ikke er til sjenanse for øvrige beboere.
Dyrene må føres i bånd på borettslagets eiendom. Eieren må likeledes påse at dyret
ikke gjør ifra seg innendørs i fellesareal. I tilfelle må dette fjernes umiddelbart. Videre
forplikter eieren seg til å erstatte eventuelle skader som dyret måtte påføre såvel
borettslagets eiendom som den enkelte andelseiers eiendom.
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