HUSORDENSREGLER

VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008
Endringer vedtatt på generalforsamlingen 28.04.11 og 28.05 2013. Revidert på styremøte 12. 10.2015.

Reglement for takterrassen ble vedtatt på generalforsamlingen 13.05 2009. Revidert på styremøte
15.08.2016.
Et borettslag er et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for.
Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre, og alle bidrar til et godt
bomiljø ved at man ved uoverensstemmelser tar direkte kontakt med hverandre og ikke stiller større
krav til andre enn til seg selv.
Brudd på reglene kan føre til skriftlig påtale fra styret. Gjentatte brudd kan medføre begjæring om
utkastelse.
1. Husordensreglene
Andelseier/beboer plikter å følge husordensregler, vedtekter og borettslagsloven og den
enkelte er ansvarlig for at bestemmelsene som følger overholdes av alle i husstanden og
andre som gis adgang til boligen.
Vesentlige brudd på husordensreglene er å anse som mislighold av andelseiers forpliktelser
overfor borettslaget.
2. Ro
Med ro menes at naboer ikke skal bli forstyrret av støy fra andelseier/beboer og eventuelle gjester.
Andelseier/beboer plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen, samt i fellesområdene. Det
må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.
Det skal være ro i leilighetene mellom kl 22:00 og 08:00 på hverdager. Natt til lørdag, søndag og
helligdager skal det være ro mellom kl 23:00 og 10:00.
Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster bør naboene varsles med nabovarsel på
informasjonstavlene på forhånd.
Det er ikke tillatt å bore i betongvegger på søndager og helligdager.
Støyende oppussingsarbeider, som hamring, boring, etc skal ikke foregå etter lørdag
kl 18:00 og fram til mandag kl 08:00. Vedlikeholdsarbeider, oppussing og rehabilitering
som strekker seg over to uker og kan forstyrre naboene skal meldes til styret og nabovarsel
settes opp på informasjonstavle.
3. Lufting
Alle leiligheter er tilknyttet avtrekksventilasjon via hovedvifte i garasjen. Luften trekkes ut av
leiligheten via ventiler på kjøkken og bad. For at systemet skal fungere må luft først komme inn
gjennom ventilene i yttervegg. Ventilene har regulerbare åpninger som aldri må tettes helt. Dersom
ventilasjonen stopper opp vil fuktigheten i leiligheten øke og på sikt føre til sopp og råteskader i
leiligheten. Slike skader dekkes ikke av forsikringen.
Ventiler og avtrekksventiler må vedlikeholdes slik at de ikke gror tett av skitt.
4. Fellesområder
Bruk av gårdsrommet
Alle beboere har lik rett til bruk av gårdsrommet som oppholdsareal for seg og sine gjester. Bruk
lagets fellesareal til hygge og nytte - og sørg for at din bruk ikke forringer våre felles verdier.

Ballspill og frisbee er ikke tillatt i gårdsrommet. Foreldre har ansvaret for sine barns oppførsel og
skal etter beste evne påse at barns lek ikke blir til sjenanse for andre beboere eller ødelegger
fellesskapets eiendom.
Eventuelle leker og andre private gjenstander skal tas med når man forlater gårdsrom.
Grilling
Kullgrill er ikke tillatt i borettslaget. Ved grilling må det tas særlig hensyn til naboene. Gass/
elektrisk grill er tillatt brukt i gårdsrommet og på åpne terrasser/balkonger. På innfelte
balkonger er det kun tillatt å benytte elektrisk grill. Ved bruk av gassgrill på terrasser/
balkonger SKAL brannvesenets bestemmelser om forsvarlig oppbevaring av gassflaske
være ivaretatt.
Lufting og tørking av tøy
kan skje på balkonger og uteplasser så fremt det ikke er til sjenanse for naboene.
Reglement for felles takterrasse i Turbinveien 7, 7.etg.
1. Kun beboere i Turbinen borettslag med gjester har adgang til takterrassen.
2. Barn under 14 år har kun adgang til takterrassen i følge med foresatte.
3. Terrassen kan benyttes til kl 22.00 (kl 23.00 fredag - lørdag). Nyttårsaften til
kl 00.30.
Det må tas hensyn til at det bor folk på alle kanter som har krav på ro og privatliv.
Brukerne av terrassen må ta hensyn til naboene og påse at lydnivået ikke er
sjenerende.
Bord og stoler skal ikke settes langs rekkverket mot vannspeilet.
4. Andelseier er personlig ansvarlig for at retningslinjene overholdes i leieperioden.
Brudd på retningslinjene kan medføre nektelse av framtidig leie av terrassen, krav om at
andelseier besørger opprydning, samt eventuelt erstatningsansvar for forvoldt skade.
5. Bruk av åpen ild og fyrverkeri er forbudt.
6. Elektrisk grill og gassgrill er tillatt, andre former for grilling er forbudt.
7. Avfall skal fjernes av den enkelte bruker. Sigarettstumper/aske eller annet avfall skal ikke kastes
over rekkverket eller på gulvet. Husk brannfaren!
8. Borettslagets styre kan stenge terrassen helt eller delvis i perioder ved brudd på
reglementet.
9. Terrassen skal forlates ryddig og i samme stand som da man kom. Eventuelle skader/
hærverk meldes styret snarest. Brukeren vil bli stilt økonomisk ansvarlig for disse.
10. Utleie – terrassen kan leies av andelseiere/beboere i Turbinen borettslag, ta kontakt

med styret for mer informasjon
Andre fellesarealer
Garasjeport, inngangsdører og dører til bodområder skal alltid være låst. Garasjeporten skal ikke
benyttes som inn-/utgangsdør i borettslaget.
Rømningsveier skal ikke blokkeres på noen måte.
Det er ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler i inngangspartier, trappeoppganger, garasje,
bodområder eller andre fellesområder. Barnevogn kan settes i fellesområder utenfor
inngangsdør til leilighet hvis den ikke er til hinder for alminnelig ferdsel og renhold.
Ski og annet sportsutstyr skal oppbevares i egen bod. Sykler skal settes i sykkelbod eller i egen
bod.
Det er røykeforbud i oppganger, bodområder og garasjer.

5. Dyrehold
Husdyrshold av godkjente dyrearter etter norsk lov er tillatt. Søknad, se vedlegg, sendes styret for
godkjenning før husdyret anskaffes. Borettslagets dyreholdserklæring skal underskrives. Tillatelsen
gjelder så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne.
Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for dyrehold.
2. Dyr skal føres i bånd innenfor borettslagets og Kværnerbyens område. Dyr skal ikke
luftes i borettslagets gårdsrom.
3. Eier skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på borettslagets
eiendom og i vårt nærområde.
4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for en hver skade som dyret måtte
påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på
blomster, planter, grøntanlegg m.v.
5. Kommer det inn skriftlige berettigede klager på at et 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.
6. Fasader
Det er ikke tillatt å montere gjenstander på fasaden eller på annen måte endre/skade
bygningenes fasade.
Utvendige antenner/parabol etc som virker skjemmende eller som er skadelig for
bygningene er ikke tillatt.
Montering av markiser/utvendige persienner og balkongtrekk, etter nærmere angitte
retningslinjer som oppgis ved henvendelse til borettslagets styre, er tillatt. Fargekode for
markiseduk, persienner og balkongtrekk er fastsatt og skal følges.
Blomsterkasser er ikke tillatt opphengt på utsiden av balkongene.
7. Avfallshåndtering
Søppel må oppbevares inne i leiligheten til man bærer den til søppelrommet.
Beboere med uteplass på bakkeplan skal ikke sette søppel på terrassen da dette tiltrekker
seg rotter og andre skadedyr.
Avfallscontainerne er kun beregnet på husholdningsavfall. Avfallet skal være pakket forsvarlig.
Avfall skal ikke settes på gulvet i søppelrommet.
Mer informasjon om avfallsrutiner, se borettslagets hjemmeside, valg ”Beboermappe” –
”Avfallssortering”.
8. Skadedyr
Den enkelte beboer plikter straks å melde fra om man oppdager eller har mistanke om
skadedyr.
9. Postkasser
Navneskilt til postkassene utleveres fra styret. Skiltet inneholder leilighetsnummer og navn
på beboere.
Nøkler til postkassene er andelseiers ansvar. Styret har ingen reservenøkler.

10. Kjøring og parkering på stikkveier mellom Turbinveien og vannspeilet
Motorisert ferdsel på stikkveiene er tillatt for syke og invalide etter avtale med styret.
All annen kjøring og parkering, bortsett fra nødvendig av- og pålessing, er forbudt.
Hvis det ikke er aktivitet ved bilen kan kontrollavgift blir ilagt etter 15 minutter.
Borettslaget tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på parkerte biler.
11. Turbinen garasjeanlegg
Turbinen garasjeanlegg eies av borettslaget og våre husordensregler gjelder også her.
Garasjeanlegget kan kun benyttes til parkering av kjøretøy for de som har kjøpt eller leier
plass i anlegget.
Innenfor oppmerkede plasser i garasjeanlegget er det kun lov til å parkere et registrert
kjøretøy. På grunn av brannsikkerheten vil alt annet, for eksempel hengere, bildekk eller
lignende, bli fjernet av styret uten forvarsel.
Har du behov for å oppbevare annet på plassen må dette godkjennes av styret.

3-2 SØKNAD OM DYREHOLD
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Erklæring
1. Jeg er kjent med politivedtektene og straffebestemmelsene som gjelder for å dyrehold
2. Husdyr skal ikke luftes i borettslagets gårdsrom – og jeg forplikter meg til å føre
mitt husdyr i bånd innenfor borettslagets og Kværnerbyens område.
3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte
etterlate på borettslagets eiendom og i vårt nærområde.
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 mitt husdyr 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.
Denne erklæring betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir
å betrakte som mislighold.
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