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HUSORDEN FOR FAGERHEIMEN BORETTSLAG
Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt.
Leilighetene og lokalene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordenen inneholder
ikke bare plikter. Vær oppmerksom på at den skal sikre andelseierne orden, ro og hygge i
hjemmene.

ALMINNELIGE ORDENSREGLER
 Ingen må sette fra seg gjenstander i oppganger eller kjeller. Herunder gjelder også
fottøy og søppel som settes utenfor leilighetenes dører. Unntatt fra dette er
hjelpemidler for funksjonshemmede. Barnevogner kan plasseres under nederste
trappeavsats.
 All motorisert ferdsel (unntatt nyttekjøring i forbindelse med drift av borettslaget) og
fotballsparking er forbudt på borettslagets område.
 Mating av dyr (fugler, katter m.v.) er ikke tillatt, da dette trekker rotter og mus til
eiendommen.
 Brannbalkonger og vinduer må ikke brukes til lufting/tørking av tøy eller sengeklær.
Risting av matter, tøy m.v. i trappeganger og ut av vinduer er forbudt.
 Dører til loft, kjeller og inngangsdøren skal alltid være låst.Husk å slokke lyset på loft
og kjeller etter bruk.
 Det er bare tillatt å holde hund eller katt etter godkjenning fra styret. Det er ikke lov
å lufte hund eller katt inne på gårdsplassen/grøntarealet. Husdyr skal føres i bånd
ved gjennomgang i borettslagets område. Eier av husdyr forplikter seg straks å fjerne
ekskrementer husdyret måtte etterlate seg på eiendommen. Det vises for øvrig til
bestemmelser i erklæring for husdyrhold.
 Fagerheimen borettslag består av bygninger hvor det kun er tillatt å ha
avtrekksvifte/ventilator med kullfilter. Avtrekksvifte/ventilator til komfyren skal ikke
under noen omstendighet kobles mot ventilasjonssjakten som går igjennom
leilighetene, ei heller ut igjennom yttervegg.
VEDLIKEHOLD
Borettslagets vedtekter, kapittel 5 omhandler andelseiers (5-1) og borettslagets (5-2)
vedlikeholdsplikt. Si ifra til styret hvis du ikke har et eksemplar av vedtektene.
REGLER OM RO I LEILIGHETENE/BAKGÅRDEN
 Det skal være ro i leilighetene fra kl 2300 til kl 0600. Sang og bruk av
musikkinstrumenter er kun tillatt i perioden kl 0800 - 2100 på hverdager. Pass på at
musikkanlegg ikke settes unødig sterkt på.
 Arbeider som medfører støy (oppussing, utbedringer m.v.) ikke tillatt på søndager og
andre helligdager. Det tillates på lørdager mellom kl 09.00 og 18.00 samt på
virkedager fra kl 07.00 til kl 21.00.
 Av hensyn til andre beboere i borettslaget skal det være ro i bakgården etter kl 2300.
Grillplassen er til felles bruk, men rydd etter dere og fjern eventuell søppel, slik at det
også er hyggelig for nestemann som ønsker å benytte grillplassen.

SØPPEL OG AVFALL
Papir og vanlig husholdningsavfall skal i de respektive søppelhus. Avfall fra oppussing eller
opprydding skal ikke kastes i søppelhusene. Dette må hver beboer fjerne på annen måte.
Det leies inn container til felles bruk 1-2 ganger i året for å avhjelpe at vi alle av å til har
behov for å kaste ting som ikke passer i søppelhusene.
VASKERI OG TØRKEPLASS
Vaskeri, tørketromler, tørkeplass og loft kan benyttes innen for disse tidene:
 Mandag -søndag formiddag kl 0700 - 1200
 mandag -søndag ettermiddag kl 1200 - 1700
 mandag -søndag kveld
kl 1700 - 2100
 mandag -søndag kveld
kl 2100 - 2300 til fri benyttelse
Tørkeplassen utendørs kan ikke benyttes på søn- og helligdager. Vaske- og tørkerom skal
gjøres rent etter bruk. Tørkeplassen på gårdsplassen skal kun brukes til tørking, lufting og
banking av tøy. Vasketavle og retningslinjer er satt opp på vaskeromsdøren i de enkelte
vaskeriene. Leievask er ikke tillatt.

BRUKEN AV VARME, VARMTVANN
Skru ikke radiatorene mer opp enn nødvendig etter årstiden og værforholdene.
Unødig bruk av varme og varmt vann øker driftsutgiftene for borettslaget.
Andelseierne som har slike vinduer, er forpliktet til å sette inn dobbeltvinduene ved
fyringssesongens begynnelse.
Alle rom må holdes oppvarmet slik at vann- og radiatorrør ikke fryser.
Trapperomsvinduene skal som regel være lukket og settes bare opp når det er nødvendig å
lufte.
Fyren som styrer varmen til radiatorene skrus på medio september og av medio mai,
avhengig av temperaturforholdene ute.
BAD, WC OG KRANER
Det må ikke kastes annet enn toalettpapir i klosettet. Fett, kaffegrut, white-spirit eller
lignende må ikke tømmes i vasker eller sluk. Kraner og rør som lekker må straks repareres.
Sørg for at du vet hvor stoppekranen er i din leilighet. Stengekraner inn til radiatorene i
leilighetene er i taket i kjelleren. Stoppekraner som stenger alle bad eller alle kjøkken i
oppgangen er også i taket i kjelleren.
OVERLATING AV BRUK
Overlating av bruk (fremleie) må godkjennes av styret. Andelseiere må henvende seg til
OBOS for å få de nødvendige søknadsskjemaer. Husk at skjema for endring av utvendig
ringeklokke og navneskilt til postkasse også fylles ut ved overlating av bruk. Overlating av
bruken reduserer ikke andelseiers plikter ovenfor borettslaget. Husorden, rundskriv og
oppslag gjelder også for fremleiere.
POSTKASSE- OG DØRKLOKKESKILT
Alle beboere/andelseiere plikter å kjøpe postkasse- og
dørklokkeskilt som bestemt av borettslagets styre.

BALKONGER
Balkongene må ikke benyttes på slik måte at bruken er til sjenanse for øvrige beboere i
borettslaget. Herunder inngår at regler for ro også gjelder for balkongene. Det er tillatt å
benytte elektrisk grill og gassgrill på balkongene i tilsvarende tidsrom. Bruk av kullgrill eller
annen åpen flamme må ikke på noe tidspunkt forekomme.
Balkongene skal ikke benyttes som oppbevaringsplass/ekstra bod, og beboerne er ansvarlige
for at den enkelte balkong er pen og ryddig. Det vises videre til Borettslagets vedtekter for
andelseiers ansvar for vedlikehold av balkong (se kap 5).
For fast eksteriør, som f.eks. markiser, henvises det til Borettslagets vedtekter om
Bygningsmessige arbeider (kap 4-3), der man må søke Borettslaget om godkjennelse.
Eksteriør skal generelt følge nøytralt fargebruk.
BRANNVERNUTSTYR
Borettslaget har ansvar for å anskaffe og montere brannvernutstyr i leilighetene.
Borettslaget har montert 2 stk røykvarslere (1 optisk og 1 ionisk), samt brannslange i hver
leilighet. Den enkelte andelseier er forpliktet til enhver tid å holde brannvernutstyret i sin
leilighet i orden, og sørge for at det er montert i følge anvisninger og forskrifter. Dette
omfatter løpende vedlikehold og jevnlig kontroll av funksjonsdyktighet. Dersom utstyret er
defekt, meldes dette skriftlig til styret. Brannvernutstyret er borettslagets eiendom og skal
ikke fjernes fra boligen under boperioden eller ved utflytting. Utgifter til nytt utstyr ved
fjerning eller uvettig bruk av brannnvernutstyret kan belastes den enkelte andelseier.

