HUSORDENSREGLER
FOR
STORGÅRDEN BORETTSLAG
Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at disse reglene blir fulgt. Leiligheten må ikke
brukes slik at det sjenerer andre leieboere. Ordensreglene inneholder ikke bare plikter –
hovedhensikten er å medvirke til at alle beboerne kan få ro, orden og hygge i hjemmene, samt
et godt naboskap. Klager over brudd på husordensreglene skal alltid skje skriftlig til styret.

GENERELLE ORDENSREGLER
Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i trapperom eller ganger. Kast
IKKE mat ut av vinduet til fuglene, da dette trekker til seg rotter og mus. Risting og lufting av
tøy fra vinduer og balkong er forbudt. Dører til inngang og kjeller skal alltid være låst. La
aldri små barn være alene på loftet eller i kjelleren. Slukk alltid lyset etter deg på loft og
kjeller.

REGLER OM RO I LEILIGHETENE
Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23.00 til kl. 06.00. Se til at barna ikke leker eller støyer i
trappeoppgang eller vestibyler. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 20.00.
(Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale, og med samtykke fra leieboere over,
under og ved siden av.) Stereoanlegg må benyttes med varsomhet, da basstoner forplanter seg
i betongen. For å få et godt naboskap skal ikke banking eller boring som forstyrrer naboene
forekomme i leilighetene før kl. 08.00 og etter kl. 20.00 på hverdager og ikke etter kl 17.00 på
lørdager. På søn- og helligdager bør slikt ikke forekomme. (Hjemmeindustri som forstyrrer
naboene er ikke tillatt.)

SØPPEL OG AVFALL
All søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i avfallssjakten. Vær ekstra nøye når det
kastes sanitærartikler. Det må ikke kastes noen form for flytende avfall. Treverk må ikke
kastes i sjakten p.g.a. at de ”spidder” posene. Avfallssjakten bør ikke brukes mellom
kl. 23.00– 06.00
Kildesortering av aviser, ukeblader, reklamebrosjyrer, papp, kartongemballasje,
drikkekartonger og andre papir/papprodukter, skal utsorteres/bæres ut og legges i
papircontainere som befinner seg utenfor høyblokkene eller i de grønne beholderne ved
lavblokkene.
Beboerne anmodes om å kildesortere flasker og glass (farget og klart), og bringe dette til de
glassigloer som er plassert ved Sparbutikken og Manglerudsenteret.
Det er forbudt å sette søppel eller avfall i kjellerganger, trapperom , fellesrom eller ute på
området, samt utenfor og imellom bygningene. Det er heller ikke tillatt å sette søppel eller

avfall rundt/inntil utplasserte containere, eller utenfor bygningens søppelromsdør. Søppel skal
ikke oppbevares på beboernes balkonger.
Større avfall/søppel som utrangerte el-artikler (TV-apparater, radioer, og lignende), komfyrer,
tepper, linoleum, bygningsmessig utskiftning av kjøkken og baderomsinventar, herunder
andre bygningsmessige materialer, må beboer selv sørge for å fjerne for egen kostnad, eller
oppbevare innenfor eget boareal. Det overnevnte avfall kan husholdningene/beboere uten
ekstra avgift, levere ved renholdsverkets gjenbruksstasjoner i Brobekkvn. 87 og ved Grønnmo
avfallsanlegg.

VASKERIER OG TØRKEPLASSER
Vaskeriene er stengt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt de andre høytidsdagene.
VASKETIDER:
Mandag - fredag: kl. 08.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00-22.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00, 14.00-18.00
VASKETIDENE MÅ OVERHOLDES!
Parkér reservasjonslåsen når vaskeriet forlates.
Alle maskinene tørkes over etter bruk. Forlat vaskeriet i den stand du selv ønsker å finne det.
Tørkeplassen skal bare brukes til tørk av vasketøy og til lufting av tøy og sengeklær

BILPARKERING
De som har garasje skal bruke den. Dette for at flere skal ha mulighet til å parkere på pplasser eller langs gaten.

DYREHOLD
1. Alle dyreeiere er pliktig til å registrere hunden/katten. Ved innflytting skal eventuelle
dyr godkjennes før tillatelse gis.
2. Hund og katt skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets eiendom, samt at den må
føres av en person som har kontroll over dyret.
3. Hundeeiere er erstatningspliktige for enhver skade som hunden/katten måtte påføre
personer eller eiendommen.
4. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
5. Det er ikke tillatt å holde kamphunder, for eksempel Pitbullterrier.
6. Dyreeiere er forpliktet til å sette seg inn i bestemmelser for Oslo kommune
(Politivedtekene samt viltlov.)
7. Ved berettige klager på dyreholdet, minner vi om at dyrehold er en del av
husleiekontrakten, og betraktes som mislighold av denne.
8. Alle klager sendes skriftlig til styret for behandling, og eventuelt oversendes til den
valgte dyrekomite.

9. Innsigelser hvor legeerklæring fremlegges fra oppgangens beboere må respekteres av
søker av dyrehold.

BAD, WC, KRANER OG LEDNINGER
Om vinteren må alle rom holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. La aldri
en kran stå åpen når et rom forlates. Skyll en gang i blant med sodavann eller plumbo for at
avløpsrørene ikke så lett skal stoppes til. Hvis et rør springer lekk og stoppekranen ikke kan
bli stengt med det samme, surr et håndkle eller lignende rundt stedet. La en snipp av
håndkleet henge ned i en bøtte eller vask, slik at vannet samles opp. Ring deretter
vaktmesterens alarmtelefon 22 67 61 37.

FELLESROMMENE
Barnevogner, sykler, ski, kjelker etc. må ikke plasseres i trapperom, trapper, vestibyler eller
kjellerganger. Bruk dertil bestemte boder og fellesrom. Barnevogner kan dog settes utenfor
entrédøren for kortere tid når naboene ikke har noe imot det. Møbler eller ting som beboer
ikke har plass til i leiligheten, må IKKE plasseres i kjellerganger eller noen av fellesrommene.
Styret kan besørge slike ting fjernet for beboers regning.

BALKONGER
Åpen ild med f. eks. fakkelbokser o.l. og oppskyting av raketter er forbudt. Det er tillatt å
grille med gassgrill eller elektrisk grill. Det er ikke tillatt å sette opp fuglebrett eller – kasse.
Blomsterkasser må bare monteres på innsiden av balkongen i høyblokkene. Det er videre ikke
tillatt å forandre fasadeutseendet ved å benytte andre veggfarger enn vedtatt.

RØYKING
Røyking er ikke tillatt i fellesrom eller heiser.

ANTENNER
Utvendig montering/oppsetting av egne radio og TV-antenner/parabolantenner er IKKE tillatt.
Ulovlig oppsetting av antenne blir å betrakte som vesentlig misligholdelse av andelseiers
husleiekontrakt med borettslaget.

GENERELT OM BRANNSIKKERHET OG HVER ENKELT BEBOERS ANSVAR
Pulverapparatene i lavblokkene SKAL stå på et lett tilgjengelig sted. Hver boenhet SKAL ha
minst en røykvarsler som skal være montert på riktig sted. Beboerne skal skifte batteri hvert
år. Batteri blir besørget av borettslaget. Beboerne plikter å utvise generell forsiktighet med
henhold til potensielle brannfarer.

FRAMLEIE
Framleie må godkjennes av styret. Leieboeren har ansvaret ovenfor borettslaget for alle
skader og ulemper som selskapet eller leieboerne får av hans framleiere. Framleieren må ikke
flytte inn før godkjenning foreligger.
Overtredelse av husordensreglene kan medfølge oppsigelse av leieforholdet.

GOD OG HYGGELIG BOKULTUR TILSIER-------




At man varsler naboer hvis man skal ha en fest som kanskje kan komme til å sjenere
på grunn av høyt lydnivå og ekstra trafikk i gang og heis.
Man bør informere naboene hvis det skal utføres omfattende oppussing i leilighetene.
Heng gjerne opp en ”nabovarsel” på oppslagstavla.
At man ikke tapper i vann i badekar og forårsaker annet bråk fra kraner og avløp etter
kl. 23.00.
At man ikke banker i radiatorer, rør, gulv eller tak og/eller lager lyder som sjenerer
godt naboskap.

VESENTLIGE ELLER GJENTATTE BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE VIL
MEDFØRE OPPSIGELSE AV ANDELSEIERS HUSLEIEKONTRAKT MED
BORETTSLAGET.
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