
BRØNNDALEN BORETTSLAG 

HUSORDENSREGLER FOR LAVBLOKKER OG HØYBLOKKEN 

Ordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesareal og har til hensikt å 

fremme miljø og trivsel i borettslaget. Borettslaget skal være et godt og trygt sted å bo. 

Grunnprinsippet er at du forholder deg til omgivelsene på samme måte som du selv ønsker at 

omgivelsene skal forholde seg overfor deg. 

I tillegg gjelder egne ordensregler for parkering, bruk av garasjene, husdyrhold, og 

bruksoverlating i borettslaget. Andelseier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av 

sin husstand, og besøkende som han gir tilgang til eiendommen. Bestemmelsene i 

ordensreglene er en del av vedtektene for borettslaget. Jfr. Vedtektene pkt. 6. 

 

1. Tøy må ikke henges til tørk i høyde over altanrekkverket. For tørking av klær på 

terrassen, kan en benytte tørkestativ (ca. 1 m). Det er ikke tillatt å riste eller banke 

tepper og sengetøy på terrassen, i trappeoppganger eller igjennom vinduer. Lufting av 

sengetøy er kun tillatt på terrassen under rekkverk høyde. Det er heller ikke tillatt å 

bruke terrassen som lagringsplass. 

 

2. Beboerne må ikke forstyrre hverandre med unødig bråk. Musikkanlegg o.l. må kun 

benyttes hensynsfullt og avdempet. Etter kl. 22.00 skal det være ro, så vel ute og inne. 

Lek i oppganger og fellesganger er ikke tillatt. Boring og banking skal ikke foregå 

etter kl. 21.00 på hverdager, og ikke etter kl. 18.00 på lørdager. Banking og boring på 

helligdager og søndager er ikke tillatt. (1 mai og 17. mai eks). 

 

3. Ytterdørene i blokkene skal til enhver tid være lukket 

 

4. Utlufting av leiligheten må ikke foregå ut i felles ganger, da matlukt og dårlig lukt kan 

sjenere nabo beboerne. 

 

5. Grilling med elektrisk grill og gassgrill tillatt. Det er ikke lov å grille med kullgrill 

eller engangsgriller. (mer info om grilling på borettslagets hjemmeside)  

 

6. Sykler, kjelker/akebrett, ski utstyr og barnevogner skal ikke hensettes i felles ganger. 

Dette skal henholdsvis settes i egne barnevogns rom og i sykkel boder, eller i boder 

tilhørende leiligheten. Gjester kan også gis tillatelse til å benytte barnevogns rom til 

plassering av barnevogner, etter henvisning fra beboer. 

 

7. Alt husholdningsavfall skal pakkes i plastposer, knytt igjen, og kastes i nedkastene til 

boss-suget. Hensetning av boss og gjenstander er ikke tillatt, (sko, støvler, våte klær, 

sykler etc.) da det skal være fri ferdsel i fellesgangene. For større gjenstander og boss, 

skal dette kastes i bosscontainere som blir satt ut etter datoer i Brønndalen sin års 

kalender og borettslagets hjemmeside. Det er satt ut egne containere for papir- og 

plastavfall og glass/metall. Ved overtredelse av dette påbudet vil ansvar bli gjort 

gjeldene, og kostnad for fjerning av gjenstander og boss blir tilført andelseier/beboer. 



8. Beboer skal benytte tildelt garasjeplass. Hver beboer er ansvarlig for orden og renhold 

av den tildelte plass. (Jfr. ”Regler for parkering” og ”Regler for bruk og fremleie av 

garasjeplass i borettslaget”). 

 

9. Fotballsparking og ballspill, skating, og bruk av rulleskøyter mellom blokkene, og på 

plenene er ikke tillatt. Det er også forbudt å bruke skateboard og rulleskøyter i 

oppganger og fellesganger. 

 

10. Ekstra antenner/Parabol er ikke tillatt å montere. Borettslaget har kabel anlegg som er 

tilrettelagt i hver leilighet. Det er ikke tillatt å montere egne varmepumper til 

leiligheten. 

 

11. Det er ikke lov å utøve hærverk på borett slagets eiendom. Samtlige beboere plikter å 

påse at hærverk blir hindret utført, og skal melde eventuelle skader, med navn på 

ansvarlige til styret, eller tillitsvalgte for den enkelte blokk. Alle klager og skader som 

blir meldt skal ha mer enn 1 underskrift, og skal gå igjennom tillitsvalgte 

 

12. Leieboer må til enhver tid rette seg etter de påbud som SBBL og styret i Brønndalen 

borettslag gir til opprettholdelse av ro og orden i felles interesse og til beskyttelse av 

eiendommen 

 

13. Alle beboerne har ansvar for at rennene og ristene i nedløpet på terrassen blir rengjort, 

etter behov. Lekkasje fra overnevnte terrasse kan beboer selv bli gjort ansvarlig for. 

 

14. Det er ikke tillatt å lage/sette opp hindringer på borettslagets fellesområder. Med dette 

menes at en ikke kan sette opp hekker og gjerder som blir til fysisk hindringer på 

fellesområde. Våre fellesområder er til fri benyttelse og bruk av alle beboerne i laget. 

 

 

Styret kan fremme forslag om endring av ordensreglene, dersom behovet tilsier det, men ikke 

uten skriftlig varsel om dette. Ordensreglene erstatter tidligere utleverte husordensregler, og 

gjelder for lavblokker og høyblokken. 

 

 


