
 

 

 

 

 

HUSORDENSREGLER 
FOR 

NEDRE HAUKEDALEN BORETTSLAG 

 

 

 
 

Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og 

fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel i 

borettslaget.  

 

Andelseieren er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av 

husstanden og andre som gies adgang til boligen. 

 

I henhold til bestemmelsene i lagets vedtekter fastsettes 

husordensreglene av styret, eventuelt generalforsamlingen i laget. 

 
                                            April  2018 

  



 

 

 

1. Alminnelige ordensregler 

Bruk boligen slik at andre ikke sjeneres. 

Vindu eller trapper skal ikke brukes til lufting eller  

risting av tøy eller sengeklær.  

 

Det er kun tillatt å bruke elektrisk- eller gassgrill  

på terrassen.   
 

 

 

2. Boligen og boområdet 

Uro i boligen og boområdet skal unngåes fra 

kl. 22.00-06.00. Musikkøvelser, banking og 

boring kan bare skje i tidsrommet kl.08.00 – 

20.00 på hverdager. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Regler for husdyrhold  

Det er ikke tillatt med utekatt. Det  

godkjennes ikke flere hunder pr andel. 

Søknad om husdyrhold skal  

sendes til styret for godkjenning på eget  

skjema for dyrehold. 

 

 

 

 

4. Boss 

Konteinerne i bossrommene er kun for 

husholdningsavfall. Husholdningsavfall skal 

være forsvarlig pakket før det legges i  

beholderne. Det skal opprettholdes god orden 

i bossrommene. 

Papir/papp, aviser og aluminium skal leveres i 

egne konteinere. Det samme gjelder glass, 

flasker og lignende.  

Gjenstander, som for eksempel elektriske 

artikler, møbler og lignende,  skal ikke settes i  

bossrommet. Dette må den enkelte beboer selv  

frakte bort. 

 



 

5. Renhold 
 Den enkelte er ansvarlig for å rengjøre fellesarealene 

etter seg om man forårsaker tilgrising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tørkeplasser 
Tørking og lufting av tøy bør så langt det er 

mulig unngås på søndager, helligdager og 

offentlige høytidsdager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Bad, wc og ledninger 
Alle rom - også kjellere - må holdes såpass 

oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. Det 

må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, og 

det må bare brukes toalettpapir.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Bilplasser og garasjeanlegg 
 Parkering av biler og andre kjøretøy skal bare 

 skje på de anviste oppstillingsplassene.  

 

Vask av biler er ikke tillatt på borettslagets   

eiendom. 

 

Garasjeplassene skal kun benyttes til 

parkering av biler og oppbevaring av 

bilrelatert utstyr. 

Brannfarlige vesker etc skal ikke oppbevares i garasjen. 



 

 

 

 

9. Meldinger og henvendelser 
Meldinger fra borettslagets styre eller VESTBO til 

andelseierne ved rundskriv eller oppslag, skal gjelde på 

samme vis som husordensreglene. Henvendelser til 

styret i borettslaget vedrørende husordensreglene skal 

skje skriftlig.  

 

 

 

10. Plikter/ ansvar 

Det vises forøvrig til vedtektene som 

inneholder bestemmelser om plikter og 

ansvar, og det vises særlig til  

bestemmelsene om innbetaling av 

felleskostnader og indre vedlikehold av 

boligen. Bruksoverlating (fremleie) må ikke 

skje uten samtykke/godkjenning fra styret i 

borettslaget. 

 

 

 

11. Andre Bestemmelser 

 
 


