
HELLEN SENTRUM BORETTSLAG

ORDENSREGLER                 PR. 19.04.2021   

Alle som bor i borettslagets skal bidra til ro, orden og renslighet og plikter å følge de til
enhver tid gjeldende ordensregler for bygget, inkludert utendørs områdene. Andelseier er
ansvarlig for at alle som bebor leiligheten, inklusive besøkende, følger ordensreglene.

Fellesganger, svalganger, kjellerganger og trappegang skal til enhver tid være ryddige.

Røyking av sigaretter og annen form for tobakk er ikke tillatt i borettslagets fellesområder
som inngangspartier, heis, trappegang, svalganger og garasje.

Det skal ikke henges opp navnelapper på postkassene. Vaktmester bestiller postkasseskilt
ved behov.

Ved fraflytting og rehabilitering av leiligheter er andelseier selv ansvarlig for at gamle
materialer, tepper, kartonger og annet avfall blir fjernet. Hvis dette ikke blir utført vil dette bli
utført for andelseieres regning.

Sykler:

- Sykler parkeres på sykkelparkering i garasjen eller i sykkelbod.
- Sykler i sykkelbod merkes med navn og leilighetsnummer.
- Sykler oppbevart i kjeller blir gitt bort en gang i året.

Husdyr:

- Hold av husdyr må søkes til styret. Katt er ikke tillatt under noen omstendigheter.
Styret kan pålegge andelseier å oppgi husdyrholdet såfremt det viser seg at dette
fører til ulempe for de andre beboerne.

Avfall/søppel:

- Det er ikke lov å sette fra seg avfall i garasjen eller fellesboder og fellesarealer.
- Søppelsjakt er kun for husholdningsavfall. Dette må pakkes godt inn før det kastes i

sjakten. Lokket på søppelsjakt må stenges skikkelig etter bruk.
- Flasker, glassrester samt aviser må ikke kastes i søppelsjakt.
- Nedkast av boss skal ikke kastes mellom kl.22:00 og kl.06:00.
- Miljøstasjon for glass og papir er plassert ved enden av parkeringsplassen, og disse

skal brukes til aviser, kartong, papp og glass.

Vaskeri:

- Vaskeriene kan kun brukes fra kl. 08:00 til kl.20:00 på hverdager og fra kl.08:00 til kl.
14:00 på lørdager. Vaskeriene skal ikke brukes på søn- og andre helligdager.

- Vaskeri og tørkerom kan bookes på oppsatte tavler.
- Man kan kun sette seg opp på et vaskeri enten formiddag eller ettermiddag.
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- Det er ikke tillatt å stryke ut leiligheter som allerede har satt seg opp på tavlen.
- Vaskeriene skal rengjøres etter bruk! Lo skal fjernes fra tørketrommel etter bruk.
- Vaskemaskiner og tørketromler må ikke overbelastes da dette medfører skade på

maskinene og dyre reparasjoner.

Altaner:

- Det er forbudt å riste eller banke matter, tepper, sengetøy og lignende utover
altanene eller i vinduene.

- Gjenstander og klær må ikke tørkes over rekkverket på altanen.
- Sluken på altanen må ikke brukes til å tømmes bøtter o.l, dette fører til tilstopping av

nedløpsrørene.
- Bruk av engangsgrill, kull-eller gassgrill er ikke tillatt. Kun bruk av elektrisk grill.
- På grunn av brannfare er det ikke tillatt å kaste sigarettstumper eller sende fyrverkeri

ut fra altaner.
- Hver altan er utstyrt med en rømingsluke i skilleveggene mellom leilighetene. Av

hensyn til brannsikkerhet skal disse ikke blokkeres. Store møbler, blomsterkasser o.l.
må derfor ikke plasseres foran luken.

- Når det gjelder røyking av sigaretter og annen tobakk på altaner ber vi om at det
vises hensyn til naboer. Røyken trekker inn i stuer og soverom, noe oppleves som
ubehagelig og plagsomt.

- Det er ikke tilatt å sett opp badestamper, jacuzzi, spa og massasjebad på altatnene.
Borettslaget har ikke forsikringer som dekker eventuelle lekkasjer fra denne typen
innretning. Avløpet på altanen er heller ikke dimensjonert for å ta unna
vannmengdene som kan komme av en lekkasje. Andre strukturelle skader som følge
av overvekt vil trolig heller ikke bli dekket av forsikringen, da de ikke er å anse som
plutselig og uforutsette. Dette medfører at andelseier selv vil stå ansvarlig for å dekke
alle skader som oppstår.

Støy:

- Det skal være ro i huset etter kl. 23:00, alle dager (inklusive helger og helligdager).
- Arbeid som utføres i egen leilighet som medfører banking og boring er ikke tillatt

mandag til fredag etter kl. 18:00, lørdag etter kl. 16:00. Søn-og andre helligdager er
slikt arbeid ikke tillatt.

- Alle beboere plikter til vise hensyn overfor sine naboer når det gjelder å avpasse
lydnivået ved bruk av radio, TV eller annen støy som kan være til sjenanse for
naboene.

- Vaskemaskiner og tørketromler i leilighetene skal ikke brukes etter kl. 23:00.
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Parkering:

- Andelseiere og besøkende må bruke utdelt parkeringskort.
- Biler uten gyldig parkeringskort bøtelegges av VestPark. Borettslaget har ingenting

med eventuelle bører å gjøre.
- Gjestekort gjelder ikke som permanent parkeringskort. Overtredelse medfører

bøteleggelse fra Vestpark.
- Tap av kort vil bli fakturert 750kr fra VestPark.
- Det er kun tillatt å parkere 1 bil pr leilighet på lagets parkeringsplasser. De som har

garasjeplass skal bruke denne.

Garasje:

- I felles garasjeanlegg er det kun bil/MC og tilbehør til bil/MC som skal lagres. Med
tilbehør til bil menes for eksempel takstativ/skistativ/skiboks, ikke-brannfarlig
rekvisita, verktøy og dekk/hjul. Gjenstander, utover ovennevnte, lagret over lengre tid
uten avtale med styret, vil bli fjernet og regningen belastes den enkelte andelseier.

- Det skal ikke oppbevares brannfarlig materiale, herunder papir/papiravfall, søppel,
ved, møbler og lignende. Det er heller ikke tillatt å oppbevare brannfarlige væsker
som bensin, diesel, gass etc.

- Det er strengt forbudt å røyke eller bruke åpen ild i garasjeanlegget.
- Det skal ikke utføres bilreparasjoner/ mekanisk arbeid som kan medføre risiko for søl

av olje, bensin, bremsevæske eller på annen måte søle til garasjeanlegget, eller
brannfarlige arbeider av noe slag i garasjeanlegget.

- Biloppstillingsplassen skal holdes ryddig slik at brannmannskaper er sikret god
fremkommelighet ved eventuell slokkeinnsats.

- Lading av el-biler fra stikkontakt (uten godkjent jordfeilvern) er ikke tillatt på grunn av
brannfare. Lading skal kun foregå fra godkjent ladestasjon. Montering av
ladestasjoner må avtales med styret og bekostes av bilens eier.

- Innretninger som kjøleskap og frysebokser i garasjene skal være tilkoblet
minusmåler. Opplegg for minusmåler skal avtales med styret, og kostnader knyttet til
dette skal forhåndsbetales til BOB.

- Beboere er økonomisk ansvarlig for skader som påføres garasjeanlegget. Beboere
er også økonomisk ansvarlig for skader som påføres av gjester.

- Borettslaget er ikke ansvarlig for tyveri av eller skadeverk på bil/MC og andre
gjenstander i garasjeanlegget.

- Bytte av parkeringsplass skal godkjennes av styret. Ønske om bytte fremlegges
skriftlig til styret.

- Det er ikke tillatt for beboere å drive fremleie av plassen i garasjen.
- Garasjen har ikke oljeutskiller. Unngå vasking av bil med kjemikalier og andre

miljøskadelige midler.
- Ordensreglene gjelder også for de innelukkede garasjeplassene.
- Gjentatte brudd på ordensreglene medfører bortfall av plass i garasjen.

Gjentatte brudd på ordensreglene vil medføre påtale og videre oppfølging!
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