Husordensreglene
for Hallagerbakken borettslag

Husordensreglene for Hallagerbakken borettslag
[Husordensregler for Hallagerbakken borettslag vedtatt 24.05.1984, med endringer den
30.05.1985, 06.05.2004, 09.05.2005, 14.05.2008, 05.05.2009, 21.04.2015 og 24.04.2019.]
1. Innledning
Å bo i Hallagerbakken borettslag reguleres av det vanlige lovverket og spesielt Burettslagslova,
samt våre egne vedtekter og husordensregler. Hallagerbakken borettslag vedtar både vedtektene
og husordensreglene på generalforsamling. Husordensreglene kan utdypes i egne tillegg1, vedtatt
av styret.
Hallagerbakken borettslag har 3 grunnverdier:
Trivsel - Trygghet - Ansvar
Husordensreglene bygger på disse grunnverdiene.
2. Formål og omfang
Husordensreglene har som formål å holde ro og orden i borettslaget og å sikre et godt bomiljø ved
at alle tar hensyn til hverandre. De skal sikre beboerne trivsel og trygghet i hjemmet, og avklare
ansvarsforhold.
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å
etterleve reglene og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres
kjent med og overholder dem. Andelseier er ansvarlig for å bidra til at alles trygghet og trivsel
ivaretas.
I borettslaget vårt bor det mennesker med ulik bakgrunn og nasjonalitet, unge og gamle, enslige
og familier. Alle som bor her ønsker å ha det hyggelig, både privat og i forhold til naboene. Når så
mange mennesker bor sammen, må alle vise hensyn og være villige til å tilpasse seg, slik at vi
unngår unødvendige konflikter og uvennskap. For å få til dette er vi nødt til å ha visse regler som
alle må forholde seg til.
Dersom det skulle oppstå en konflikt, er det viktig å prøve å løse den på så lavt nivå som mulig.
Det første steget er å snakke sammen. Hvis dette ikke går, kan saken bringes inn for styret. Styret
vil normalt forsøke å finne en løsning enten ved mekling eller på annen måte.
Vi ønsker alle å ha et godt og sikkert bomiljø. Derfor legger borettslaget stor vekt på helse, miljø og
sikkerhet (HMS). Alle har et ansvar, både for sin egen bolig og for fellesarealene. Dersom noen blir
oppmerksom på forhold som angår HMS, som de ikke selv kan gjøre noe med, må de melde fra til
styret så snart som mulig, slik at eventuelle mangler kan rettes opp før noen eller noe blir skadet.
3. Regler om ro og støy
Innledning
Med støy menes alle former for uønsket lyd. Støy kan være meget plagsomt. Med disse reglene
ønsker vi å regulere mulighetene for støyende aktivitet i borettslaget slik at det oppnås en god
balanse mellom hensynet til behovet for ro og frihet fra plagsom støy, og behovet for å kunne leve
et normalt aktivt liv.
Generelt må vi godta normal aktivitet så lenge man viser hensyn og unngår unødvendig plagsom
støy.
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Følgende hovedregler gjelder:
Nattero
Nattero betyr at det skal være så stille som mulig, slik at folk får sove uforstyrret. Det skal være
nattero fra kl. 22 til kl. 08 natt til hverdager og fra kl. 23 til 9 natt til lørdager, søndager og offentlige
høytidsdager. Nyttårsaften kan det feires innen rimelighetens grenser frem til kl. 02. Det er en god
regel å varsle naboene hvis man skal ha selskap, men det er fortsatt nødvendig å vise hensyn til
naboene. Nabovarsel gir ikke fritak fra disse bestemmelsene.
Støyende aktiviteter
Byggtekniske arbeider, høylydt lek og andre støyende aktiviteter er kun tillatt i følgende tidsrom:
Hverdager kl. 08:00 til 20:00
Lørdager kl. 09:00 til 18:00
På høytidsdager skal ikke støyende arbeider og aktiviteter finne sted.
Spesielt støyende aktiviteter
Hamring, boring i betong og andre spesielt støyende byggtekniske aktiviteter er kun tillat på
hverdager mellom klokka 08:00 og 17:00 og lørdager mellom klokka 10:00 og 17:00.
Prosjekter som vil medføre stor støybelastning over flere dager, kan ikke iverksettes uten
forutgående samtykke fra styret. Berørte naboer skal informeres om planene på forhånd. Dersom
noen av de berørte naboene har godt begrunnet behov for ro under deler av prosjektperioden, skal
dette respekteres hvis det er praktisk mulig.
Musikk og lydanlegg
Som en hovedregel skal vi holde lyden fra TV, stereoanlegg o.l. (lydanlegg) for oss selv. Det betyr
at lydanlegget skal justeres slik at lyden ikke høres eller merkes gjennom vegger og tak og inn i
naboleilighetene. Husk at dyp bass kan forplante seg langt gjennom bygnings- konstruksjonen,
spesielt i blokkene. Står vinduer og dører åpne, justeres lyden ned.
Musikkundervisning må avtales med styret på forhånd.
Barns lek
Normal lek og livsutfoldelse blant barn og unge ønskes velkommen i borettslaget. At dette til tider
kan medføre en del støy må vi bare akseptere. Men også her gjelder hovedregelen om at vi må
unngå unødvendig og spesielt plagsom støy. Det er for eksempel greit at barn roper til hverandre
under lek ute, mens vedvarende hyling, eller roping innendørs, anses som uakseptabelt. (Dette
gjelder selvsagt ikke barnegråt etc.)
Det er de foresattes ansvar å holde øye med barna og vurdere om aktiviteten kan være plagsom
for folk rundt dem.
Ballspill skal kun foregå på fotballbanen. Det er ikke tillatt å bruke trappeoppgangene eller
parkeringshuset til lek.
Praktisering av disse reglene
Det er ikke mulig å regulere i detalj hva som er tillatt når og hvor. I det daglige vil både etterlevelse
og håndheving være basert på sunn fornuft, alminnelig folkeskikk og ikke minst dialog mellom
beboerne. Det forventes at folk stort sett kan snakke sammen og finne ut av hva som er greit og
ikke greit. Siden folk er forskjellige, noen flytter ut og noen flyter inn, må praksis få lov til å gå seg
til lokalt og over tid.
Ved uenighet gjelder styrets vurdering.
Styret har myndighet til å regulere konkrete aktiviteter eller forhold som anses å være i strid med
disse reglene.
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4. Renhold og orden
Andelseierne er ansvarlige for å holde orden i sitt nærområde og holde inngangspartier til egen
leilighet rent. Når andelseierne deler et fellesområde, som inngangspartiet til utebodene, er
renhold og orden et fellesansvar for de berørte andelseierne.
Dersom man forsøpler eller griser til fellesarealene utover det normale skal man så fort som mulig
gjøre rent og rydde opp etter seg.
Andelseierne i blokkene er ansvarlig for ukentlig renhold av trappeoppgangen, samt vindusvask i
oppgangene minst 4 ganger per år. Arbeidet går på omgang. (Denne plikten bortfaller dersom
borettslaget har etablert en annen ordning, for eksempel innleie av eksternt vaskebyrå.)
Barnevogner kan settes under nederste trapp i inngangen til blokkene, såfremt det ikke på noen
måte hindrer passering. Midlertidig oppbevaring av sykler, sportsutstyr og annet privat utstyr under
trappen er kun tillatt dersom det er i aktivt bruk og ikke hindrer plassering av barnevogner og/eller
passering.
Balkonger og uteområdet, som inngår i bruksområdet for den enkelte andelseier, er
rekreasjonsområder, og skal normalt ikke benyttes som lagringsplass. Midlertidig lagring av
byggematerialer, hvitevarer, avfall etc. på uteområder skal lagres forsvarlig og fjernes så snart som
mulig.
Hageavfall skal fjernes av andelseier og deponeres etter kommunens henvisninger.
Hallagerbakken borettslag er opptatt av miljø og grønne verdier. Søppel og avfall skal kildesorteres
etter kommunens retningslinjer, pakkes godt inn og legges i dertil bestemte kasser. Unngå søl
omkring søppelkassene. Innbo, hvitevarer og spesialavfall skal fraktes bort av andelseier. Det er
strengt forbudt å kaste fra seg søppel på fellesarealene. Dette gjelder også sigarettsneiper!
Unødvendig opphold i parkeringshuset eller i trappeoppgangene i blokkene er ikke tillatt.
5. Parkering og trafikkforhold
Innenfor bommene
Kjøring med motorkjøretøy på borettslagets gangveier er ikke tillatt. Dette gjelder også mopeder og
motorsykler. Forbudet gjelder også drosjer og bud. Andelseier er ansvarlig for å informere om
dette på forhånd. Det gjøres unntak for nødvendig* kjøring.
All kjøring skal foregå i gangfart (maksimum 5 km/t) og så stille og forsiktig som mulig. Tuting,
rusing og tomgangskjøring er forbudt.
Parkering er kun tillatt i forbindelse med nødvendig kjøring. Parkeringen skal vare kortest mulig.
Dette gjelder også håndverkerbiler o.l. Pleie, reparasjon og hjulskift er ikke tillatt.
Kjøretøy hensatt på eiendommen/gangveien, kan uten forutgående varsel fjernes for eiers regning
og risiko.
* Hva er nødvendig kjøring?
Det er vanskelig å gi absolutte regler for hva som er nødvendig kjøring. Ved uenighet gjelder
styrets vurdering.
Noen eksempler:
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Greit:
•
•

Transport av bevegelseshemmede.
Transport av stor eller tung last som man ikke klarer å bære. (NB! Det er lov å gå to
ganger).

Ikke greit:
• Pizzabud
• Henting av noe man har glemt
• Overlevering av bil/skifte av sjåfør
• Galanteri (henting/levering av folk som kan gå selv)

Inne i parkeringshuset
Parkeringsplassene skal kun brukes til parkering av motorkjøretøy. Parkering skal skje innenfor
oppmerket plass.
Parkeringsplassene skal ikke brukes som lagerplass. Det er tillatt å oppbevare bildekk, hundebur,
sykkelstativer og lignende på egen plass så lenge dette skjer på en ryddig og trygg måte. Batterier,
drivstoff, olje eller andre kjemikalier må ikke oppbevares i parkeringshuset.
Det er tillatt å montere oppheng for skiboks over egen plass. Andelseier er ansvarlig for at dette er
forsvarlig utført og ikke utgjør noen risiko for andre.
Dørene til parkeringshuset skal alltid holdes låst.
Øvrige parkeringsplasser
De øvrige parkeringsplassene kan bare benyttes av borettslagets beboere og deres gjester.
Disse plassene er forbeholdt kjøretøy som er i jevnlig bruk. Uregistrerte kjøretøy, bilvrak og andre
kjøretøy som ikke er i lovlig kjørbar stand tillates ikke på parkeringsplassene.
Styret kan regulere bruken av disse plassene for å sikre en best mulig utnyttelse. Nærmere regler
angis på skilt. Disse gjelder på lik linje med husordensreglene.
El-biler
Det er bare lov å lade el-biler på plasser som er tilrettelagt for det.
Håndheving
Styret kan inngå avtale med et parkeringsselskap for å få hjelp til å håndheve parkeringsreglene.
Brudd på disse reglene kan medføre borttauing eller kontrollavgift.

6. Sikkerhet
Andelseiere, beboere og alle andre som ferdes i borettslaget skal opptre slik at ikke andre utsettes
for skade eller fare for skade.
Andelseier er ansvarlig for at sikkerheten er ivaretatt i sitt nærområde. Dersom man oppdager noe
i borettslaget som kan være farlig, skal dette rapporteres til styret så fort som mulig.
Potensielt farlige gjenstander skal oppbevares eller festes forsvarlig. Faste konstruksjoner som
gjerder, plattinger og annet skal holdes i forsvarlig stand.
Andelseier er ansvarlig for at rømningsveier er fri for alle typer hindringer og at brannvernutstyr
som røykvarsler, pulverapparat og branntau er hensiktsmessig plassert og fungerende. Alle
voksne beboere må gjøre seg kjent med borettslagets gjeldende brannverninstruks.
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Det er forbudt å bruke kullgrill, bålpanne o.l. eller på annen måte tenne åpen ild på balkonger og
uteområder i borettslaget. Brannfarlig materiale skal oppbevares forsvarlig og i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.
Truende atferd fra dyr eller beboere er ikke akseptabelt.
Nærmere presiseringer finnes i gjeldende “HMS-plan for Hallagerbakken borettslag”.

7. Bygningsmessige forandringer
For å bevare borettslagets unike arkitektur og for å skape trivsel og sikkerhet, er det av stor
betydning at alle bygningsmessige endringer skjer etter gjeldende regler. Alle bygningsmessige
forandringer utendørs, og alle endringer i bærende konstruksjoner innendørs, skal på forhånd
godkjennes av styret etter skriftlig søknad.
Dette gjelder også antenner, skilt, katteluker og lignende.
Nærmere presiseringer finnes i gjeldende “Byggeveilederen”2.
8. Utomhus
Det er et mål for borettslaget at fellesområdene skal fremstå som velstelte, brukervennlige og
trivelige. Naturhagene mellom husrekkene skal i størst mulig grad bevares. Borettslaget er reist på
én tomt, og utearealet er i utgangspunktet ett fellesareal. Likevel er det lagt opp til at andelseiere
på bakkeplan kan disponere et gitt uteområde direkte knyttet til leiligheten. Det er imidlertid forbudt
å privatisere et uteområde, for eksempel ved å sette opp hekk eller gjerde, uten skriftlig tillatelse
fra styret.
Nærmere redegjørelse for disponeringen finnes i gjeldende ”Byggeveilederen” og “Uteveilederen”.
Fellesområdene er ment som rekreasjonsområde for beboere i alle aldre.
Generelle utomhusregler:
Områder som disponeres av andelseier:
a. Hekker og andre vekster skal ikke hindre fremkommelighet for ferdsel på områdets veier. De
skal ikke henge utover veien og heller ikke dekke til gatelampene, da deres funksjon er å
belyse gangveiene.
Styret kan beslutte beskjæring eller fjerning av vekster som hindrer fremkommelighet eller
belysning.
b. Velstelte hekker gir borettslaget et tiltalende ytre og betyr mye for oss alle. Det er naturlig at
beboerne har behov for en rimelig skjerming for innsyn utenfra, likevel er det ønskelig at
hekken ikke vokser uhemmet i høyden. Det er ikke mulig å angi en norm for maksimum
hekkehøyde, bl.a. pga. ulik utforming av terrenget. En antydning kan imidlertid være at man
normalt ikke bør la hekken overstige gjennomsnittlig høyde til en voksen person.
c. Felling og beskjæring av trær skal kun gjøres i styrets regi.
d. Plattinger, gjerder og andre bygningsmessige utførelser må det søkes tillatelse om.
e. Andelshaver er ansvarlig for vedlikehold av det disponerte uteområdet.
Andre fellesområder:
a. Ved ønske om felling og beskjæring av trær på fellesområdene sendes søknad til styret.
Vedtak gjøres etter gjeldende retningslinjer og kriterier.
b. Ved felling av trær skal det i utgangspunktet sørges for ny beplanting.
c. Fellesområdene er en trivselfaktor for beboere i alle aldre. Det innebærer et felles ansvar for
bevaring og vedlikehold.

2

Inkluderer “Retningslinjer for mindre bygningsmessige endringer i og rundt bolig”.
Side 6 av 7

9. Dyrehold
Dyr kan bidra til å skape trivsel og hygge både for eierne og for nærmiljøet. Å ha kjæledyr
innebærer også et ansvar - for dyrets velferd og for naboers trygghet og trivsel.
Det er tillatt å holde kjæledyr i borettslaget på følgende vilkår:

a. Det er kun lov å holde dyr som er tillatt i henhold til norsk lov og som er egnet som kjæledyr i
et borettslag.
b. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for øvrige beboere.
c. Dyr skal ikke forlates hjemme alene før de er klare for dette. I tilvenningsperioder kan det
oppstå piping, klynking og bjeffing. Om dette er tilfelle, må naboer varsles.
d. Eier er ansvarlig for skader som dyret påfører personer eller eiendom i borettslaget.
e. Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet er til sjenanse for andre, forplikter
eieren seg til å iverksette egnede tiltak. I tvilstilfelle avgjør styret berettigelsen av klagen og
hvilke tiltak som er egnet.
f. Dyreeiere skal være kjent med og følge politivedtektene for Oslo angående dyrehold og
straffebestemmelser som gjelder ved mislighold av dyret.
g. Brudd på borettslagets dyreholdsbestemmelser betraktes på lik linje med brudd på
husordensreglene for øvrig og kan føre til oppsigelse av leieforholdet.
h. Dyr skal normalt bo inne. Styret kan gi dispensasjon for å holde dyr i bur ute.
Lufting av kjæledyr (om utekatter, se neste avsnitt)
a. Dyret skal alltid holdes i bånd på borettslagets område. Det er ikke tillatt å la dyret stå alene ute
i bånd, heller ikke i egen hage/balkong.
b. Dyret skal alltid være under kontroll av en ansvarlig person.
c. Dyret skal luftes utenfor borettslaget.
d. Dyreeier har ansvar for å fjerne avføring så raskt som mulig. Poser med avfall skal kastes
forsvarlig.
Utekatter
a. Det er tillatt å ha katter som går fritt ute (utekatt).
b. Hver husstand kan ha maksimalt 2 utekatter.
c. Erklæring om utekatt skal signeres av den ansvarlige katteeier.
d. Det er ikke praktisk mulig for den enkelte katteeier alltid å fjerne dyrets ekskrementer når den
gjør fra seg ute. Punkt d i avsnittet ovenfor gjelder derfor ikke utekatter.
e. Styret kan vedta spesielle tiltak for håndtering av katteekskrementer. Alle som har utekatt,
forplikter seg til å bidra praktisk og/eller økonomisk til slike tiltak. Eier av utekatt skal sørge for
at katten alltid har tilgang til et egnet kattetoalett.
f. Katter skal være ID-merket. Utekatter skal være kastrert eller sterilisert. Det er ønskelig at
katten har halsbånd med leilighetsnummer.
g. Katteluker må ikke settes inn uten skriftlig godkjenning fra styret.

10. Sanksjoner
Brudd på husordensreglene kan i ytterste konsekvens medføre tvangssalg eller krav om fravikelse
av leiligheten.
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