
Generelle husordensregler for Søbstadmyra B/L 

30.05.2006 
 Med endringer av 13.06.2007 

 
Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen sosiale evne til å omgås mennesker med 

forskjellig bakgrunn, væremåte og evnen til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. 

Allikevel er det nødvendig med visse felles regler, og det er derfor disse husordensreglene er 

nødvendige. 

 

Ansvar – Omfang 

 
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er ansvarlig 

for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle fremleiere gjøres kjent med reglene og 

overholder disse. Brudd på dette kan medføre oppsigelse av leieforholdet. 

 

Fellesanlegg – Lekeplasser – Dyrehold – Parkering 

 
Ta godt vare på grøntområde, beplantning og fellesanlegg. Skader påfører borettslaget kostnader og 

derved den enkelte andelseier/beboer unødige kostnader som igjen kan medføre husleieøkning. Bruk 

ikke barnas lekeområde til andre ting enn de er tiltenkt. Det er også viktig for våre minste å forstå at 

grøntområdene med planter må få være mest mulig i fred.  

 

Det ble i generalforsamling den 13.06.2007 vedtatt egne ordensregler for dyrehold. 

 

Borettslaget har bestemte områder for kjøring og parkering, og disse må respekteres. Kjøring og 

parkering på gårdsplasser, gang – sykkelveier er ikke tillatt. Unntak: nødvendig tilbringertjeneste med 

stor forsiktighet og ikke over lang tid. For å sikre at så mange beboere som mulig har 

parkeringsmuligheter må alle med motorvarmerplass/garasje benytte disse. Campingvogner og 

tilhengere tillates ikke parkert i borettslaget i tidsrommet mellom 01/10-01/05. Uregistrerte kjøretøyer 

tillates ikke hensatt på borettslagets område. Det vil medføre borttauing for eiers regning. Større 

bilreparasjoner tillates ikke på borettslagets område. 

Renhold 

 
Renhold i oppganger utføres av et innleid renholdsbyrå. Det er andelseiernes/beboernes plikt å fjerne 

matter, sykler, barnevogner og leker som ligger i gangene for å lette byråets arbeid. Det er også ønske 

om at skriblerier og tyggegummi ikke klines på vegger og gulv.  

 

Boder, kjellerganger og fellesrom i kjeller vaskes og ryddes av andelseierne/beboerne. Minimum 1 

gang årlig blir det innleid containere for rydding av boder og fellesrom. Brudd på dette kan føre til 

stenging av fellesrom. 

Avfall 

 
Avfall av diverse kategori skal sorteres i de respektive containere. Dette er viktig da borettslaget ellers 

vil bli børelagt, noe som igjen kan medføre en økning i fellesutgiftene. 

Det er absolutt ikke tillatt å la søppelposer stå i oppganger, kjellere og balkonger. Dette er til sjenanse 

for andre og illeluktende. Avfall skal kastes i containere og ikke settes ved siden av. Pappesker brettes 

sammen. Det er ikke tillatt å sette noen form for rask og avfall utenfor containerne. Husk faren for 

rotter, mus og andre skadedyr!!! 



Innendørs vedlikehold 

 
Plikten til å holde boligen og borettslagets eiendom er fordelt mellom andelseier og borettslaget. 

Borettslaget har normal plikt til å holde de ytre områder og boligmassen vedlike og i ordentlig stand. 

 

Andelseier har plikt til å holde det innvendige i leiligheten og bodene vedlike. Med innvendig menes 

tapeter, maling, gulvbelegg, panelovner, elektriske installasjoner, vann og avløpsrør, vv-bereder. Wc. 

Servanter og lignende. Periodiske kontroller vil bli utført. Ventiler må stå åpne slik at fuktskader og 

soppdannelse kan unngås. Dette gjelder spesielt våtrom og kjøkken. 

 

Tilleggsreglene gjelder på samme måte som de generelle husordensregler som en del av leieavtalen 

med borettslaget. TOBB eller borettslagets styre vil være behjelpelig med nærmere opplysninger om 

dette, eller andre forhold som måtte melde seg og som ikke fremgår automatisk av reglene. 

Skader 

 
Skader på bygninger og andre fellesområder som blir oppdaget skal varsles styret så snart som mulig. 

Skader som oppstår inne i leiligheten som for eksempel vannskader, brann eller røykskader varsles 

styret samt eget forsikringsselskap snarest. 

Ro og orden 

 
Det skal være stille etter kl. 23.00, dette gjelder både innendørs og utendørs på borettslagets område. 

Barns lek i oppganger må også passes på. Det er ikke tillatt å drive musikkundervisning i borettslaget. 

 

Det er ikke tillatt å drive sjenerende og støyende arbeider i tidsrommet: 

Mandag-fredag mellom kl. 22.00-07.00 

Lørdager mellom kl. 18.00-10.00 

Søndager og bevegelige helligdager skal det ikke foregå sjenerende støy 

 

Det er ikke tillatt å riste gulvmatter, sengeklær eller annet fra balkonger eller vindu. 

 

Mating av fugler på balkonger og kasting av mat til fugler fra balkonger/vinduer er heller ikke tillatt, 

da dette tiltrekker seg rotter og mus. Likedan må det vises forsiktighet ved spising på utendørs 

terrasser/fellesplatter så det ikke falles ned mat under disse da dette er et yndet oppholdssted for rotter 

og mus. 

 

Parabolantenner på verandaer er ikke tillatt uten styrets godkjennelse. Det må søkes. Andre former for 

antenner er ikke tillatt. 

 

Parkering av sykler foran postkassene er ikke tillatt. Sykler og barnevogner settes i kjeller. 

Bruksoverlating (Fremleie) 

 
Bruksoverlating skal søkes styret i god tid før eventuell bruksoverlating skjer. De nødvendige 

dokumenter fåes hos TOBB avd. Heimdal, Ringvollveiel 8. Bruksoverlating av 

garasje/motorvarmerplass er ikke under noen omstendighet tillatt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordensregler for dyrehold 
 

 

 

 

• Det er søknadsplikt for alle typer dyrehold, unntatt er typiske innedyr som fisker, 

hamster og lignende. Borettslaget godtar ikke dyr som av allmennheten regnes som 

farlig eller kan virke truende/støtende på folk flest.  

 

Generalforsamlingen vedtok den 13.06.2007 å forby rotter og ildere. 

 

• Når nytt søknadspliktig husdyr anskaffes skal ny søknad sendes styret. Søknaden 

gjelder for 1 husdyr. 

 

• Dyreholder er ansvarlig for skader forårsaket av sitt dyr. Her må det nevnes spesifikt 

at katteeiere spesielt, må regne med å måtte dekke borettslagets utgifter til ny sand 

hvis katten urinerer eller legger igjen ekskrementer i en eller flere av sandkassene. 

 

• Dyreholder må fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate seg. Dette skal skje 

umiddelbart. Husk å ha med pose! 

 

• Ved lufting av hund/katt bør man, så sant det er mulig, oppsøke områder utenfor 

borettslagets grenser. Hunder og katter må holdes borte fra barnas sandkasser. 

 

• Hunder skal føres i bånd inne på borettslagets område, og det skal føres tilsyn med 

katter den tiden de er ute. Dette gjelder til alle døgnets tider. 

 

• Hund skal ikke luftes av barn som ikke til enhver tid har full kontroll over dyret. 

 

• Katter skal bruke enten halsbånd, eller være id-merket. 

 

• Dyreholder som forlager dyret over flere dager uten tilsyn kan bli fratatt 

godkjenningen for sitt dyr. 

 

• Dyreholdsreglene er en del av ordensreglene, og en overtredelse av dyreholdsreglene 

er å anse som et vesentlig brudd på ordensreglene. 
  

 

 

 
 

 


