
 
 

HUSORDENSREGLER 
 

FOR 
 

VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 
 

**************************************************** 
Vedtatt på ordinær generalforsamling 27.5.2014. 

 
 
1. GENERELT 
Husordensreglene har til hensikt å sikre ro og orden og legge forholdene til rette for et 
hyggelig bomiljø. 
 
Alle med tilknytning til borettslaget må rette seg etter de til enhver tid gjeldende pålegg, 
regler og vedtekter. Ved eventuelle klager, plikter andelseieren å etterkomme disse. 
 
2. LEILIGHETENE 
Leilighetene og fellesarealene skal ikke brukes på en måte som sjenerer andre, eller svekker 
borettslagets omdømme.  
 
Det skal være alminnelig ro i leilighetene og fellesarealene mellom kl. 22:00 og kl. 07:00. 
Helligdagsfreden skal respekteres. 
 
Musikkøvelser, snekring og banking eller annen sjenerende støy er ikke tillatt på søndager og 
helligdager, lørdager etter kl. 17:00 og hverdager etter kl. 20:00. 
 
Musikkundervisning tillates bare etter spesiell avtale med borettslagets styre, og etter 
samtykke fra andelseierne i de tilstøtende leiligheter. 
 
Ved fester eller annen støy utover de generelle bestemmelsene, skal det gis nabovarsel 
minst 2 dager i forveien. Det samme må gjøres forut for oppussingsarbeider o.l. 
 
3. HUSDYRHOLD 
Husdyrhold vurderes i hvert enkelt tilfelle ved søknad til styret. Katter tillates ikke, med 
mindre de holdes i bånd eller innendørs.  
Ved innvilget dyrehold skal følgende regler overholdes: 

- Dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige 
beboerne i borettslaget.  

- Hunder skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Dette inkluderer lekeplasser, 
plener og gangveier.  

- Dyreeier plikter å umiddelbart fjerne ekskrementer fra hunder.  
- Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelle skader dyr måtte påføre 

person eller eiendom. 
- Dyreeier plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om 

dyrehold (hundeloven, politivedtekter, regler om båndtvang etc.). 
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Dersom reglene om dyrehold ikke overholdes, skal styret gi skriftlig advarsel til dyreeier. 
Dersom en klage ikke bringer forholdene i orden, kan styret kreve at dyreholdet opphører. 
 
4. MATING AV FUGLER/DYR 
Eventuell mating av fugler må skje inne på egen balkong, og må forekomme på en slik måte 
at mat ikke faller ned, og at det ikke er til sjenanse for naboer i tilstøtende leiligheter. Det er 
ikke tillatt å legge ut mat til fugler eller dyr på fellesarealer eller borettslagets område. 
 
5. SØPPEL OG AVFALL 
Borettslaget er tilsluttet Oslo Kommunes Kildesortering. Plast, matavfall og restavfall skal 
sorteres i separate poser i tråd med bestemmelsene til renovasjonsetaten angående 
kildesortering i Oslo. Posene knyttes godt igjen før de kastes, slik at lukt og tilgrising av 
avfallsstasjonene unngås.  Kildesortert søppel kastes i avfallsstasjoner plassert rundt i 
borettslaget.  
 
Det er strengt forbudt å kaste løst avfall, brennende gjenstander og oljeavfall i 
avfallsstasjonene. Skarpe gjenstander og glass må pakkes godt inn.  
 
Det er heller ikke tillatt å sette fra seg avfall ved siden av avfallsstasjonene (plastbokser, 
kasser, malespann etc.) 
 
Større gjenstander kan leveres på komprimatorbil, og skal i mellomtiden ikke oppbevares på 
fellesarealene, men i egen bod. Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall i 
borettslagets fellesrom i kjellerne. Møbler og liknende skal ikke settes i fellesarealene, og 
den enkelte beboer må selv sørge for å transportere bort fra området. Både 
gjenbruksstasjonen på Brobekk, og Grønmo tar imot en rekke typer avfall. 
 
Papir og glass/metall kastes i egne containere. 
 
6. TØRKEPLASSENE 
Tørkeplassene skal brukes til tørking av vasketøy og til lufting av tøy og sengeklær, samt 
banking av matter og tepper. Tørkeplassene skal ikke brukes på søndager og helligdager, og 
ikke senere enn kl. 17.00 på lørdager.  Tøy skal ikke henge ute om natten.   
 
7. VASKERIET 
Vaskeriet kan benyttes alle dager mellom kl. 07:00 og 22:00. Opphold i vaskeriet/henting av 
vask utenom åpningstidene er ikke tillatt og vil føre til alarmutløsning og vekterutrykning. 
Andelseiere disponerer vaskeriet etter reservasjon på vasketavlen i vaskeriet. Dersom man 
ikke har startet å vaske innen 10 minutter, kan andre benytte reserverte maskiner. 
 
Meldinger fra styret ved rundskriv eller oppslag i vaskeriet, skal gjelde som en del av 
husordensreglene. 

 
8. BALKONGER 
Det er ikke tillatt å tørke, lufte, riste eller banke tøy eller tepper over balkonggelender, i 
vinduer eller i trappeoppganger.  Dog kan det tørkes småvask under balkonghøyde, men på 
en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboene. 
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Det tillates, etter søknad til styret, å etablere trapp fra balkongene i første etasje og ned til 
fellesområdene. Trappen skal være uten satser og endring av retning, og det tillates ikke 
med platting, levegger eller liknende nedenfor trappen. Trappen skal være av en slik 
utførelse at den sklir naturlig inn i miljøet, og/eller at den er av noenlunde lik utførelse som 
andre trapper i den enkelte blokken. Ved søknad til styret skal beskrivelse/tegning ligge ved. 
 
Det må innhentes forhåndstillatelse fra styret før markiser kan monteres på balkongene. 
Fortrinnsvis skal det monteres tilsvarende markise som på andre leiligheter i samme blokk. 
 
Det er strengt forbudt å fjerne skilleveggene på balkongene, også for ytterside på 
hjørneleilighetene. 
 
Blomsterkasser må sikres forsvarlig, og skal henges på innsiden av balkongene. 
 
Innvendig vedlikehold av balkong er andelseiers vedlikeholdsansvar, herunder også årlig 
ettersyn av sluk og ansvar for at dette er åpent.  
 
Ha omtanke til naboene ved bruk av balkongen. Beboere oppfordres sterkt om å vise hensyn 
og begrense røyking på balkonger og i inngangspartier. 
 
Bruk av kullgrill eller engangsgrill tillates ikke. Gassbeholdere til gassgrill skal oppbevares på 
balkong, ikke i kjeller eller inne i leilighet. 
 
Flasker, bokser, sigarettsneiper o.l. må ikke kastes ut fra balkongen. 
 
Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på balkongene. 
 
Snø på balkongene skal fjernes av andelseier, men må fjernes med aktsomhet av hensyn til 
naboer i leiligheter under. 
 
9. VEDLIKEHOLD 
Innvendig vedlikehold påhviler den enkelte andelseier, herunder vedlikehold av egen 
inngangsdør, inklusive lås. 
 
Ved ombygging skal det alltid søkes styret om tillatelse på forhånd. Dersom fagmann er 
nødvendig for vedtak i saken, er det andelseier som svarer til kostnaden i forbindelse med 
dette. 
 
Andelseier er selv ansvarlig for at sluk og avløp er åpne. 
 
Håndverksarbeid, inklusive rørleggerarbeid, skal utføres forskriftsmessig av fagkyndig på 
området. 
 
Det er ikke tillatt å demontere radiator uten søknad til styret på forhånd.  
 
Dersom det oppdages veggdyr eller andre skadedyr i leiligheten, må dette straks meldes til 
vaktmestersentralen.  
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10. PARKERING 
Parkering av kjøretøy er forbudt på borettslagets område utenom parkeringsplassene. Borettslagets 
parkeringsbestemmelser er en del av de til enhver tid gjeldende husordensregler, se bakerst. 

 
11. OPPVARMING OG LUFTING 
Leilighetene må til enhver tid holdes såpass oppvarmet at vannrør ikke fryser.  
 
Lufting skal primært skje gjennom spalteventilene og luftekanal på kjøkken og bad. 
Luftekanalene må ikke tildekkes. 
 
Det er ikke tillatt å montere vifter i luftelukene. 
 
12. INNVENDIGE FELLESAREALER 
Unødig opphold i fellesarealene er ikke tillatt, og all ferdsel må foregå uten sjenanse for 
naboene. 
 
Samtlige beboere deler ansvaret for fellesarealene og plikter å holde kjellere og oppganger 
frie for gjenstander, søppel og avfall. Det er forbudt å bruke fellesarealer til oppbevaring 
med mindre styret har tillat det. Det er ikke tillatt å oppbevare byggeavfall og/eller 
byggemateriale i fellesareal. Av hensyn til fremkommelighet, rengjøring av fellesarealene, 
ryddighet og ikke minst med tanke på en eventuell evakuering i forbindelse med brann, er 
det ikke anledning til å oppbevare private effekter i oppganger og andre fellesareal, 
herunder fellesrom i kjeller. 
 
Etter besøk i kjeller skal lyset slokkes. 
 
Fellesrommene er kun til oppbevaring av sykler og barnevogner. 
 
Lufting må skje med varsomhet, slik at frostskader ikke oppstår, eller uvedkommende 
kommer inn. 
 
Alle inngangsdører skal alltid være låst. 
 
Det er strengt forbudt å bruke ild eller levende lys i fellesarealene. 
 
Dersom fellesarealer skades/nedsmusses, eksempelvis ved inn- og/eller utflytting, er 
skadevolder ansvarlig for kostnader ved skadeoppretting. 
 
13. UTVENDIGE FELLESAERALER 
Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom, og vedlikeholdet bekostes av 
beboerne gjennom månedlige felleskostnader.  
 
Bruksplener bør brukes med forsiktighet etter snøsmelting.  
 
Det er ikke med egen beskjæring eller felling av trær på fellesarealene. Dette skal eventuelt 
foretas av fagkyndig, etter inspeksjon og vurdering av styret. 
 



Side 5 av 7  0122 Vetlandsveien Borettslaget 
 

 Eier kan selv beskjære hekk under balkong eller egne planter i tilknytning til utgang fra 
balkong. 
 
Det er ikke tillatt med engangsgrill på fellesarealene. 
 
 
14. MERKING AV POSTKASSE OG RINGETABLÅ 
Postkassene skal merkes med postkasseskilt i plast og i riktig størrelse. Leilighetsnummer 
skal fremgå av skiltet, i tillegg til navn.  
 
Dersom postkasse og ringetablå forblir umerket i 4 uker etter innflytting (dato for 
overtakelse), kan styret bestille merking på eiers regning. 
 
I forbindelse med bruksoverlating plikter eier å sørge for at postkassen og utvendig 
ringetablå merkes med skilt. 
 
Både postkasseskilt og tablåskilt kan bestilles hos Oppsal Vaktmestersentral. 

 
15. KOMMUNIKASJON MED STYRET  
Henvendelser til styret, vaktmester eller forretningsfører bør skje skriftlig. Meldinger til 
styret kan legges i styrepostkassen utenfor vaskeriet i Vetlandsveien 87, eller sendes på e-
post til vetlandsvn@styrerommet.net. 
 
16. ENDRING AV HUSORDENSREGLER 
Endringer av husordensreglene vedtas av generalforsamlingen, men meldinger fra styret til 
andelseierne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde som en del av husordensreglene frem til 
neste generalforsamling. 
 
 

mailto:vetlandsvn@styrerommet.net
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Parkeringsbestemmelser for Vetlandsveien Borettslag 
 

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder, som ikke er 
regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt. Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av-
/pålessing i inntil 20 minutter. Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting 
mv.), må det innhentes parkeringstillatelse fra styret (tlf. 949 84 564) eller vaktmester (tlf. 22 76 28 
80). Parkeringsbeviset skal, i forkant av parkeringen, plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute, 
venstre side, for kontroll. Parkering skjer på eget ansvar. 
 

1. Registrerte andelseiere kan leie parkeringsplass. Det kan kun leies en parkeringsplass pr. 

andelsleilighet.  

 

2. Det forutsettes at medlem av husstanden er registrert som eier av bil.  

 

3. Ved tildeling av garasje mister du retten til å ha parkeringsplassen i borettslaget. 

4. Ved permanent fraflytting og framleie av leiligheten plikter andelseier å levere plassen 
tilbake til styret i borettslaget. Det er én måneds oppsigelsestid av parkeringsplassen. 
Oppsigelse gjelder fra den 01. i måneden. 

5. All tildeling av parkeringsplasser skal skje via styrets venteliste. Plassene tildeles etter 
ansiennitet regnet fra den dato det søkes om parkeringsplass. 

6. Parkeringsplassen skal kun benyttes til parkering av privatbil. Parkering av lastebiler eller 
campingvogn/tilhenger/ bobiler er forbudt. Biler som står på parkeringsplassene skal til 
enhver tid være i forskriftsmessig kjørbar stand.  

 
7. Har dere garasje skal det IKKE stå biler foran disse da dette er inne på borettslagets område. 

 

8. Parkeringsplassene skal ikke benyttes til større vedlikeholdsarbeider på biler. Dekkskifte kan 
foretas på plassen. 

9. Ansvaret for renhold og snømåking påhviler leieren av den enkelte plass. 

10. Kvittering for innbetalt leie skal på forlangende fremvises til medlemmer av styret. 

11. Styret i borettslaget fastsetter årsleien. Denne betales forskuddsvis. Dersom plassen er 
ubetalt etter betalingsfristens utløp, kan det bli utstedt kontrollavgift. Dersom leien ikke er 
betalt innen en måned etter forfall anses leieforholdet som opphørt, og plassen fristilles 
umiddelbart. Innbetalt leie refunderes ikke ved oppsigelse av plassen. 

12. Ved innbetaling av leie for parkeringsplassen, aksepterer leieren reglementet. Overtredelse 
av dette vil føre til inndragning av plassen. Årsleien refunderes ikke. 

13. Det er strengt forbudt å la ledningen henge igjen i strømuttaket når den ikke er koblet til 
bilen. 

 
14. Ved gjentagelse av dette medfører dette tap av parkeringsplassen. 

15. Det er montert i overbelastningsvern i boksene på 600watt. 
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16. Dersom en parkeringsplass står ubenyttet i mer enn 2 mnd., vil dette medføre oppsigelse av 
plassen, med mindre styret har mottatt en skriftlig beskjed om årsaken. Leien refunderes 
ikke. 

 

17. For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om 
å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter 
privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på 
parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet. 
Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer.  

 


