
  
 

1. Innledning 
Andelseierne er ansvarlig for at disse reglene blir overholdt. 
Reglene er ment til å sikre beboerne trygghet, ro og trivsel. 
Det henstilles til beboerne å respektere styrets beslutninger. Skulle noen av beboerne 
ha spørsmål eller klager vedr. leiligheten eller forhold i borettslaget, henstilles det til å 
ta kontakt med styret. 

 
2. Regler om ro i leilighetene 

For god trivsel er det viktig at alle tar hensyn til hverandre.  Banking, bruk av 
borremaskin eller annet støyende utstyr er tillatt alle hverdager mellom kl. 08:00 og  
kl. 20:00.  
 

3. Fellesarealene 
Det er viktig at det er god fremkommelighet i ganger og trapper. En må derfor ikke 
hensette ting her. Vaktmester skifter lyspærer/lysrør i fellesarealer så snart han får 
beskjed av beboere, eller oppdager selv at noen lys har sluttet å virke. Gi også beskjed 
til vaktmester dersom, eller hvis det er problemer med dører, etc.  
 

4. For å unngå rotter og mus, må ingen mate dyr og fugler utendørs eller kaste mat rundt 
bygningene eller fra altaner og vinduer.  Den lune treterrassen på sørsiden av 234 B, 
kan fritt benyttes av alle beboere.  

 
5. Parkeringsplasser 

De av beboerne som selv ikke har bil eller ikke vil benytte egen plass i garasjeanlegget, 
har anledning til å leie ut sin parkeringsplass til andre beboere i bygget.  Dersom ingen 
andre beboere er interessert, kan garasjeplassen leies ut til andre. I så fall bærer utleier 
ansvaret for bruken (at det holdes normal orden i anlegget og at porten blir lukket). På 
samme måte som ved overdragelse av leiligheter, må ny leietaker i garasjeanlegget 
godkjennes av styret i borettslaget.  
En av branndørene som fører fra garasjen til gangen skal av sikkerhetsmessige årsaker 
(trygghet for beboerne) holdes låst. 

 
6. Renovasjon 

For å unngå lukt og skadedyr må alt søppel pakkes forsvarlig inn før det kastes i 
container/bosskasse.  Ved bruk av bæreposer må disse knyttes igjen.  Av miljøhensyn 
er det viktig at den enkelte bruker kildesorterer avfallet, slik kommunen til enhver tid 
bestemmer.  Det må ikke forekomme at avfall settes utenfor.  Beboerne må selv sørge 
for bortkjøring av annet avfall enn husholdningsavfall. 
 

7. Altanene  
Av hensyn til naboer må en ikke riste tepper fra altanen.  For å unngå sjenerende støy 
og vibrasjoner er det dessverre ikke tillat å montere varmepumper etc. til noen av 
leilighetene. Blomsterkasser er tillatt, men husk å plassere dem slik at de ikke kan falle 
ned og forårsaker personskade.  For å unngå å skape lekkasje til leilighetene er det 



viktig at hver beboer bærer ansvaret for at vannrennen/avløp fra altanen holdes ren og 
fri for blader og rusk. Det samme gjelder på inngangssiden.  

 
8. Husdyr 

Det er tillatt å holde husdyr dersom de ikke er til sjenanse for andre beboere. Ingen 
husdyr må slippes løs utenfor eiers leilighet. 

            
 

9. Kraner og ledninger 
Det anbefales å stenge stoppekranen når en skal være borte fra leiligheten i lengre tid. 
La aldri vann renne unødvendig eller la en kran stå åpen når et rom forlates. For å 
unngå at avløp går tett, må fett eller kaffegrut ikke tømmes i vasker, sluker eller toalett. 
Det er viktig at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i 
den kalde årstiden, slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet 
 

10. Kjøring foran Haraldsgata 234 B 
For å unngå lekkasjer ned til garasjeanlegget er det dessverre ikke tillatt å kjøre opp 
mot bygningen i Haraldsgata 234 B (over parkeringsanlegget).  Dette gjelder også 
privatbiler taxier og biler benyttet til fraflytting/tilflytting. Dette området er ikke 
beregnet for slik tyngde og er stengt for biltrafikk/parkering.  Det har kostet beboerne 
(borettslaget) dyrt å reparere lekkasjer etter biltransport her. 
 

11. Brannvarslere 
Brannvarslerne i leilighetene eies av borettslaget, som også står for driften av disse.  
Beboerne må ikke skifte batterier – disse blir skiftet av borettslaget. Brannvarslerne er 
koblet opp mot nettverket i hver leilighet. Brannvarslerne er tilknyttet døgnbemannet 
sentral. Det er derfor viktig å ikke skru av nettverket når en forlater leiligheten. 
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