Husordensregler for Haga borettslag (sist endret 02.05.2019)
1. I tiden fra kl 23.00-07.00 (8.00 på helligdager) skal det være stille. Dette i
samsvar med kommunevedtektene. Bruk av vaskemaskin, støvsugere og
lignende skal ikke forgå i dette tidsrommet. TV, radio og stereoanlegg skal
dempes slik at det ikke er til sjenanse for naboene. I denne tiden er det også
forbudt å kjøre biler inn foran blokkene. Utenom denne tiden er varekjøring
tillatt, men kun for av og pålessing.
2. For å få ett hyggelig bomiljø, oppfordrer vi alle til å holde orden innenfor
borettslagets områder (inkl. garasjer og søppelplasser) og påse at det ikke
begås hærverk av noe slag på lagets eiendom. Søppelkasser skal ikke fylles
så fulle at lokket blir stående åpent. Store gjenstander eller gjenstander som
ikke hører hjemme i søppelskuret, skal bringes av eier til fyllplassen på Mile,
ikke hensettes i søppelskuret.
3. Dyrehold er tillatt under visse forutsetninger. For at dyrehold skal bidra
positivet til bomiljøet, er det imidlertid et krav at følgende retningslinjer
overholdes
a) Alle dyr skal registreres hos styret og man må søke styret før man
anskaffer seg dyr. Man må avklare eventuell sykdomsproblematikk
med de andre i beboerne i oppgangen, før dyr anskaffes. Ingen kan
nekte andre å skaffe dyr uten dokumentert grunn.
b) Enhver har bare anledning til å ha to dyr. Når det gjelder dyr i bur
som marsvin, mus, fugler og lignende, regnes et bur med to utvokste
dyr som ett dyr. Unntatt fra denne bestemmelsen er akvariefisk. Det
er tillatt med inntil to akvarier, men samlet vannmengde må ikke
overstige 1000 liter. Alle akvarier skal være utstyrt med dekkende
plate. Antall akvarier er begrenset av hensyn til fuktighet i inneluften
og fare for vannskade.
c) Dyr er bare tillatt i borettslagets fellesarealer ved rask transport ut
og inn og da under oppsyn av eier.
d) Hunder skal holdes i bånd på borettslagets område. Dette gjelder
uavhengig av regler for båndtvang. På grunn av hygiene (barn) og
lukt, henvises lufting av hund til området bak garasjeanlegget eller
utenfor borettslagets område. Ekskrementer skal samles opp i
plastpose og kastes i restavfallet (ikke i borettslagets papirkurver).
e) Det er bare tillatt å ha innekatt eller katt som luftes i bånd. Her
gjelder samme retningslinjer som for hund.
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f) Det kreves at alt dyrehold skal forgå slik at det ikke er til plage eller
ulempe for borettslagets øvrige beboere.
g) Dyrehold i forbindelse med næringsvirksomhet/foreningsvirksomhet
er forbudt. Dette gjelder avl, arbeid med omplassering av dyr,
pensjonatvirksomhet o.l.
h) Overtredelse av disse bestemmelser vil kunne føre til at
styret/generalforsamlingen forlanger dyret fjernet fra borettslaget.
Hvis pålegg i forbindelse med dyreholdet ikke etterkommes, vil dette
kunne føre til utkastelse.
Tøy, tepper m.m. skal ikke ristes over balkong eller ut av vindu slik at det
kan drive støv inn til naboen. Det er forbudt å røyke i borettslagets
fellesrom.
Grilling på blokkenes balkonger eller inn mot blokkene, er bare tillatt med
elektrisk grill eller gassgrill. Man må imidlertid passe på at det ikke er til
sjenanse for naboene. Det er forbudt å oppbevare gassbeholdere i boder
eller kjellere.
Det er etablert tillitsvalgtordning i blokkene. Oppgangens beboere velger sin
tillitsvalgte. Beboere er ansvarlig for renhold av trapper og ganger jfr.
Husleiekontrakten.
Borettslaget er fra starten av planlagt bilfritt og all kjøring og parkering
skal skje etter følgende regler:
a. Beboere skal parkere på sin garasjeplass. Beboere i rekkehus kan
også parkere på sin gårdsplass. Hvis gårdsplassen benyttes, er det
viktig at bilen står godt inn fra veien slik at utrykningsbiler,
brøytebiler og annen ferdsel ikke hindres. Hvis beboeren har flere
biler, kan også oppmerkede parkeringsplasser benyttes. Sørg for at
du ikke under noen omstendigheter parkerer foran blokkene eller på
asfalterte veier nedover feltet eller grøntarealer. Ulovlig parkerte
biler blir borttauet uten varsel og for bileiers regning iflg. Vedtak på
generalforsamling 09.08.1989.
b. Lastebiler, og andre større biler (spesielt stor varebiler, bobiler etc)
campingvogner og lignende skal ikke parkeres på borettslagets
område.
c. Besøkende skal parkere på parkeringstaket eller på gårdsplassen til
rekkehus.
d. Parkering langs veiene eller på snuplasser er bare tillatt for av og
pålessing. Det er viktig at slik parkering ikke hindrer

utrykningskjøretøyer eller annen ferdsel. Kjøring på veiene inn foran
blokkene er bare tillatt mellom klokken 7.00 og kl 22.00.
e. Hvis man plasserer en avskiltet bil på sin garasjeplass eller på sin
gårdsplass, skal dette meldes til styret. Hvis man ønsker å plassere
en avskiltet bil på en av de oppmerkede plassene utendørs, må man
søke styret om tillatelse. Avskiltede biler skal bare plasseres på
borettslagets område kortere tid. Gjelder også garasjeplasser.
f. Bilen skal ikke plasseres slik at den stikker ut i kjørefeltet (utenfor
søyler/skillevegger)
8. Foreldre må påse at deres barn følger reglene. Alle må vise hensyn så
trivselen blir størst mulig. Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler eller leker i
oppgangene.
9. Fellesboder skal bare benyttes til den typen gjenstander de er beregnet for
(sykler, større leker etc.). Det er en forutsetning at gjenstandene er merket
med eiers navn og er i brukbar stand. Det er strengt forbudt å hensette
personlige eiendeler (barnevogner, skap, vaskemaskiner, sko etc.) i felles
ganger og under trapper etc. Alle gjenstander som er hensatt i strid med
reglementet, vil bli fjernet for eiers regning. Forespør oppgangens
tillitsvalgte om det er noe du lurer på.
10. All fotballspilling er kun tillatt fotballbanen ved enden av rekkehus i
Blåklokkeveien 21.
11. Alle dører inn til fellesrom skal til enhver tid være låst. Dette gjelder også
utgangsdører.
12. Det vises for øvrig til husleiekontrakten som andelshavere har godtatt med
sin underskrift.
13. Henvendelser til styret skal gjøres skriftlig eller ved fremmøte på styrets
kontordager fra kl. 18.30. Blåklokkeveien 2 i u etg.

