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Husordensregler 

vedtatt på styremøte 12/11-2007, endret 18/10-2021. 

Alminnelige ordensregler. 

Bruk boligen slik at andre ikke sjeneres eller utsettes for fare. Bruk av kullgrill er ikke tillatt. 

Det er heller ikke tillatt å bruke fakler/lys med åpen flamme på svalgangene.   

Boligen og boområdet. 

Uro i boligen og boområdet skal unngås fra kl. 22.00 til 07.00. Banking og boring kan bare 

skje i tidsrommet 08.00 til 20.00 på hverdager og 10.00 til 18.00 i helgen. 

Regler for husdyrhold. 

Søknad om anskaffelse av større husdyr som katt eller hund skal sendes til styret. 

Balkonger og terrasser. 

Det må ikke kastes gjenstander (f. eks. sigarettsneiper/snusposer) fra balkonger og terrasser 

ned på utearealene. I de leiligheter som er utstyrt med terrasser med tregulv på plan 1, er 

andelshaveren ansvarlig for alt vedlikehold/renhold. Likeledes er alle andelshavere ansvarlig 

for at egne terrasser og balkonger holdes ryddig. 

Renhold. 

Den enkelte er ansvarlig for å rengjøre fellesarealene etter seg dersom man forårsaker 

tilgrising.  

Bad, wc og ledninger. 

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, og det må bare brukes toalettpapir.  

Bilplasser og parkering. 

Parkering av biler og andre kjøretøy skal bare skje på oppmerkede plasser. Det er ikke tillatt 

å oppbevare dekk og andre gjenstander i garasjen. Slike ting skal oppbevares i bod. Parkering 

på tunet er ikke tillatt. Plassen er ment for utrykningskjøretøy og av- og pålessing.  

Meldinger og henvendelser. 

Meldinger fra borettslagets styre eller VESTBO til andelseierne ved rundskriv eller oppslag, 

skal gjelde på samme vis som husordensreglene. Henvendelser til styret i borettslaget 

vedrørende husordensreglene skal skje skriftlig.  

Plikter/ansvar. 

Det vises forøvrig til vedtektene som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og det 

vises særlig til bestemmelsene om innbetaling av felleskostnader og indre vedlikehold av 

boligen. Bruksoverlating må ikke skje ut over det som er tillatt i henhold til borettslagsloven 

og/eller vedtektene.  


