
 HUSORDENSREGLER 
FOR 

STUBBERUDLIA BORETTSLAG 
 

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. november 1981, 
ordinær generalforsamling 28. april 1987, 7. juni 1988 og 23. mai 2002. 

 
 
INNLEDNING  
 
Stubberudlia Borettslag er borettshavernes eiendom. Det er borettshaverne som i 
fellesskap er økonomisk ansvarlig for at vår felles eiendom blir holdt i forsvarlig 
stand. 
 
Ordensreglene inneholder ikke bare plikter. Hovedhensikten er å medvirke til at det 
skapes ro, orden og trivsel i hjemmene, samt godt naboskap. 
 
Borettshaverne plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene. De er også 
ansvarlige for at husstandens øvrige medlemmer samt besøkende overholder disse 
reglene. Leilighetene og fellesrommene må ikke brukes på en slik måte at det er til 
sjenanse for de andre leieboerne. 
 
Vesentlige eller gjentatte brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse av 
leieforholdet. Klager over brudd på husordensreglene skal skje skriftlig til styret. 
 
 
RO I LEILIGHETEN 
Det skal være ro i leilighetene og oppgangene mellom kl. 2300 og 0600. Lek og 
unødig opphold i oppgangene er ikke tillatt. Mange kan ha skiftarbeid og trenger ro til 
andre tider av døgnet. Musikkundervisning tillates bare etter avtale med styret og 
med samtykke av nærmeste naboer. Naboer bør i god tid varsles dersom man skal 
ha en festlig anledning. 
 
 
NØDVENDIG ARBEID I LEILIGHETENE OG FELLESROM. 
Bygningsmessig arbeid som medfører forandringer av leilighetene er ikke tillatt uten 
godkjenning av styret. 
 
Nødvendig arbeid bør skje i ordinær arbeidstid på dagen. Hvis dette ikke  er mulig, 
og arbeidet er av en slik art at det kan virke sjenerende for naboen, må arbeidet finne 
sted før kl. 22.00 på hverdager. 
 

DET PRESISERES AT BANKING OG BORING I BETONG IKKE ER 
TILLATT I HELGER (LØRDAG/SØNDAG) ELLER PÅ HELLIGDAGER!  

PÅ HVERDAGER ER DET IKKE TILLATT ETTER KLOKKEN 19.30! 
 
 

RENHOLD 
Beboerne skal etter tur vaske trapperommet og hovedtrappen ned til neste etasje to 
ganger i uken. Man plikter å sørge for at dette blir gjort selv om man er bortreist eller 
av andre grunner er forhindret fra å gjøre dette selv. 
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Beboerne i hybelleiligheter skal vaske fra sin dør til utgangsdøren. 
 
Utgangspartiene i lavblokkene vaskes etter tur en gang i uken. Det er ikke tillatt å 
riste tepper fra verandaen. 
 
*Vasking av trapperom, hovedtrapp, ganger og utgangspartier blir for tiden gjort av 
eksternt vaskefirma. 
 
TØRKING AV TØY. 
Det er ikke tillatt å ha vask hengende synlig til tørk på verandaen på søn- og 
helligdager. (Dette gjelder også 1. og 17. mai). 
 
 
SØPPEL OG AVFALL 
Alt søppel og avfall skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i søppelsjakten. Det er 
ikke tillatt å kaste brennende ting eller maling og oljeavfall i sjakten. Sjakten må ikke 
brukes mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Det er ikke tillatt å sette søppel eller avfall i 
kjelleren eller utenfor døren til søppelsjakten. Gjenstander eller avfall som ikke går i 
sjakten legges i de oppsatte containere. 
 
Vi minner om at det fra tid til annen forekommer grov misbruk av søppelsjaktene, det 
gjelder særlig dårlig eller ikke innpakket avfall som kastes direkte i sjakten. Dette 
fører til at søppelrommene blir tilgriset og illeluktende. Ikke bare er det en ubehagelig 
jobb for vaktmesterne å prøve og holde søppelrommene rene og luktfrie, men lukten 
sprer seg også i oppgangene og blir en plage for beboerne. 
 
Containerdagene i borettslaget fortsetter. Papir og glass kastes i egne containere 
som er tilpasset dette. Større (spesial)avfall kan kastes i containere som settes ut ca. 
10. i månedene januar, mars, mai august, oktober og desember. Disse står i ca. en 
uke. Plasseringen varierer noe. På tider hvor det erfaringsmessig er mye søppel, blir 
det satt ut flere containere. 
 
 
HEISER 
Foreldrene må påse at barna ikke leker med heisene. Heisreparasjoner er kostbare, 
og foreldrene vil bli gjort ansvarlig for skader som oppstår grunnet barns lek eller 
annen misbruk av heisene. 
 
 
VASKERIENE 
For bruk av vaskeriene er det utarbeidet egne regler som finnes oppslått der. 
Brukeren av vaskemaskiner kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader som oppstår  
pga. uforsvarlig bruk.  
Vinduene i vaskeriene skal lukkes etter bruk. 
Vaskeriene skal rengjøres etter bruk. 
 
Vaskeriene betjenes av elektroniske vaskekort som kan kjøpes/fylles på hos 
vaktmester eller på styrekontoret i åpningstiden. 
 
GRILLING 
Det er forbudt å grille med kull og tennvæske i borettslaget. Årsaken til dette er den 
store brannfaren som ligger i å ha åpen ild på verandaer i boligblokker. I tillegg er det 
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mange som plages av røyken som grillene avgir. Elektriske griller og gassgriller er 
det derimot ikke forbudt å benytte.  
 
 
DYREHOLD 
Det er tillatt å holde husdyr i Stubberudlia Borettslag på følgende betingelser: 
 
1. Hunder (og katter) skal føres i bånd innen borettslagets område. Dersom 

hunden luftes av barn, må man påse at den ikke ertes eller skremmes slik at 
den kan skremme andre. 

2. Hunde- og katteeiere er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som 
Deres hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f.eks. skader 
på grøntanlegg, planter og blomster, skraper på dører og karmer osv. Hund- og 
katteeiere er forpliktet til straks å fjerne ekskrementer som deres dyr måtte 
etterlate seg på trapper, veier og i oppganger. 

 
Lufting av dyr må ikke foregå på steder som lekeplasser, sandkasser, plener og 
parkanlegg. 

 
Det er lufteplass for hunder på Trosterud Treningssenters område beregnet på 
hundeeiere i vårt borettslag. Den ligger lengst sør på området (mot Dr. 
Dedichens vei).  

3. Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer ved 
lukt, bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til å straks å fjerne dyret fra 
leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle 
avgjør borettslagets styre hvorvidt en klage er berettiget. 

4. Det er bare anledning til å holde et dyr (hund/katt) i hver leilighet. 
Bestemmelsene gjelder bare for dyr som er anskaffet etter generalforsamlingen 
i 1978. 

 
Styret kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om at det bare er anledning til å 
holde en hund eller katt i hver leilighet, om særlige grunner skulle tilsi det. 

5. Hundeeiere forplikter seg å melde fra til styret om hundeholdet, for at styret til 
enhver tid skal ha oversikt over samtlige hunder og hundeeiere. Melding kan gis 
på skjemaet som er trykket bakerst i husordensreglene. 

 
Skjemaet leveres i borettslagets postkasse i Tvetenveien 243 innen 14 dager 
etter generalforsamlingen. Dersom det inntreffer andre omstendigheter i 
hundeholdet, skal melding om dette gis umiddelbart. 

6. Disse bestemmelsene betraktes som en del av leiekontrakten. Brudd på 
bestemmelsene blir å betrakte som et vesentlig brudd på husordensreglene og 
kan føre til oppsigelse av leieforholdet. 

 
 
TRAFIKK OG PARKERING. 
1. Stubberudlia Borettslag har to parkeringshus til disposisjon, hvor en del av 

borettshaverne har oppmerket bilplass. Videre har borettslaget 
biloppstillingsplasser utendørs, samt en gjesteparkeringsplass. 
Parkeringshusene skal til enhver tid være låst. Lyset skal slukkes etter bruk. 

2. Borettshaverne skal benytte sine parkeringsplasser ved all parkering. Beboere i 
leiligheter som har bil, men uten fast bilplass, plikter å leie plass gjennom styret 
eller av andre beboere i laget som ikke bruker sin plass. Ved formidling av 
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plasser i styrets regi prioriteres de beboere som fra før av ikke har tilgang til 
parkeringsplass. De beboere som disponerer flere biler, plikter å leie 
biloppstillingsplasser for disse. Parkering på gjesteparkeringsplassene er ikke 
tillatt for beboere. 

3. All bilkjøring og parkering, samt kjøring av sykler med motor på indre område 
og på gangveiene er forbudt - med unntak av helt nødvendig kjøring. 

 Nødvendig kjøring er: 
 A) Syke- og invalidetransport. 
 B) Flytting, møbeltransport og av- og pålessing av store og/eller tunge kolli. 

C) Funksjonshemmede som er avhengige av å kjøre bil, selv over kortere 
strekninger, har anledning til å kjøre bil og parkere på indre område. Dette 
gjelder bare de som bor i laget. 

 
 Styret i borettslaget eller trafikkutvalget kan gi dispensasjoner. 
4. Vask og reparasjon av kjøretøyer/motorsykler på borettslagets område er ikke 

tillatt. Videre er det forbudt å bruke parkeringsplassene til annet enn parkering 
av kjøretøyer og/eller tilhenger. Det er tillatt å oppbevare ett sett ekstra hjul ved 
hver parkeringsplass. All annen lagring er forbudt, og vil uten varsel og ansvar 
for borettslaget bli fjernet av vaktmester. 

5. Gjesteparkeringsplassene er mellom nr. 197 og 205. Parkering er kun tillatt for 
gjester med personbiler/stasjonsvogner. Andre kjøretøyer som drosjer, 
lastebiler, busser, samt campingvogner og tilhengere er ikke tillatt. Disse 
henvises til parkeringsplass bak Trosterud Senter. Uten samtykke fra 
styret/trafikkutvalget har gjester ikke adgang til å benytte gjesteplass 
sammenhengende utover tre døgn. 

6. Biler som er på besøk i borettslaget over en lengre periode av gangen omfattes 
også av dette reglementet. Den enkelte borettshaver må leie ekstraplass for 
disse. Samboere regnes under ingen omstendighet som gjest. 

7. Avskiltede biler på borettslagets område utenom beboerplassene vil bli fjernet. 
8. Parkeringsplasser for funksjonshemmede fordeles av styret/trafikkutvalget i 

samråd med de naboutvalget, etter invaliditetsgrad. De funksjonshemmede som 
har fått dispensasjonsplass inne på området, må avgi sin faste plass til 
borettslaget så lenge dispensasjonen gjelder. 

9. Beboere som benytter gjesteparkeringsplassen og indre område til av- og 
pålessing (pkt. 3) skal ha lysene på, og legge igjen beskjed med beboers navn i 
frontvinduet. Bilen skal deretter fjernes omgående. 

10. Beboere plikter å underrette sine gjester om borettslagets parkerings- 
         bestemmelser. 
11. Overtredelse av disse bestemmelsene vil medføre borttauing for eiers regning 

og risiko. 
12. Styret/trafikkutvalget påser at parkeringsbestemmelsene blir overholdt. 

Dispensasjon kan bare gis av styret/trafikkutvalget. 
13. Oppdirking av låser og andre inngrep på bommer og garasjeporter er å betrakte 

som grovt brudd på husordensreglene. 
 
FREMLEIE 
Fremleie av leiligheter eller deler av leiligheter er ikke tillatt uten styrets 
godkjennelse. Andelseieren er ansvarlig for alle skader og ulemper som borettslaget 
påføres ved hans fremleie. 
GENERELLE BESTEMMELSER 
Møbler eller andre ting beboerne ikke har plass til i leiligheten, må ikke settes i 
kjelleroppgangene eller i fellesrommene. Dette vil uten varsel bli fjernet av 
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vaktmesterne. 
 
Inngangsdører, dører til kjellerganger og fellesrom skal være låst til enhver tid. 
 
Montering av vifter i avtrekkskanaler og friskluftsventiler er forbudt. Lufting av 
leilighetene må ikke skje gjennom entredøren. 
 
Det er kun tillatt å montere solavskjerming (markiser) i samsvar med de retningslinjer 
som er vedtatt av borettslagets styre. 
 
Det er ikke lov å fjerne skyveluker på balkonger. Ved nedbør skal skyvelukene være 
lukket. Følgeskader ved brudd på dette er beboerens ansvar. 
 
Tenn ikke mer elektrisk lys enn nødvendig og påse at lys som det ikke er nødvendig 
å bruke er avslått.  
 
Ingen må sette fra seg sykler, ski, kjelker, fottøy eller lignende utenfor entredør. 
 
Lek og unødig opphold i oppgangene er ikke tillatt.   
 
Montering av egne antenner for TV er ikke tillatt. Antenner for radiomottaking eller 
sending må ikke settes opp uten styrets samtykke. 
 
Det påhviler den enkelte beboer å sjekke om brannslukkingsutstyret er i orden. 
Røykvarsler skal med jevne mellomrom kontrolleres og batteriet om nødvendig 
byttes. Det skal kontrolleres at manometerets (trykkmålerens) pil står på grønt. 
Dersom pilen står på rødt, skal apparatet leveres på vaktmesterkontoret for 
etterfylling. 
 
 
REGISTRERINGSSKJEMA FOR HUNDEEIERE I STUBBERUDLIA 
BORETTSLAG. 
På generalforsamlingen i april 1985 ble det vedtatt å endre husordensreglene ved at 
det ble innført registreringsplikt for hundeeiere i borettslaget. På den måten kan 
styret til enhver tid ha full oversikt over hundeholdet. Det henvises videre til 
husordensreglene, avsnittet om dyrehold, pkt. 1 
 
Alle beboere som holder hund(er) plikter etter dette å returnere slippen nedenfor i 
utfylt stand til styret. Dette gjelder samtlige hundeeiere i borettslaget. Alle endringer i 
hundeholdet skal omgående meldes til styret. Dette gjelder både anskaffelse og tap 
av hund. 
 
 
Styret 
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HUNDEEIERENS 
 
Navn: ______________________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________ 
 
Hunderase: __________________________________________________________ 
 
Hundens navn: _______________________________________________________ 
 
Hundens farge og spesielle kjennetegn: ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Anskaffelsestidspunkt: ______________________ 
 
 
Oslo, den ________________ ________________________________________ 
      Forpliktende underskrift 




