HUSORDENSREGLER FOR ULSRUD BORETTSLAG
Det er i hver enkelt borettshavers interesse at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt,
og at leiligheten ikke blir brukt slik at det sjenerer andre. Husordensreglene er
hjemlet i vedtektene for Ulsrud borettslag
1. Ro i leiligheten
Bråk og støy fra leiligheten må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl.
22.00 til kl. 06.00. Støyende arbeid (boring, hamring, oppussing og lignende) skal ikke utføres
mellom kl 20.00 til 07.00 på hverdager. På lørdag kan slikt arbeid kun utføres mellom kl 10.00
og 17.00. Støyende arbeid skal ikke forekomme på søndag og helligdager.
Musikkundervisning tillates bare etter godkjenning av styret og med samtykke av naboene over,
under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 16.00 og 18.00, etter kl. 22.00 og på
søndag og helligdager.
2. Husdyrhold
Det er ikke tillatt å ha dyr i borettslaget. Styret kan etter søknad dispensere fra forbudet dersom
søknaden viser at gode grunner taler for det og dersom dyreholdet ikke er til ulempe for
borettslaget eller beboerne i laget.
3. Husholdningsavfall
Husholdningsavfall emballeres forsvarlig og legges i søppelhusene. Papir, papp og drikkekartonger legges i papircontainerne. Glass og metall legges i containeren på parkeringsplassen ved Olav Nygards veg 23. Tekstiler, tøy og sko som kan brukes, legges i tøycontainerne
til Fretex eller UFF.
Det som skal kastes av slikt, kan legges i komprimator ved fyrhuset. Hageavfall kan legges
bak Fyrhuset. Restavfall som isopor og liknende lett knusbart avfall kan også legges i
komprimator ved Fyrhuset. Treverk og metallgjenstander kan ikke knuses av komprimator, slikt
må kjøres bort av andelshaveren. Det er ikke tillatt å legge noe ved siden av komprimatoren.
Følgende må også kjøres bort av andelshaverne selv:
Møbler, innbo, hvitevarer (komfyrer, kjøleskap, frysebokser). Elektronikk og treverk. Det er ikke
tillatt å lagre slikt i kjelleren. Alt dette kan leveres gratis på Grønmo avfallsanlegg, eller Brobekk
forbrenningsanlegg, Brobekkveien 87.
Spesialavfall som maling og lakk, olje og bensin, frysevæsker og liknende må leveres på
Brobekk eller bensinstasjoner. Dette er gratis.
Det kan avtales med vaktmesteren å få kjørt bort større partier eller få leie containere. Dette må
betales av borettshaveren.
4. Renhold
I ekstraordinær generalforsamling 21.01.2003 ble det vedtatt å sette bort trappevask m.m. til et
rengjøringsselskap. Trappene blir vasket en gang i uka. Ved flytting, oppussing m.m. vil det
oppstå spesielt behov for trappevask. Dette må utføres utenom ordinær trappevask av den som
har foretatt tiltaket. Vinduer pusses av renholdsfirmaet hver tredje måned. Beboere har sagt fra at
de syns dette er litt for sjelden og at de derfor i tillegg vasker vinduer etter behov. Dette
anbefales.

5. Orden i trappeoppganger
Det er ikke tillatt å benytte oppgangene til oppbevaring av barnevogner og sykler. De skal settes
i sykkelrommet. Det er ikke adgang til å oppbevare leker, skotøy eller andre gjenstander i
oppgangene. Reklame som ikke interesserer mottaker, må mottakeren ikke plassere
på postkassene, men kaste den i papircontainer. Unødig lek og opphold i oppgangen bør unngås.
Rullator e.l. tillates satt i oppgangen.
6. Ordensmannstjeneste
Styret sender hvert år pr. 1.januar ut en oversikt over ordensmannstjenesten som gir beboerne
plikter i bestemte uker til å holde inngangspartiet rent for rusk og rask (plukke opp og kaste papir
m.m.), gjøre rent i sykkelrommene ved å støvsuge, feie eller vaske golvene.
7. Vaskeri, tørke- og bankeplass.
Vasketiden er delt i periodene fra 08:00 – 12:00, 12:00 – 16:00 og 16:00 – 20:00 på hverdager.
Lørdager er vasketidene 08:00 – 12:00 og 12:00 – 16:00. Søndager og helligdager må det ikke
vaskes! Forbudet gjelder også bevegelige helligdager. Den som ønsker å bruke vaskeriet, kan på
forhånd sette merkelåsen (vaskelåsen) i registreringstavla på den dagen man ønsker å vaske. Det
er ikke tillatt for andre å vaske samtidig uten avtale med den som har markert ønsket bruk av
vaskeriet. Det er helt greit å samarbeide om bruken av vaskeriene. Mange har ikke behov for å
utnytte de fire timene som står til disposisjon og kan overlate vaskeriet til en annen som selvsagt
må slutte til riktig tid.
Hvis man en dag finner at vaskeriet er ledig, kan man selvsagt starte å vaske, men skal da
samtidig sette inn vaskelåsen på riktig dato og klokkeslett. Det må i det hele tatt ikke vaskes om
man ikke setter vaskelås på plass. Når man er ferdig med å vaske, må man sørge for det påbudte
renholdet av vaskeriet og samtidig fjerne vaskelåsen for å markere at vaskeriet er ledig.
For tørk av tøy finnes tørketrommel, men tørkebåsene utendørs kan også brukes. Tørking kan
også finne sted på balkongen, forutsatt at det ikke foregår slik at det sjenerer naboene. Snorer
eller tørkestativ monteres i underkant av balkongbrystningen. Det er ikke tillatt å riste eller lufte
sengetøy over balkongbrystningen eller ut av vinduene.
Tørkebåsene kan benyttes til teppebanking på lørdager mellom kl. 09.00 og kl. 17.00. Forøvrig
må tørking, lufting og banking finne sted på egen vasketur.
Tørke- og bankeplassen må ikke benyttes på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og andre
bevegelige helligdager.
8. Parabolantenne
Parabolantenner er ikke tillatt.
9. Inngangsdørene låses
Generalforsamlingen har vedtatt at inngangsdørene skal holdes låst. Kjellerdørene skal også
holdes låst for å hindre innbrudd.
10. Parkeringsplasser
Regler vedrørende parkeringsplasser er flyttet fra husordensreglene til borettslagets vedtekter.

11. Vei- og trafikkforholdene
Stikkveiene er ikke åpne for vanlig bilkjøring. Det er bare renovasjonsbilen, syketransport og
flyttebiler som kan bruke stikkveiene. Det er ikke tillatt å bruke biler med større bredde enn
stikkveiene. Hvis steinsettingen langs stikkveiene kjøres i stykker, vil den ansvarlige måtte
erstatte skaden. Det er ikke adgang til å parkere biler på stikkveiene eller foran inngangs-dørene.
Vask og stell av biler er ikke tillatt på stikkveiene. Det kan være trafikkfarlig, særlig for barn,
men forbudet skyldes også at forurensning samler seg opp i arealene og går inn i omkringliggende terreng og blir en del av den lokale forurensningen. På gategrunn vil vask av biler
aksepteres fordi vannet går i kloakksystemet.
12. Grilling på balkong
Bare elektriske griller er tillatt brukt på våre balkonger. Griller med trekull eller propan er
strengt forbudt.

Husordensreglene er hjemlet i borettslovgivningen og vedtektene, og brudd på regelverket
representerer derved et brudd på lovbestemmelsene i borettsslagsloven.
Meldinger fra borettslagets styre gjennom skriv eller oppslag, gjelder på samme måte som
husordensreglene.

Siste endringer ble vedtatt på generalforsamling 10.5.2017.

