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Innledning
Enerhaugen Borettslag er andelseiernes (beboernes) eiendom. Det er altså de som eier
leiligheten - ikke OBOS - som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i
førsteklasses stand. Alle utgifter må dekkes ved andelseiernes prosentvise betaling av
felleskostnader. Det er også beboerne selv som må skape de forhold som sikrer dem
orden, ro og trygghet i hjemmet. For å oppnå dette og for å skape best mulige forhold
mellom beboerne, har en i Husordenen gitt enkle regler som beboerne plikter å følge.
Andelseier er også ansvarlig for at reglene blir overholdt av husstanden og andre som gis
adgang til eiendommen. Husordenen er vedtatt av Generalforsamlingen.
Godkjenning av andelseiere og av andre som har fått overlatt bruken av boligen
Ved ethvert eierskifte må ny andelseier godkjennes av styret for å få rett til å bruke
leiligheten. Det er anledning til å overlate bruken av boligen til andre i inntil tre år under
forutsetning av at andelseier selv har bebodd leiligheten i ett år. Til dette skal det benyttes
søknadsskjema fra OBOS. Styret kan stille andelseier økonomisk ansvarlig for eventuelle
utlegg som skyldes problemer med fremleietaker.
Regler om ro i leiligheten
Det skal være ro i leiligheten din fra klokken 22.00 til klokken 06.00 både på hverdager og i
helgene.
Støyende aktiviteter (som for eksempel boring, banking og musikkøvelser) som forstyrrer
naboene dine har du bare lov til i noen deler av døgnet:
Hverdager fra klokken 08 til klokken 20
Lørdager fra klokken 10 til klokken 16
Søndager og helligdager har du ikke lov til å drive med støyende aktiviteter.
Regler for vedvarende støy
Ved oppussing som innebærer boring eller banking i betongen kan lyden spre seg til hele
blokken. Det er derfor viktig at sørger for at slikt arbeid skjer så raskt som mulig.
Vedvarende støy (som for eksempel pigging, langvarig boring, og banking) må slutte
klokken 16 også på hverdager
Ved vedvarende arbeid på betongen må du legge inn to timer med pause i løpet av dagen.
Det må gjøres kjent for alle i aktuelle oppganger hva slags arbeider som pågår, og antatt
varighet for arbeidene, samt navn og telefonnummer til ansvarshavende for arbeidene.
Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og etter samtykke fra
naboer som kan sjeneres.

Dyrehold
Alle med dyr boende hos seg i Enerhaugen borettslag forplikter seg til å sørge for at
dyrene ikke er til plage for naboene. Styret kan be om at dyr som er til plage for naboer blir
fjernet. Det samme kan styret be om dersom det blir avdekket at en beboer bryter norske
lover og regler om dyrehold. Dersom en andelseier etter gjentatte forespørsler ikke retter
seg etter styrets vedtak om fjerning av dyr, kan dette føre til at styret fatter vedtak om
begjæring om tvangssalg. For å ha hund, må andelseieren sørge for at disse reglene blir
fulgt i tillegg til de generelle reglene for å ha dyr:






Hunder skal holdes i bånd både ut og inn av oppganger og når man går
gjennom borettslagets område.
Det er tillatt å lufte hunden på borettslagets utearealer, men eier må passe på at
hunden ikke er til bry for andre beboere.
Andelseieren er erstatningspliktig for enhver skade en hund denne eier påfører
borettslagets eller en annen andelseiers eiendom.
Andelseieren er ansvarlig for å plukke opp hundens avføring på borettslagets
område.
Andelseieren skal melde fra til styret om alle hunder den til vanlig har boende med
seg.

Søppel
Nedkastluken skal bare brukes til husholdningssøppel som er forsvarlig innpakket. Det er
forbudt å kaste brannfarlige ting, glass og skarpe gjenstander eller oljet avfall gjennom
nedkastluken. Det er oppstilt containere for andre typer avfall (papir, glass og metall)
utenfor blokkene. Større avfall legges i containere som oppstilles ved alle blokkene med
ca. to måneders mellomrom.
Fellesvaskeriet
Borettslaget har fellesvaskeri. Reglene for vaskeliste, vasketider og vaskerom skal
overholdes. Det gjøres spesielt oppmerksom på at maskinene og tørketromlene skal
rengjøres etter bruk. Fellesvaskeriet er kun for borettslagets beboere.
Brannslukningsapparater og røykvarslere
Røykvarslere og brannslukningsapparater skal følge leiligheten.
Fellesarealer
Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler, barnevogner, kjelker eller annet i felles trapperom
eller ganger. Dette på grunn av fremkommelighet ved ulykke, brannsikkerhet og av hensyn
til naboer. Det finnes egne sykkelboder i kjellerne.
Inngangsdørene til blokkene skal alltid være låst. Det samme gjelder dører til korridor,
kjeller og garasjer. Det tillates ikke at barn oppholder seg alene i garasjene.

Balkonger
Balkonger, vinduer eller trapper skal ikke brukes til risting av matter, tøy eller
sengeklær. Antenner, parabol, utvendige markiser, skilter o.l. kan bare settes opp etter
godkjenning av styret. Balkongkasser må ikke settes opp på utsiden av
balkongrekkverk. Vegger, tak, vinduskarmer og dører som er synlig over balkongrekkverk
må ikke males i annen farge enn det som er godkjent av borettslaget.
Ikke mat fugler eller andre fremmede dyr på eller fra balkongene og på borettslagets
område. Dette trekker skadedyr som rotter og duer til eiendommen.
Meldinger og henvendelser
Meldinger fra styret ved rundskriv eller oppslag vil kunne gjelde som husordens
bestemmelser. Henvendelser til styret i anledning av husordenen skal skje skriftlig.
Alvorlige brudd på husordensreglene
Gjentas påtalte forhold etter at styret har sendt andelseier en skriftlig advarsel, kan
borettslaget kreve andelen solgt.

RETNINGSLINJER FOR FYRINGSANLEGGET I ENERHAUGEN BORETTSLAG
Innledning
Disse retningslinjene beskriver regelverket for fyring i sentralvarmeanlegget i borettslaget.
Styret bruker disse retningslinjene som utgangspunkt for hvordan anlegget skal styres.
Anlegget krever en del tilpasninger og justeringer for å fungere, og derfor skal disse
bestemmelsene forstås som å gi styret et skjønnsmessig rom for hvordan anlegget driftes.
Leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, ulike solforhold med mer fører til variasjoner i
temperatur mellom leilighetene. Det er med systemet Enerhaugen har umulig å oppnå
perfekt temperatur i alle leiligheter, derfor forventes det at beboere i noen grad enten må
supplere med flere varmekilder for egen regning, eller slippe inn kald luft med jevne
mellomrom for å oppnå den temperaturen de selv mener er mest behagelig.
Når anlegget startes opp, bør hver beboer lufte alle radiatorer i egen leilighet.
Fyringssesongen
 Normalt startes fyringssesongen for høsten 15. september. Normalt avsluttes
fyringssesongen 15. mai.
 For varmen til stue- og kjøkkensiden skal styret vurdere oppstart av fyring i løpet av
den første kuldeperioden som varer over mer enn to dager etter 15. september. Hva
som forstås som kuldeperiode er opp til styret å vurdere.
 For varmen til soveromsiden skal styret vurdere oppstart av fyring når fyring på
stuesiden er startet, og det er sannsynlig at kulden holder seg etter 15. september.
 All varme skal vurderes stengt fra og med første vedvarende varmeperiode etter
midten av april.
 Fyringen skal starte i stuene og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i
fellesarealer.
 Fyring skal stenges først i fellesarealer, deretter på soverom og til slutt i stue og
kjøkken.
Romtemperatur
Temperaturene som er omtalt her er veiledende for hvordan anlegget skal stilles inn, ikke
absolutte grenser for den faktiske temperaturen i hver enkelt leilighet.
Styringssystemet skal stilles slik at det er en temperatur mellom 20 OC og 25 OC
Det skal være svak varme i rørene på badet hele sommeren gjennom.

