
 
HUSORDENSREGLER FOR NORDRE GRAN BORETTSLAG 

Vedtatt i ordinær generalforsamling 31.5.2016. 

 
1. GENERELT  

Husordensreglene har til hensikt å sikre ro og orden og legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø.  
 
Alle med tilknytning til borettslaget må rette seg etter de til enhver tid gjeldende pålegg, regler og 
vedtekter. Ved eventuelle klager, plikter andelseieren å etterkomme disse.  
 
Balkongrekkverk og søyler, vinduer eller trapper skal ikke brukes til tørking, lufting eller risting av tøy, 
tepper eller sengeklær.  
 
Flaggstenger, antenner for radio og TV, solavskjerming, markiser, balkonginnglassing eller lignende kan 
bare settes opp etter godkjenning av styret.  

 
Fotballsparking er ikke tillatt på borettslagets område annet enn på anviste plasser (fotballbinger, 
fotballbane etc.). 
 
All oppsetting av parabolantenner skal søkes styret. Parabolen skal ikke være til sjenanse for andre.  
 Parabolantenner er kun tillatt innenfor beboers egen andel, innenfor balkong slik at ikke noe stikker ut 
over kanten og ødelegger fasadeprofil.   

 
Dører til kjeller, garasjeanlegg, vaskerom og andre fellesrom skal alltid være låst. 
 
Det er ikke tillatt å ha å tilkoble seg til strømmen på borettslagets fellesanlegg uten styrets samtykke.  
 

2. LEILIGHETENE  
Leilighetene og fellesarealene skal ikke brukes på en måte som sjenerer andre, eller svekker 
borettslagets omdømme.  
 
Det skal være alminnelig ro i leilighetene og fellesarealene mellom kl. 21:00 og kl. 07:00. 
Helligdagsfreden skal respekteres.  
 
Musikkøvelser, snekring og banking eller annen sjenerende støy er ikke tillatt på søndager og 
helligdager, lørdager etter kl. 17:00 og hverdager etter kl. 20:00.  
 
Musikkundervisning tillates bare etter spesiell avtale med borettslagets styre, og etter samtykke fra 
andelseierne i de tilstøtende leiligheter.  
 

Ved fester eller annen støy utover de generelle bestemmelsene, skal det gis nabovarsel minst 2 dager i 

forveien. Det samme må gjøres forut for oppussingsarbeider o.l.  

3. BAD, WC, LEDNINGER OG LUFTING  
Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannledningene ikke fryser. 
Oppvaskmaskin og vaskemaskin tillates ikke koblet til varmtvannsledningen.  
 
Blokkene er utstyrt med mekanisk ventilasjon, og det er derfor ikke tillatt å montere avtrekksvifte med 
tilknytning til avtrekkskanal eller yttervegg.  
 
Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet. Det må bare brukes toalettpapir.  



Det er andelseiers ansvar å sørge for at boligen skal ventileres slik at kondens på inneruter ved normale 
vintertemperaturer ikke oppstår. Dersom dette ikke blir gjort vil det dannes muggsopp som igjen 
forringer vinduenes kvalitet.  
 
Det er ikke tillatt å lufte gjennom entredøren. 
 

4. Balkonger 
Matlaging og grilling på balkongen er ikke tillatt pga. brannfare, røyk, fukt og matfett som setter seg på 
bygningsmassen og er i tillegg er det svært sjenerende. Grilling skal foregå på anviste plasser.  
 
Det er forbudt å benytte balkongrekkverker eller vinduskarmer til lufting eller risting av tøy, tepper eller 
sengeklær 
 
Det er ikke tillatt å henge blomsterkasser, julenek o.l. på utsiden av balkong. Det er heller ikke tillatt å 
benytte stereoanlegg eller radio på balkongen, slik at dette sjenerer naboer.  
 
Det må innhentes forhåndstillatelse fra styret før solavskjerming, balkonginnglassing eller markiser kan 
monteres på balkongene. 
 
Fluktlukene på balkongene må ikke stenges eller sperres av faste installasjoner eller av uforholdsmessig 
tunge ting som skap, benker o.l. Tørke/luftesnorer må ikke monteres over balkongrekkverkets øvre 
kant. 
 
Snø på balkongene skal fjernes av andelseier, men må fjernes med aktsomhet av hensyn til naboer i 
leiligheter under. 
 

5. SØPPEL  

Borettslaget har kildesortering. Andelseierne skal bruke blå, grønne og hvite poser til sortering av 

restavfall. Det er ikke tillatt å sette fra seg søppelposer eller tilsvarende i oppgangen. Det er meget 

sjenerende og lukter vondt, både for naboer av gjester.  

Søppelbrønnene skal bare brukes for vanlig husholdningsavfall. Søppelet må pakkes godt og kastes i de 

oppsatte søppelbrønnene.  

 Det er ikke tillat å sette fra seg søppel eller andre gjenstander ved søppelbrønnene.  

 Det er ikke tillatt å kaste brennende ting, bilbatterier eller annet spesialavfall i søppelbrønnene.  

 Papir skal kastes i eget innkast.  

 Glass og metall emballasje skal kastes i containere utenfor bommen. 
 

Med spesialavfall menes batterier, bildekk, maling, elektriske artikler og lignende. Det er ikke tillatt å 

hensette gjenstander (møbler, søppel o. l.) i borettslagets fellesareal.  

Den enkelte beboer må selv sørge for å transportere bort fra området. Både gjenbruksstasjonen på 

Brobekk, og Grønmo tar imot en rekke typer avfall. Hensetting av søppel (kasting av søppel utenfor 

angitte plasser), spesialavfall og andre gjenstander i fellesareal, kjellergangene eller kjellerrom vil bli 

fjernet uten varsel og kjørt bort for andelseiers regning. 

 
6. HEISER 

Lek og unødig opphold i heisene er strengt forbudt. Feil ved heisen meldes til vaktmestersentralen eller 
til styret/vakttelefon. 
 

7. RENHOLD  
Renhold av trappeoppganger er satt bort til eksternt firma.  



8. VASKERIER - Generelle bestemmelser for vaskeriene:  
De utarbeidede regler for bruken av vaskeriene og instruks for bruk av maskinene må følges.  
 
Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn beboerne i borettslaget. Hvis oppsatt 
vasketid ikke benyttes, skal låsen fjernes i god tid. Alt tøy skal være fjernet, vaskeri og maskiner rengjort 
etter endt vasketid.  
 
Det er ikke tillatt å benytte vaskeriene på søndager, bevegelige helligdager, 1. og 17. mai. Tøy må ikke 
bankes eller henges opp utendørs fra kl. 19.00 før søn- og helligdager. 
 

9. SKILT PÅ POSTKASSE OG RINGETAVLE  
Enhver beboer plikter å sette opp skilter på postkasse og dører. Skilt på postkassen skal ha riktig 
leilighetsnummer og tydelig navn. Skilter på postkasser kan bestilles av det firma som er merket på 
innsiden av postkasse døra. Navn på ringetablåer er digitale og blir oppdatert av Furuset 
Vaktmestersentralen.   
 

10. SYKKELROM/KJELLERBODER  
Det er strengt forbudt å oppbevare bensindrevne kjøretøy i kjeller/kjellerboder 
 

11. VASKERI 
Instruksen for vaskeriene og for bruken av maskinene må følges.  
Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets beboere. Vaskerommet 
skal rengjøres og luftes etter bruk. Forøvrig se regler oppslått i vaskeriet 

 
12. INNVENDIGE FELLESAREALER  

Unødig opphold i fellesarealene er ikke tillatt, og all ferdsel må foregå uten sjenanse for naboene.  
Samtlige beboere deler ansvaret for fellesarealene og plikter å holde kjellere og oppganger frie for 
gjenstander, søppel og avfall. Det er forbudt å bruke fellesarealer til oppbevaring med mindre styret har 
tillat det. Det er ikke tillatt å oppbevare byggeavfall og/eller byggemateriale i fellesareal. Av hensyn til 
fremkommelighet, rengjøring av fellesarealene, ryddighet og ikke minst med tanke på en eventuell 
evakuering i forbindelse med brann, er det ikke anledning til å oppbevare private effekter i oppganger 
og andre fellesareal, herunder fellesrom i kjeller.  
 
Etter besøk i kjeller skal lyset slokkes.  
 
Ingen må sette barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles trapperom eller ganger. Dette er 
rømningsveier, og brannforskriftene tillater ikke at disse blir blokkert. Sykler og barnevogner er kun tillat 
å plassere på angitte plasser. 
 
Alle inngangsdører skal alltid være låst.  
 
Det er strengt forbudt å bruke ild eller levende lys i fellesarealene.  
Dersom fellesarealer skades/nedsmusses, eksempelvis ved inn- og/eller utflytting, er skadevolder 
ansvarlig for kostnader ved skadeoppretting. 
 

13. UTVENDIGE FELLESAREAL/GRØNTANLEGG  
Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom, og vedlikeholdet bekostes av felleskapet. 
Bruksplener skal brukes med forsiktighet. Enhver skal bidra til å verne grøntanlegget.  
 
Fotballsparking og annet ballspill er kun tillatt på anviste plasser. Sykling og ballspill er ikke tillatt på 
borettslagets plener.  



Det skal være ro på borettslagets uteområder etter kl. 21:00. 
Det er ikke tillatt å kaste ned mat på marken til fuglene. Det trekker rotter og mus til eiendommen   
 

14. PARKERINGSBESTEMMELSER 
A. Bruk av bil i borettslagets indre områder  
Det er forbudt å parkere på gangveiene i borettslaget. I borettslagets indre område (gang- og stikkveier, 
hager etc.) gjelder bestemmelsen parkering forbudt. Kun absolutt nødvendig kjøring pga. (transport av 
tunge gjenstander, handicappede, spedbarn i den kalde årstid ol.) er tillatt. Det forutsettes at oppholdet 
gjøres kortest mulig, og at det kun kjøres i gangfart. Enhver ferdsel med bil på gangveien skjer på 
bilkjørerens fulle ansvar.  
Bruk av horn og rusing av motor er strengt forbudt. Likeledes å la motoren gå på tomgang.  
 
For de som måtte ha behov for av- og pålessing inne på området utover 20 minutter eller utvidet 
parkeringsmulighet på gjesteparkeringen, må søke om dispensasjon ved henvendelse til styret. 
Dispensasjonen skal ligge lett synlig og kontrollerbar i bilens frontrute.  
 
Overtredelse kan medføre kontrollavgift og evt. borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko.  
Bommene betjenes kun med mynter. Privat bomåpner er ikke tillatt uten styrets godkjennelse og ved 
fremleggelse av offentlig godkjent bevis for forflytningshemmede. 
 
B. Biloppstillingsplass, motorvarmer og elbil  
De fleste leilighetene har garasje. Borettslagets beboere har kun tillatelse til å parkere på sine tildelte 
biloppstillingsplasser. Det er forbudt å parkering utenom de oppmerkede og anviste plassene. For 
lastebiler og kjøretøy med totalvekt på 3,5 tonn eller mer gjelder parkering forbudt overalt  
 
Er det mer enn en bil blant leilighetens beboere, må parkeringsplass for ekstra biler sørges for på annen 
måte. Det er tillatt med fremleie/utleie av biloppstillingsplasser til beboere i Nordre Gran Borettslag.  
 
For å få elbilplass må man melde sin interesse til styret. Bytting av parkeringsplasser skal også meldes til 
styret.  
 
C. Gjesteparkering  
Gjesteparkeringsplassene er kun tillatt benyttet av gjester til borettslaget og maksimum 3 dager på rad 
uavhengig om kjøretøyet er brukt eller flyttet i mellomtiden.  
For gjester som har behov for å stå parkert lenger enn makstiden, må disse selv på forhånd sørge for å 
innhente dispensasjon fra styret. Hensettelse av uregistrerte kjøretøy på gjesteparkeringen er forbudt.  
 
D. Bruk av parkeringsplassen  
Det er ikke tillatt å sykle og leke på parkeringsplassen.  
Vask og reparasjon av motorkjøretøy er ikke tillatt på det indre området. Olje og bensinsøl må ikke 
forekomme, da dette ødelegger asfalten. Annet reparasjonsarbeid er ikke tillatt.  
Bilvrak og avskiltede biler er ikke tillatt på parkeringsplassen og taues bort for eiers regning.  
Ved snøfall blir innkjørsel og kjørefelt på parkeringsplassen ryddet for snø av vaktmesteren. Den enkelte 
bileier er selv ansvarlig for å holder sin egen biloppstillingsplass ryddet for snø. Snøen skal kastes ut i 
kjørefeltet eller inn på plener rundt parkeringsplassen - ikke mot naboers biloppstillingsplass.  
Overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan medføre kontrollavgift og evt. borttauing for eiers 
regning og risiko.  
 
E. PARKERINGSKONTROLL  
Borettslaget har avtale med et eksternt firma. Avtalen gjelder innføring av privat parkerings-reglement 
og parkeringskontroll på vår eiendom. 



15. SKADER  
Når skade på borettslagets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person vil vedkommende eller 
dennes foresatte blir gjort økonomisk ansvarlig etter vanlige erstatningsrettslige regler. 

 
16. DYREHOLD  

Ved innflytting i borettslaget eller ved nyanskaffelse av hund eller katt, er det kun tillatt med ett husdyr, 

hund eller katt pr leilighet. Anskaffelse av husdyr (hund/katt) skal meldes til styret. Ved eventuell 

tjenestehund eller førerhund kan det søkes borettslagets styre om dispensasjon fra bestemmelsene.  

Følgende regler gjelder: 
1. Alle dyreeiere og deres dyr skal være registrert hos styret i NGB.  
 
2. Undertegnede forplikter seg til å ha sitt dyr i bånd/på armen, innenfor borettslagets område. Hunden 
skal føres ved foten.  
 
3. Jeg, undertegnede er forpliktet til å følge de retningslinjer som styret gir ved informasjon eller 
lignende  
 
4. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt dyr måtte påføre person 
eller eiendom i borettslaget, f. eks. Skraper på dører og karmer, skader på blomster, planter, 
grøntanlegg mv.  
 
5. Jeg forplikter meg å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate seg og aksepterer at lek og 
lufting skal skje utenfor bo området.  
 
6. Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på 
annen måte, forplikter jeg meg å fjerne dyret fra leiligheten hvis ikke en minnelig ordning med klageren 
kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret om en klage er berettiget.  
 
7. Denne erklæringen betraktes som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på 
erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten.  
 
Oslo, den …………….. 

Andelseier: ……………………………………………………………… Leilighetsnummer: ……………………….  

Jeg har EN KATT / EN HUND (stryk det som ikke passer), Av rase: …………………………………………………………   

Underskrift: …………………………………………………………………………… 

17. KOMMUNIKASJON MED STYRET  
Henvendelser til styret, vaktmestertjenesten eller forretningsfører bør skje skriftlig. Meldinger til styret 
kan legges i styrepostkassen eller sendes via e-post til nordregran@styrerommet.net.  
 

18. ENDRING AV HUSORDENSREGLER  
Endringer av husordensreglene vedtas av generalforsamlingen. Mulige meldinger til andelseierne fra 
styret eller OBOS ved rundskriv eller oppslag skal, i henhold til generalforsamlingens vedtak gjelde på 
samme vis som husordensbestemmelser. 


