HUSORDENSREGLER MYRAHAGEN BORETTSLAG
Vedtatt på generalforsamling. Siste endring den 31.05.16
1. Respekt for andre
Enhver innehaver/leietaker av leilighet i eiendommen er ansvarlig for at husordens-reglene
overholdes. Ingen leilighet eller lokale må benyttes på en slik måte at det er til sjenanse for
andre beboere over tid, uten at de blir varslet på forhånd. Ha respekt for at også andre, som
deg selv, har behov for ro og orden. Ha likeså respekt for at andre, som deg selv, har behov
for noen ganger å pusse opp eller invitere venner til fest.
2. Tørkeplassene
Tørkeplassene benyttes bare til tørk av vasketøy og lufting av tøy og sengeklær. Retten til
bruk av tørkeplass følger av vaskelistene.
3. Søppel og avfall
Alt avfall skal kildesorteres i henhold til fastsatte retningslinjer fra Oslo kommune. Avfallet
må pakkes godt inn før det kastes. Matavfall skal puttes i grønne poser, og plastavfall i blå
poser (som deles ut gratis blant annet i matbutikker). Papir og papp (og kun dette) klemmes
sammen og legges i egne papirdunker. Det er strengt forbudt å kaste brannfarlig avfall noe
sted på eiendommen.
Avfallssekker til bruk ved f.eks. oppussing (iSEKK, Smartbag o.l.) skal ikke plasseres slik at
de kan hindre utrykningskjøretøy. Det betyr i praksis at disse ikke skal plasseres på
asfalterte områder i borettslaget. Sekken må fjernes raskest mulig, og senest innen 48
timer. Beboer plikter å informere styret pr. e-post om levering og henting av sekk.
4. Balkonger
Beboerne skal holde balkongene velstelte. Det er tillatt å bruke gassgrill eller elektrisk grill
hvis man har slukkeutstyr lett tilgjengelig og gassflasker oppbevares forskriftsmessig
(beskyttet mot sol etc.). For øvrig skal bruk av balkongene skje så hensynsfullt som mulig.
Dette gjelder særlig i rotiden mellom kl 2300 – 0800.
5. Vaskeri og rulle
Vaskeriet benyttes kun i henhold til vasketidene og aldri før eller etter angitt vasketid for den
enkelte.
Vaskeriets åpningstider er 8-22 hverdager, 10-19 på lørdager og 12-20 på søndager
6. Våtrom, bad og kjøkken
Da enhver beboer har ansvar for vedlikehold av egen eiendom, gjelder dette også våtrom
utenom konstruktive skader. Pass på så tråder, lo fra tøy med videre ikke setter seg fast i
avløpet. Dette kan medføre lekkasjer. Si ifra i tide hvis noe er galt!
7. Sentraloppvarming
Bruk ikke mer varme enn du trenger. La ikke vinduer stå oppe for lenge av gangen i
vinterhalvåret, da dette vil føre til unødvendig nedkjøling og økte fyringsutgifter. Husk at
radiatorene er utstyrt med termostat. Vi må samarbeide om å holde fyringsutgiftene lavest
mulig.
8. Musikk og støy
I tiden fra kl 23.00 til kl 08.00 skal det i prinsippet være ro i hele eiendommen både ute og
inne. Dette gjelder alle former for støy, også bruk av private vaske- og oppvask-maskiner.

Det er svært lytt i gårdene og støy forplanter seg lett; vis respekt! For øvrig gjelder det i
henhold til punkt 1 at man til enhver tid skal respektere andres behov for ro og fred. Når det
gjelder oppussingsprosjekter og privatfester så tillates dette under den forutsetning at
øvrige beboere varsles og at de gjennomføres med måtehold. Dette må alle beboere kunne
samarbeide om. Styret har fullmakt til å kaste ut beboere som forårsaker unødvendig mye
støy over tid. Øvrige beboere må varsle styret. NB! Styret har taushetsplikt.
9. Bruk av utendørsarealene
Eiendommens utearealer er en positiv trivselsfaktor for alle beboere, men respektér
blomsterbed og plener. Utelek er tillatt, men foreldrene har plikt til å sørge for at lyd- og
aktivitetsnivået holdes innen rimelige grenser, med henvisning til punkt 8.
10. Framleie
Enhver form for framleie skal godkjennes av styret og protokollføres. Styret har fullmakt til å
kaste ut beboere som ikke har dette i orden.
11. Brannsikkerhet
Rømningsveier og adkomstveier for brannvesenet må ikke sperres, og brennbart materiale
må ikke plasseres i oppgangene. Det er derfor ikke tillatt å oppbevare
noe om helst i oppgangen bortsett fra dørmatte. Annet, slikt som barnevogner,
søppelposer, sko, paraplyer og reklame, er forbudt. Understell på barnevogner i 18 blokken
er tillatt forutsatt at de ikke blokkerer utgangen.
Parkering på eiendommen er forbudt bortsett fra med tillatelse på anviste plasser. Av- og
pålossing er tillatt forutsatt at dette gjøres så fort som mulig. Bilbrukers telefonnummer skal
da legges synlig i frontruten på bilen, og bilbruker skal befinne seg på eiendommen.
Feilparkerte kjøretøy kan fjernes av styret uten forvarsel. Beboer er ansvarlig for at gjester
overholder parkeringsbestemmelsene.
Inngrep i og blokkering av brannvarslingsanlegg og dørpumper, inkludert i egen leilighet, er
strengt forbudt. Styret kan kontaktes ved vedlikehold eller ombygging
i leilighetene.
Det er ikke tillatt å oppbevare brennbar gass eller brannfarlige væsker i bodene og i
loft/kjeller, kun i leilighetene og på egen balkong. Leiligheter der det oppbevares mer enn
11 kg gass må merkes med lovpålagt skilt på ytterdør. Konsekvensen av overtredelse kan
blant annet bli erstatningsansvar ved brann
Styret vil vurdere politianmeldelse ved alvorlige brudd på regler som skal sikre
brannsikkerheten.
Dersom en beboer er ansvarlig for feilutløst brannalarm, må denne dekke kostnadene
borettslaget blir pådratt i forbindelse med dette, inkludert kostnadene ved brannvesenets
utrykning.
12. Radiator
I forkant av og under fyringssesongen skal beboer lufte ut radiatoren.

