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1. Bofellesskap  

Hensikten med husordensregler er å sikre trivsel og godt naboskap. Hver enkelt 
beboer må bruke sin bolig, fellesrommene og utearealene slik at man ikke sjenerer 
andre.  

Alle beboere skal bidra i dugnader i den grad de kan. 

Å bo i fellesskap er et felles ansvar til felles glede og nytte. Alle beboere oppfordres 
til høflighet og vennlighet både i hverdagen og på digitale medier.  

Nedre Silkestrå borettslag har en Facebook side. Hensikten med siden er å dele 
informasjon og nyheter blant / mellom beboerne. Alle som deltar på Facebook må 
oppføre seg etter normal folkeskikk. Alle saker som krever styrebehandling må 
sendes til styret.  

2. Ro i leilighetene og på fellesområdene - nabovarsel 

Det skal være ro fra kl. 23.00 til kl. 07.00 på hverdager og til kl. 09.00 på lør-, søn- og 
helligdager. Spesielt støyende virksomhet som f.eks. snekring og boring, skal ikke 
forekomme etter kl. 20.00, eller på søn- og helligdager før kl. 13.00 og etter kl. 17.00.  

Dersom man planlegger virksomhet som forventes å medføre mer støy enn vanlig, 
må naboene varsles om dette på forhånd.  

Ved øving på musikkinstrumenter og annen musikkspilling oppfordres alle beboere til 
å ta hensyn til sine naboer til alles felles beste.   

I vårt borettslag er vi glade for sosial hygge og alle beboere oppfordres til å varsle 
naboer ved behov og ellers ta hensyn. Særlig støynivå på verandaene inn mot 
tunene bør begrenses. Vil man spille høy musikk, må beboer ta hensyn til naboene, 
for eksempel holde verandadør/vinduer lukket.  

3. Kjøring på gangveiene  

Kjøring med motorkjøretøy på gangveiene er i utgangspunktet forbudt. 
Unntatt er kjøring som ledd i nødvendig transport for av- og pålessing, ved sykdom, 
TT-taxi/drosje  og andre nødsituasjoner. Nødvendig kjøring skal foregå i gangfart. 

All annen taxi bruk skal bestilles til og forlates på parkeringsplassene.  

Beboere som mottar leveranser, for eksempel av dagligvarer, bruker håndverkere o.l. 
må gi leverandøren spesielt beskjed om at innkjøring er forbudt. Kun helt nødvendig 
kjøring i forbindelse med flyttelass, svært tunge og store ting mv, kan kjøres inn 
utenfor inngangspartiet. Beboer skal påse at leverandøren umiddelbart etter bæring / 
levering flytter bilen tilbake til gjesteparkering.  

Bilkjøring utgjør et stort faremoment særlig for barna i borettslaget vårt. Alle beboere 
oppfordres til så lite kjøring på tunene som mulig. Det oppfordres til å bruke trallene 
som er satt opp ved innkjøring til begge bommene.  

Det er forbudt å parkere på gangveiene og på tunene.   

 



4. Garasje- og carportanlegget - gjesteparkeringsplasser - elbil-lading  

Parkeringsplassene skal til enhver tid holdes i ryddig og ordentlig stand. Det må 
påses at uvedkommende ikke tar seg inn i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt å 
oppholde seg unødvendig i garasjeanlegget.  

Borettslaget er pålagt å følge regler om brannsikkerhet og regelverk om HMS (Helse. 
Miljø- og sikkerhet). Derfor er det ikke lov å oppbevare annet enn naturlig tilhørende 
bilrekvisita i garasje/carport-anlegget.  Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige 
væsker/gasser i garasjeanlegget.  

Det er forbudt å lade el-kjøretøy i ordinære stikkontakter. Beboere som ønsker å lade 
el-kjøretøy må selv bekoste ladepunkt og installasjon skal gjøres av godkjent 
elektriker.  

Gjesteparkeringsplassene er forbeholdt gjester og beboere uten fast plass. Alle 
beboere må parkere på sin plass dersom de har en.  

Alle beboere som ønsker å lade el kjøretøy må å ha egen app for måling av 
strømforbruk.  

El bil-plassene på fellesparkeringsområdet er kun for beboerne og deres gjester. De 
som har eget ladepunkt må bruke dette til sine biler, slik at gjesteplassene er 
tilgjengelig for gjester og beboere med elbil som ikke har carport/garasjeplass.  

Prisen for strøm pr KWh på disse plassene bestemmes av styret til enhver tid.  

Det er ikke tillatt å oppbevare avskiltede eller ikke forsikrede kjøretøy hverken på 
egen parkeringsplass eller noe annet sted på borettslagets eiendom. Det er heller 
ikke tillatt å langtids parkere biler på gjesteparkeringsplassene eller forøvrig på 
fellesareal.   

Utleie av garasje- eller carportplass kan kun gjøres til andre andelseiere eller 
beboere i borettslaget. Den enkelte andelseier bestemmer selv pris for utleie av 
plassen.  

5. Fellesområdet  

Fellesområdet er vår felles eiendom og bruksområde for alle beboere.  

I Nedre Silkestrå borettslag er det tillatt å leke og ha de gøy for både barn og voksne. 
Alle beboere må ta hensyn til hverandre og ellers ta vare på fellesområdet. Alle må 
passe på at grøntanlegget ikke skades. Ballspill (for eksempel fotball) skal ikke 
foregå på tunene.  

Grilling må i minst mulig grad sjenere naboene (lukt, røyk etc.).Gassbeholdere skal 
oppbevares utendørs på egen veranda. Sigarettrøyking på egen veranda kan sjenere 
naboene over, og det oppfordres om å ta hensyn. Ta spesielt hensyn til brannfaren.  

6. Fasader  

Alle endringer av bygningenes fasader eller farge er i utgangspunktet forbudt. 
Bygningsmessige endringer og fasadeendringer skal godkjennes av styret før tiltaket 
settes i gang.  

Noen endringer kan det søkes om til styret: 



- Montere solavskjerming. Dette krever at dette gjøres i henhold til retningslinjer 
for utforming og farge. Fargekoden og retningslinjene kan fås ved 
henvendelse til styret. 

- 1 etasje: Terrasse i  leilighetens lengde og inntil 2,5 meter ut fra veggen. 
Utforming av gjerde og levegg rundt terrasse krever særskilt godkjenning av 
styret. 

- Takvinduer på loftsleiligheter: Ved innsetting av ikke originale vinduer gjøres 
særskilt oppmerksom på at andelseier selv har ansvaret for vedlikehold av 
disse. Andelseier er også erstatningsansvarlig for skader som følge av 
feilmontering eller bruk av vinduene.  

Eventuell godkjenning vil ikke finne sted før tidligst ved første ordinære styremøte. 
Styret vil  veie ulemper og fordeler ved en eventuell tillatelse og ta rimelige hensyn til 
fellesskapet. Godkjenning kan ikke garanteres. 

Hekker og beplantning rundt terrasse skal ha en maksimal høyde på 180 cm målt fra 
bakkenivå. Styret kan skjønnsmessig bestemme at beplanting skal være lavere eller 
ikke kan plantes, blant annet på grunn av HMS-krav / fare pga trafikk og 
kjøring/snømåking på tunene.   

7. Oppgangene og fellesareal i kjeller 

Ytterdøren skal være låst hele døgnet. Borettslaget har satt ut trappevask til en 
ekstern leverandør.  

Så lenge det ikke hindrer fri passasje, kan barnevogner, rullestoler og rullator stilles 
innenfor ytterdøra. Eiere av disse må sørge for at dette ikke medfører ekstra 
belastning for naboer,  firmaet som vasker og postbudet.  

Det er ikke tillatt å sette fra seg ski, sykler, og lignende i oppgangen. Lek og unødig 
opphold i oppgangen er ikke tillatt.  

Alle beboere oppfordres til å holde gangarealet ryddig og bidra til et ryddig og 
ordentlig fellesområde i kjellere. 

Det oppfordres til dugnader i oppgangene. 

Arealet utenfor egen bod/areal i fellesrom skal holdes fri for ting og gjenstander.  

Styret kan gi pålegg om fjerning av ting og annet som utgjør brannfare eller for øvrig 
når HMS-regler krever det. 

8. Fellesvaskeri  

Fellesvaskeriet kan kun benyttes innen reservert tid. Når vasketiden er omme, skal 
vaskeriet være ryddet og rengjort. Vaskeriet er åpet hverdager 
kl. 07.00 - 23.00 og lørdag og dag før helligdag kl. 07.00 - 19.00. 
Det er ikke tillatt å vaske på søn- og helligdager.  

9. Henvendelser til  styret  

Henvendelser til styret skal være skriftlig og sendes pr epost til 
«nedresilkestra@styrerommet.net» eller legges i vaktmesterens postkasse ved nr. 7. 



Styret administrerer hjemmesiden til borettslaget «www.nedresilkestraa.no» 

10. Blomsterpotter og lignende på veranda  

Det er farlig å ha løse blomsterpotter og lignende på verandagelenderet og må i så 
fall sikres/skrues fast på forsvarlig måte for å hindre at det faller ned og skader noen. 
Den enkelte beboer er ansvarlig for skade som måtte oppstå.  

11. Avfall/sanitær  

I Nedre Silkestrå borettslag er vi opptatt av å være miljøbevisste, og alle er pålagt 
plikt til kildesortering, Jf forskrift om plikt til kildesortering i Oslo kommune. Alle 
beboere må benytte kildesorterings-containere ved parkeringsplassen. Det er egne 
containere for papir/papp, glass/metall, matavfall og plast pluss restavfall. 
Søppelsuget skal bare benyttes for tørt restavfall. Alt avfall må pakkes forsvarlig inn. 
(Benytt plastposer). Det er strengt forbudt å kaste brennende eller ildsfarlig avfall 
gjennom nedkastluken.  

Søppelsuget er kostbart for borettslaget og det danner seg propper dersom man 
kaster tunge, lange, gjenstander i søppelsjakten. Det er tidligere funnet paraplyer, 
dusjslanger/dusjgarnityr, symaskiner ol i søppelsuget. Dette skaper da propper som 
koster borettslaget store summer og fører til stans i anlegget.  

Det er ikke tillatt å hensette avfall utenfor avfallscontainere. Spesialavfall skal ikke 
kastes i containere. Det oppfordres å bruke Smestad gjenbruksstasjon. 

Det må ikke kastes uvedkommende ting i wc. Alle må vite hvor stoppekranen for 
leiligheten befinner seg. Dette kan påvises av vaktmester. Vaskemaskin og 
oppvaskmaskin skal være tilkoblet kaldtvannet.  

12. Internett og TV  

Borettslaget har avtale med Homenet om tilgang til internett for alle andeler, og 
avtale med RiksTV. Boksen fra RiksTV er borettslagets eiendom og skal følge 
leiligheten ved fraflytting.  

Det er ikke tillatt å montere parabolantenne synlig, f. eks. oppheng på vegg. 
Parabolantennen kan plasseres på verandaen, under rekkverkets høyde.  

13. Dyrehold  

Det er tillatt å ha hund eller katt. Beboer forplikter seg til å følge de særskilte reglene 
for dyrehold ved å undertegne «Skjema for avtale om dyrehold» og sende dette til 
styret før anskaffelsen.  Det er plikt til umiddelbart å fjerne ekskrementer fra dyret. 
Det er båndtvang for hund (hele året) på borettslagets eiendom. Brudd på reglene for 
dyrehold kan medføre plikt til å fjerne dyret, eller at leieforholdet blir oppsagt.  

Mindre dyr (fugler o.l.) som holdes innenfor leiligheten og ikke på annen måte er til 
sjenanse for naboene, kan anskaffes og holdes uten godkjenning.  

14. Framleie  

Framleie av leiligheten må godkjennes av borettslagets styre, og ingen får anledning 
til å flytte inn før slik godkjenning er gitt. Den som eier leiligheten er til enhver tid 
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ansvarlig vedrørende forhold i leiligheten. Maksimal fremleietid er normalt to år. Det 
søkes for ett år av gangen. 

Beboere som ønsker å benytte leiligheten for korttids-utleie gjennom f eks Air-BNB 
kan gjøre dette i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning. Med korttidsutleie menes 
utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende. 

15. Opprykk - Intern forkjøpsrett 

 Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra 
dato for overtakelse av andelen De beboere som flyttet inn da borettslaget var nytt, 
har lik ansiennitet regnet fra 22.09.82. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i 
borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.  

16. Ansvar  

Dersom noen forsettlig eller grovt uaktsomt skader borettslagets eiendom eller 
eiendeler er vedkommende ansvarlig for skaden.  

17. Vaktmester  

Vaktmesteren har fast arbeidstid fra kl. 07.00 til kl. 14.30 mandag – fredag. Alle 
beboere oppfordres til å kontakte  vaktmester i arbeidstiden, med mindre det gjelder 
kritiske situasjoner som ikke kan vente. 
Vaktmester mobil:  95 87 19 47.  

Skriftlige beskjeder kan dessuten legges i vaktmesterens postkasse ved nr. 7 

18. Styret  

Alle henvendelser som ønskes styrebehandlet, skal være skriftlig. Styret kan 
kontaktes på epost nedresilkestra@styrerommet.net eller på papir i vaktmesterens 
postkasse ved nr. 7. 

19. Overholdelse  

Husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten for leiligheten. Beboere er 
ansvarlig for at ordensreglene overholdes av husstanden og andre som gis adgang til 
leiligheten. Brudd på husordensreglene kan medføre oppsigelse av leieforholdet. 
Forslag om endring av eller supplement til husordensreglene må leveres skriftlig til 
borettslagets styre. Borettslagets generalforsamling vedtar eventuelle endringer. Ved 
tvil om tolkningen av husordensreglene gjelder det til enhver tid sittende styrets 
tolkning.  

20. Fryser / kjøleskap i kjellerbod  

Det er tillatt å sette kjøleskap, fryser eller tilsvarende i egen kjellerbod. 
Det må da legges inn eget strømkontaktpunkt i boden knyttet til strøm måleren for 
egen leilighet. Arbeidet skal utføres av autorisert el-installatør.  

 

 


