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1.

INNLEDNING

Ordensreglene skal sikre beboerne trygghet, orden, ro og trivsel i hjemmene.
Ordensreglene gjelder for andelseierne og de som bor i leilighetene i borettslaget.
Ordensreglene gjelder også for besøkende, og de som parkerer kjøretøy på borettslagets
område.
Ordensreglene er utarbeidet med hjemmel i borettslagsloven § 5 – 11, 4.ledd.
Hver enkelt andelseier, leietaker og besøkende er ansvarlig for at Ordensreglene blir fulgt.
Meldinger og annen informasjon fra styret til andelseiere og leietakere ved rundskriv
(på borettslagets hjemmeside eller ved utdeling, eller oppslag i oppgangene) gjelder på
samme måte som Ordensreglene.
For øvrig gjelder lov om borettslag (Lov 2003-06-06 nr. 39, i kraft 2005-08-05), og
borettslagets vedtekter (sist revidert 31.01.2018).

2.

UTEAREAL

2.1

Vern om plener og beplantning. Ta ikke snarveier over plenene, men bruk
opparbeidede gangstier. Unngå å skade plenen ved utendørs grilling.

2.2

Kast ikke mat på plenen. Dette kan tiltrekke mus, rotter og andre skadedyr til området.

2.3

Bedene foran inngangspartiene stelles av oppgangens beboere. Det kan etter først å ha
avtalt med styret, søkes om å få refundert innkjøp av blomster, stauder og busker.

2.4

Det er ikke tillatt å plassere containere foran blokkene uten etter styrets eller
vaktmesters tillatelse.

2.5

Det er ikke tillatt å plassere private lekeapparater/innretninger som for eksempel
trampoline, sandkasse og fotballmål på borettslagets fellesareal.

2.6

Benker og bord skal ikke plasseres til hinder for plenklipping etc., og skal umiddelbart
ryddes og fjernes fra plenene etter bruk.

2.7

Det er ikke tillatt å henge gjenstander og lekeutstyr/-apparater i trær og stativer.
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OPPGANGER/KJELLERE

3.1

Det skal ikke settes sykler, barnevogner, rullatorer, ski eller andre gjenstander i
trappeoppganger eller kjellerganger. Barnevogner og rullatorer som ofte er i bruk kan
plasseres under trappen i kjellernivå hvis ikke annet avtales med oppgangens beboere.
Det er ikke tillatt å plassere gjenstander, sko, søppelposer og annet utenfor
entrèdørene.

3.2

Det er ikke tillatt å lagre/plassere ting i kjellergangene.
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3.3

Det er ikke tillatt å ta strøm til fryser/kjøleskap i kjellerbodene uten etter styrets
tillatelse.

3.4

Lagring av ting/utstyr i tilfluktsrommene skal avtales med styret. Sykkelboden bør
bare brukes til sykler og evnt. sykkelvogner. Sykler og sykkelvogner som står parkert i
sykkelbodene skal merkes med navn.

3.5

Utvendige dører til sykkelbodene, og dører fra trappegang til kjeller skal alltid være
låst.

3.6

Inngangsdører og kjellerdører skal være låst hele døgnet.

3.7

Navneskilt til utvendig ringetavle og dørklokke skal være standard, og bestilles hos
vaktmester.

3.8

Navneskilt på postkassen bør være standard skilt (hvitt med sort skrift). Påklistrede
lapper må unngås. Navneskilt kan bestilles hos vaktmester.

3.9

Utlufting av leilighetene skal ikke skje mot trappeoppgangen.

3.10

Det er røykeforbud i trappeoppganger, kjellere og ellers på borettslagets innendørs
fellesareal.

3.11

Ved tilskitning av oppganger og kjellerganger under innflytting, oppussing eller ved
frakt og annet, påligger det den enkelte andelseier/beboer å vaske, rydde og rengjøre
etter seg.
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BALKONGER/TØRKEBALKONGER/VINDUER

4.1

Gulv på stuebalkong skal vedlikeholdes med maling ved behov, eller minst hvert 4. år.
Maling fås kostnadsfritt hos vaktmester.

4.2

Utelampen på balkongen er lysstyrt, og slås på samtidig for hele blokken.
Andelseier/beboer plikter å sørge for at lyspæren er i orden. Det anbefales bruk av
sparelampe.

4.3

Det er ikke tillatt å henge blomsterkasser eller andre gjenstander på utsiden av
balkongen. Det er heller ikke tillatt å henge julenek på balkongene.

4.4

Det er ikke tillatt å montere flaggstenger, markiser, utvendige persienner, antenner,
parabolanlegg, varmepumpe og lignende på balkongen, eller ellers på borettslagets
bygninger.
Det må heller ikke monteres skjermvegg av noe slag, høye skap eller drivhus over
rekkverket. Solparasoll kan brukes, og det kan monteres feste for balkongflagg.
Annet flagg enn nasjonalflagget tillates ikke brukt.

4.5

Det er ikke tillatt å lagre tunge gjenstander, eks. store kvanta med ved på balkongen,
og balkongene skal heller ikke brukes som lagringsplass av avfall, gjenstander og
eiendeler.
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4.6

Det er totalforbud mot bruk av grill på balkonger. I tillegg er det forbud mot bruk
av bart lys (åpen ild) på balkongene. Eventuell overtredelse av grillforbudet vil bli
anmeldt.

4.7

Ta hensyn til naboene ved å unngå røyking på balkongene.

4.8

Det er ikke tillatt å riste/lufte matter, tøy eller sengeklær fra stuebalkong, vinduer,
tørkebalkong, eller i trappeoppgang.
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LEILIGHETENE

5.1

Det skal være ro i leilighetene mellom kl. 2200 og kl. 0600.

5.2

Blokkene er oppførte med etasjeskillere og vegger mellom leilighetene av 15 cm tykk
betong uten noen form for ekstra lydisolasjon. Dette i tillegg til luftekanaler gjør at lyd
lett forplanter seg i byggene. Det skal tas hensyn til dette slik at ikke naboer sjeneres
med høy musikk, unødig støy og høye lyder.

5.3

Oppussing av leilighet skal skje på en mest mulig skånsom måte med hensyn til støy
og sjenanse for naboene. Oppussingsarbeider som medfører støy og som vil ta tid, skal
i god tid før arbeidene påbegynnes, varsles til berørte naboer.
For godt naboskaps skyld anbefales at tidspunkt for arbeid som medfører sterk støy
avtales nærmere med berørte naboer, og at slikt arbeid bør unngås i helge- og
høytidsdager.

5.4

Andelseier/beboer har ansvar for at røykvarsler og brannslukningsapparat fungerer i
leiligheten. Apparatet bør vendes minst hver andre måned og kontrolleres

5.5

Ved bruk av ildsted i leiligheten skal det kun fyres med brennbart materiale som ved,
briketter og lignende, jfr. brannvernforskriften.

5.6

Det er ikke tillatt å montere elektrisk avtrekksvifte til avtrekkskanalene på kjøkken og
bad. Dette fordi utlufting ved bruk av avtrekksvifte vil kunne ødelegge det naturlige
avtrekket i avtrekkskanalene. Det er heller ikke tillatt å innsnevre, ombygge eller endre
på avtrekkskanalene.

5.7

Utbedring og vedlikehold av baderomsluk i leilighetene påligger hver andelseier.
Vannskader fra bad omfattes normalt ikke av forsikringen fordi det forutsettes at dette
skal være tett og vedlikeholdt. Utbedring, vedlikehold og skifte av sluk skal kun
utføres av autorisert håndverker, og etter forskrift i våtromsnormen.
Ved fremleggelse av dokumentasjon på utført skifte av sluk fra autorisert håndverker,
vil borettslaget etter søknad refundere kr. 4000,-.

5.8

Hovednøkkel som kan låse opp entrèdøren til alle leilighetene oppbevares av Falck.
Hvis det skulle oppstå en nødssituasjon med behov for hjelp til opplåsing, kan Falck
tilkalles på tlf. 73 95 78 50.
Andelseier/beboer som har behov for slik tilkalling skal legitimere seg, og betale alle
kostnadene ved dette selv.
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5.9

Utstyr som tv-dekoder og bredbåndsmodem leies av Canal Digital, og følger
leiligheten ved salg.
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HUSDYRHOLD

6.1

Det er ikke tillatt å holde hund, katt eller større husdyr uten godkjenning fra styret i
hvert enkelt tilfelle. Før eventuell godkjenning av styret må søker innhente
underskrifter (med eventuelle merknader) fra alle beboere i oppgangen.

6.2

Hundehold og annet husdyrhold skal skje på forsvarlig måte, og ikke være til fare
sjenanse eller hinder for andre beboere.

6.3

Hunder skal alltid være i bånd på borettslagets område. Avføring etter hund skal
umiddelbart fjernes.

6.4

Borettslagets søknadsskjema om dyrehold (som ligger under Info på vår hjemmeside),
skal benyttes.
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RENOVASJON

7.1

Restavfall skal kastes i containere i søppelsjaktene ved inngangsdørene. Restavfallet
skal være godt innpakket i for eksempel knyttede plastposer.

7.2

Papp, papiravfall og miljøavfall skal kastes i merkede containere på fellesområdet ved
garasjene.

7.3

Spesialavfall påligger det hver enkelt beboer selv å kaste på forskriftsmessig måte.

7.4

Glassavfall kastes i containere plassert ved Bunnpris Gourmet.

7.5

Borettslaget har primo mai hvert år våropprydding. Da er det anledning til å kaste
annet avfall enn papp/papir, miljøavfall og restavfall.
Det er under våroppryddingen ikke tillatt å kaste miljøfarlig avfall som for eksempel
maling/malingsbøtter, bildekk, bilbatterier, giftige væsker, pærer/lysrør og elektriske
artikler.
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VASKERIET

8.1

Borettslagets fellesvaskeri er i sokkeletasjen i Lillebergveien 6.
Vaskemaskinene og tørketromlene er tilkoblet myntautomater.

8.2

Det er ikke tillatt for andre enn borettslagets beboere å bruke vaskeriet.
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8.3

Maskiner og utstyr skal behandles så skånsomt som mulig, og de skal rengjøres og
tørkes etter bruk.

8.4

Vaskeriets åpningstider er:
Mandag – Torsdag:
Fredag:

0800 – 2000
0800 - 1800

Helligdager og alle dager før helligdager holdes vaskeriet stengt.
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PARKERING/GARASJER/LADEPLASSER FOR EL-BIL

9.1

Parkering av kjøretøy kan bare skje etter tillatelse, og på borettslagets oppmerkede
og skiltede parkeringsplasser.
Trondheim Parkering håndhever borettslagets parkeringsregler ved tilsyn, veiledning,
kontroller og inndriving av kontrollavgift.
Borettslaget har et begrenset antall parkeringsplasser og den enkelte andelseier
administrerer selv 1 fast uteplass og 1 gjesteplass (24 timer) gjennom SmartOblatregisteret.

9.2

Borettslaget har 100 garasjer. Den som er tildelt garasje gis ikke tilgang til utendørs
parkering, men kan administrere 1 gjesteplass i SmartOblat-registeret.
Styret har egen kontaktperson for garasjeutleie (se hjemmeside, blusuvold.no)
Søknad sendes på e-post til parkering@blusuvold.no
Søknaden skal inneholde: kjøretøyets registreringsnummer, andelseiers navn,
andelsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Andelseier betaler leie av garasjeplass og får tilsendt faktura fra Trio Eiendomsservice.

9.3

Borettslaget har 20 ladeplasser for el-biler. Ladeplassene er skiltet og nummererte, og
skal kun benyttes av den andelseier som har fått den aktuelle plassen.
Søknad om tillatelse sendes på e-post til parkering@blusuvold.no.
Søknaden skal inneholde: kjøretøyets registreringsnummer, andelseiers navn,
andelsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Når søknaden er innvilget meldes dette til Trondheim Parkering, og andelseier mottar
deretter 2 e-poster fra Trondheim Parkering om tildeling av 1 ladeplass og 1 stk.
gjesteoblat. Deretter tar andelseier selv kontakt med Ohmia Charging for bestilling og
oppkobling på nummerert ladeplass.
Se www.ohmiacharging.no/bestilling og e-post: ohmia@ohmiacharging.no.
Andelseier betaler leie av ladeplassen og får tilsendt faktura fra Trio Eiendomsservice.

9.4

Borettslaget har 45 parkeringsplasser for uteparkering.
Andelseier sender søknad om p-plass på e-post til parkering@blusuvold.no.
Søknaden skal inneholde: kjøretøyets registreringsnummer, andelseiers navn,
andelsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Når søknaden er innvilget, melder styret dette inn til Trondheim parkering, og
andelseier mottar deretter 2 e-poster fra Trondheim Parkering med varsel om tildeling
av 1 fast uteplass og 1 stk. gjesteoblat.
Andelseier betaler leie av parkeringsplass og får tilsendt faktura fra Trio
Eiendomsservice.
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10

FESTLOKALE

10.1

Borettslaget har eget festlokale i kjelleren i Lillebergveien 6. Festlokalet kan etter
søknad leies ut til andelseiere. Styret har egen kontaktperson for utleie av festlokalet.
Se årlig infoskriv.

10.2

Pris for leie av festlokalet er for tiden kr. 2 000,- Det er utarbeidet egen instruks for
vilkår for leie av festlokalet som skal godtas og underskrives av leietaker før utleie
skjer.
Festlokalet skal alltid ryddes og rengjøres etter bruk. Eventuelle skader som er oppstått
skal straks meddeles styret og erstattes.
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FORSIKRING

11.1

Borettslaget er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringen gjelder all
utilsiktet skade på bygninger, som for eksempel brann og vannskade.

11.2

Egenandel på forsikringsoppgjør er for tiden kr. 10 000,-, og skal dekkes av
andelseieren selv. Enhver skade må overstige egenandelen om det skal gjøres krav
overfor forsikringsselskapet.

11.3

Hvis skade skulle oppstå, skal andelseier snarest mulig melde fra til borettslagets
forsikringsselskap som vil sørge for besiktigelse og taksering av skaden. Dette gjøres
til Gjensidige forsikring på telefon 03100 (åpent døgnet rundt), evnt.
kundeservice@gjensidige.no, eller til Søderberg & Partners forsikringsmegling, tlf. 73
60 60 50, e-post: trondheim@soderbergpartners.no

Styret
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