
Husordensreglement for Toppe Borettslag, vedtatt på 

ekstraordinær generalforsamling 18. juni 1980. Revidert 

på ordinær generalforsamling 6. mars 2007. 

1. GENERELLE ORDENSREGLER I HELE LAGET: 

1.0 Det nære naboskap i huset fordrer at beboerne viser hensynsfullhet og alminnelig 

høflighet overfor hverandre. 

1.1 Alle som bor i huset skal bidra til ro og orden og plikter å følge de husordensregler som er 

utarbeidet av styret og godkjent av generalforsamlingen. 

1.2 Radio, fjernsyn, stereoanlegg m. v. skal ikke stå på så høyt volum at det er til sjenanse for 

naboer. Etter kl. 22:30 skal disse dempes slik at de ikke er hørbar for naboer. 

1.3 Oppvaskemaskiner og vaskemaskiner skal ikke brukes etter kl. 22:30. 

1.4 Boring og banking er ikke tillat på søn- og helligdager. Yrkesdager må slikt arbeid 

avsluttes senest kl. 20:00. 

2. BRUK AV FELLESROM I HELE LAGET: 

2.0 Fellerommene skal ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for, uten etter 

søknad og godkjenning fra styret. 

2.1 Utstyr og leker som ikke hører årstiden til, skal ikke oppbevares i fellesrom og ganger. 

Sykler, barnevogner o.l. skal ikke hensettes i inngangsparti eller ganger. 

2.2 Grendahuset og andre rom som disponeres, for eksempel av miljøutvalget, har ved 

arrangement anledning til å dispensere fra de generelle ordensregler. Etter godkjenning fra 

styret. 

 

3. BRUK AV BOSSJAKT I HØYBLOKKER: 



3.0 Alt boss skal pakkes godt inn før det kastes i sjakten. Pakkene må ikke være for store og 

tunge. Det er strengt forbudt å kaste brennende ting, eller oljet avfall i sjakten. Lukene skal 

låses etter bruk. 

3.1 Glass og andre skarpe gjenstander må ikke kastes i sjakten eller i plastsekk. Slikt avfall 

skal anbringes i plastdunken i bossrommet. Alternativt leveres til miljøstasjon. Malingsrester 

og liknende, samt batterier og elektronisk utstyr m.m. SKAL leveres til miljøstasjon. 

4. BRUK AV VASKERIET I HØYBLOKKER: 

4.0 Vaskeriet benyttes i tur og orden i henhold til vaskeliste. Vaskeriet skal kun benyttes av 

dem som har adgang til det. (Leil. inne i hver vestibyle.) Tillitsmann/kvinne kan gi 

dispensasjon. 

4.1 Vaskeriet må ikke brukes etter kl. 22:30. Rommet skal ryddes og rengjøres etter bruk. 

 

5. TØRKING/LUFTING AV TØY I HELE LAGET: 

5.0 Tørk av tøy kan foregå på altanen. Tøyet skal henge lavere enn brystvernet. 

5.1 All lufting, banking av matter, løpere, sengetøy o.l. fra eller utenfor altan eller vindu er 

ikke tillat. 

5.2 Hver leilighet i punkthusene, disponerer en tørkesnor på loftet. I påkomne tilfeller kan 

flere tørkesnorer disponeres etter avtale med den andelseier som gjeldende tørkesnor tilhører. 

6. DIVERSE REGLER I HELE LAGET: 

6.0 Det er en forutsetning at hver enkel andelseier og beboer rydder opp etter seg og sine barn 

om det på noen måte er noe som skulle tilsi at det er nødvendig. Uansett årsåk til behovet. 

6.1 Alt boss skal pakkes godt inn før det kastes i konteiner. Det er strengt forbudt å kaste 

brennende ting, eller oljet avfall i konteineren. Lukene skal lukkes etter bruk. 

6.2 Glass og andre skarpe gjenstander må ikke kastes i konteiner. Slikt avfall skal leveres til 

miljøstasjon. Malingsrester og liknende, samt batterier og elektronisk utstyr SKAL leveres til 

miljøstasjon. 



6.3 Alle andelseiere skal medvirke til renhold etter behov: 

• Vaske kjellergulvet der kjeller finnes. 

• Tømme og rengjøre bosskorg der bosskorg finnes. 

• Måke snø og strø gangvei med salt/og eller sand når dette ansees nødvendig. 

7. KLAGER: 

7.0 Alle henvendelser vedrørende skader og mangler i fellesrom, skjer gjennom 

tillitsmannen/kvinnen. 

7.1 Uenighet mellom naboer i saker som kommer inn under dette reglementet, forsøkes løst 

av partene, før tillitsmannen/kvinnen kontaktes. 

8. TILLITSMANN/KVINNE: 

8.0 Tillitsmannens/kvinnens virkeområde er regulert i instruks gitt av borettslagets styre. 

8.1 Tillitsmannsvervet skal respekteres. Hans/hennes person og hans/hennes verv må ikke 

sammenblandes. 

9. ENDRING AV HUSORDENSREGLER: 

9.0 Styret ved generalforsamlingen fastsetter eventuelle endringer for husordens-reglement 

ved simpelt flertall. 

9.1 GROV MISLIGHOLDELSE AV DETTE HUSORDENSREGLEMENT OG 

VEDTEKTER FOR TOPPE BORETTSLAG MEDFØRER PÅBUD OM SALG AV 

ANDELEN I HENHOLD TIL BORETTSLAGSLOVEN § 5-22 FØRSTE LEDD, SAMT 

VEDTEKTER FOR TOPPE BORETTSLAG. 

 


