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BOREGLER 

FOR 

BYSTRANDA AVENY BORETTSLAG 

Vedtatt i generalforsamling 23.05.2017. Sist endret på generalforsamling den 24. juni 2022. 

 

1. Borettslagets eiendom 

Den enkelte beboer er pliktig til å verne om borettslagets eiendom, både innvendig og utvendig, og 

etter evne, bidra til at eiendommen videreutvikles på en god måte. Manglende vedlikehold, hærverk 

og forfall bidrar ikke til verdiskapning, verken økonomisk, miljømessig eller sosialt. Skader som 

oppstår på fellesarealet eller bygning skal omgående rapporteres til styret. Den enkelte ha plikt til å 

sette seg inn i borettslagets boregler og følge beslutninger som borettslagets organer treffer. 

2. Dugnad 

Det avholdes dugnad etter styrets beslutning. Styret registrerer deltakelse. Dersom en andelseier 

ikke kan delta til fastsatt tid, vil dugnad kunne gjennomføres på annen dag etter styrets samtykke. 

Styret fastsetter eventuelt andre ordninger dersom enkelte ikke kan delta i slik fellesinnsats. 

3. Renovasjon og søppel 

Avlevering av søppel fra borettslaget skjer via det kommunale system. Søppeldunker plasseres 

innenfor borettslagets eiendom og brukes i samsvar med de av kommunen fastsatte regler. 

Merknad: 

a)  Ved innflytting og fraflytting av leilighet blir det som regel ekstraordinære kvanta av ting 

som må kastes. Det ordinære dunksystemet er ikke dimensjonert til å ta opp slikt materiale. 

Den enkelte må derfor selv sørge for å transportere slike kvanta bort. 

b) Søppel som ikke omfattes av renovasjonsordningen (som kjøleskap, komfyrer, møbler etc.) er 

det ikke tillatt å plassere i garasjer, kjellerganger eller andre fellesrom dersom de vil være til 

sjenanse for andre. 

 

4. Parkering i felles garasjeanlegg 

Parkering av biler skal skje innenfor det planlagte system. En plass per bil er utgangspunktet. Det må 

bare parkeres på avmerkede plasser.  

Ved evt. etablering av ladestasjoner for EL- og hybridbiler gjelder følgende: Dersom en beboer uten 

montert ladestasjon på sin parkeringsplass gjør krav på bytte til HC parkeringsplass, og denne har 

montert ladestasjon, må beboer som ønsker dette bekoste flytting eller installasjon av ladestasjonen.  

Det er ikke adgang til å plassere motorsykler etc. i boder eller fellesrom av hensyn til brannfare. 

Styret fastsetter hvor motorsykler, sykler, mopeder etc. skal kunne settes. Det er ikke tillatt med vask 

av biler og motorsykler i parkeringskjeller 
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5. Husdyr 

Dyrehold er tillatt på følgende vilkår: 

• det er båndtvang hele året for alle typer dyr som luftes ute, innenfor borettslagets eiendom, 

• ekskrementer fjernes umiddelbart og kastes i egnede søppelkasser innenfor borettslagets 

eiendom, 

• den enkelte dyre- eller fugleeier er ansvarlig for at det ikke er til sjenanse for andre beboere, 

• det er meldeplikt til styret, 

• egen husdyrkontrakt settes opp, underskrives av styrets leder og inngår som en del av 

borettslagets regler. 

 

6. Fellesarealer 

• fellesrom rengjøres etter slikt opplegg som styret fastsetter, 

• i fellesrom er det ikke tillatt å sette private ting som sykler, felger, brennbare materialer etc., 

• det er ikke tillatt å grille på felles takterrasse C- og B-blokken grunnet brannfaren. 

 

7. Bruk av private terrasser, altaner eller verandaer 

• blomsterkasser og andre gjenstander skal henge på innsiden av rekkverket, 

• risting av tøy, matter og lignende skal ikke finne sted fra veranda, 

• det er kun tillatt å bruke gassgrill eller elektrisk grill på terrassene eller verandaene, under 

forutsetning av at brannsikkerheten ivaretas. Det er ikke tillatt å bruke kullgrill på grunn av 

brannfaren. Når det grilles, skal det spesielt tas hensyn til øvrige beboere med hensyn til 

grillos.  

 

8. Synlige gjenstander 

Det er ikke tillatt å sette opp på eiendommen store gjenstander som er synlige for andre beboere, 

med mindre styret har samtykket. Med gjenstander menes flaggstenger, antenner, markiser etc. 

Balkongflagg er tillatt. 

9. Bruksoverlating 

Dersom en andelseier ønsker å overlate bruken av leiligheten til andre, må styret orienteres og 

gjeldende regler legges til grunn.  

Bruksoverlating er tillatt innenfor borettslagslovens bestemmelser. 

10. Aktiviteter og støynivå 

Beboerne i boligselskapet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på 

naboene. Det skal være ro i boligselskapet mellom klokken 23:00–06:00. I dette tidsrommet skal det 

ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis 

virker sjenerende på omgivelsene. 

Vær oppmerksom på at data- og tv-spill med høyt volum kan forstyrre naboen og det anbefales at en 

benytter hodetelefoner. Ved spesielle anledninger, som kan medføre støy etter kl. 2300, varsles 

beboerne i tilstøtende boliger i god tid. Merk at selv om et slik varsel sendes ut, gjelder fremdeles at 

det skal være ro mellom kl. 2300 til kl. 0600 
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Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, 

saging med mere skal naboene varsles. Dette er kun tillatt i tidsrommet: 

• på hverdager klokken: 0700 – 2000, 

• lørdager klokken: 1000 – 1800, 

• søndager og helligdager er det ikke tillatt. 

 

11. Overtredelse av fastsatte boregler 

Det påhviler hver enkelt beboer ansvar for at disse regler etterleves. Overtredelse meldes skriftlig til 

borettslagets styre som plikter å følge opp og iverksette tiltak i henhold til gjeldende lovverk. Den 

enkelte beboer må beflitte seg til å vise hensyn til de øvrige beboerne i borettslaget og gjennom god 

og nabovennlig opptreden vise respekt for andres behov for å hvile på trygghet. 


