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Informasjon fra styret Dato: 02. april 2021 

 

Hei alle sammen 

Beklageligvis har styret mottatt informasjon om for høyt støynivå fra noen leiligheter: 

• Høy musikk med høyt bassvolum til langt ut på natten. 

• Lyder av skohæler som tramper i gulvet. 

• Slamring av dører, stoler og bord som flyttes skrapende over gulvet. mm.   

Vi sender derfor ut denne påminnelsen for å minne om gjeldende norm for aktivitet og 
støynivå i Borettslaget. Utgangspunktet for den enkeltes vurdering skal være at egen 
oppførsel og støynivå ikke skal være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder til alle 
døgnets tider. Av og til vil det i borettslaget pågå oppussing, reparasjoner og annen aktivitet 
som nødvendigvis lager støy. Det er derfor viktig å legge til grunn hvorvidt støyen er 
nødvendig, om aktiviteten kan flyttes til et annet tidspunkt eller om den kan reduseres til et 
lavere støynivå. 

Styret oppfordrer beboerne til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på 
naboene. Det skal være ro i borettslaget mellom kl. 2300 og kl. 0600. 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.  

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, 
sliping, saging m.m. skal naboene varsles. Dette er kun tillatt i tidsrommet:  

• På hverdager klokken: 0700 – 2000. 

• Lørdager klokken: 1000 – 1800. 

• Søndager og helligdager: Ikke tillatt. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 


