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A/L ILA KVARTAL V BORETTSLAG O R D E N S R E G L E R 
Sist endret på generalforsamlingen 24. mai 2013 

 

Formålet med disse reglene er å bidra til hygge og trivsel i et  bofellesskap preget at 

hensynsfullhet og toleranse.  

Hensynet til fellesskapet gjør det nødvendig med enkelte generelle regler for opprettholdelse 

av alminnelig ro og orden, og for ivaretakelse av borettslagets eiendom. 

Reglene som er vedtatt av borettslagets høyeste myndighet- generalforsamlingen- forplikter 

hver enkelt beboer, deres gjester og tilfeldige besøkende. 

 

1. Det skal være ro innen borettslagets område mellom  kl.23.00 og kl.07.00, 

samt søn- og helligdager. Motorferdsel i denne tiden skal unngås. Skru ned 

musikken og ikke bruk vaskemaskinen  ! 

2. Musikkøvelse og generell bruk av instrumenter 

Hver beboer skal sørge for at all bruk av musikkinstrumenter ikke er til 

sjenanse for naboer. Det forutsettes med dette, at dersom en beboer ønsker å 

spille et instrument, skal dette utøves innenfor rimelighetens grenser og i 

henhold til borettslagsloven.  

Musikkøvelse og bruk av instrumenter bør være begrenset til maksimalt 2    

timer per dag. 

3. Biler skal IKKE parkeres inne i gården, innkjøring kun for nødvendig av – og 

pålessing. Sykler og motorsykler kan stå inne i gården, men du må slå av 

motor mellom kl.23.00 og kl.07.00. 

4. Borettslaget har en felles tørke- og bankeplass. Tøy som ikke drypper kan 

også tørkes på loftene. Fra kl.22.00 dag før søn- og helligdag til 

førstkommende hverdag skal tørkeplassen være tom for klesvask etc. 

Ikke rist tepper eller annet ut av vinduet 

Tørkeplassen har bestemte tider for lufting og banking: 

Lufting: Mandager/ torsdager kl.20-22 

       Banking: Lørdager/ kl.10-12 

Dersom tørkeplassen er tom for klesvask, kan du banke og lufte så mye du vil. 

5. Alle private eiendeler skal oppbevares i egne boder. Fellesarealer skal ikke 

brukes til oppbevaring. Barnevogner, ski, sykler etc. skal settes på tilviste 

plasser og være til minst mulig sjenanse for framkommeligheten. 

6. Papir skal IKKE legges i avfallsdunkene, men i egne papirsamlere. Vær nøye 

med at matavfall ikke havner utenfor avfallsdunkene.  

7. Det er tillatt med husdyr i borettslaget, men styret skal godkjenne hvert 

enkelt dyr. Du behøver ikke søke for innedyr. Borettslaget har egne 

retningslinjer for husdyrhold, som dyreeierne må forplikte seg til å følge. 

8. Du kan IKKE sette opp fuglebrett eller annen mating av fugler, det tiltrekker 

seg duer og rotter. 

9. Hvis du vil grille ute, finnes en tilrettelagt grillplass i hageanlegget. Det er 

forbudt å grille andre steder enn på den tilrettelagte grillplass. 

10. Hvis du pusser opp må du sørge for å fjerne byggeavfall til offentlig 

avfallsplass og sørge for godt renhold og orden i fellesareal. Du kan IKKE 

bruke de ordinære avfallsdunkene til byggeavfall. 

 

 

Brudd på ordensreglene vil bli påtalt, og ved gjentakelser behandlet i henhold til 

husleiekontrakt og gjeldene husleielov. 
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Følgende retningslinjer gjelder for dyrehold:  

 

1. Bakgården skal ikke brukes som toalett. Er uhellet likevel ute, fjernes ekskrementer 

umiddelbart, og kastes i nærmeste søppeldunk. 

2. Hunder skal holdes i bånd i bakgården.  

3. Lek og bjeffing kan virke skremmende og sjenerende, og bør derfor ikke forekomme på 

borettslagets område. 

4. Kjæledyr må kunne være alene hjemme uten å sjenere naboer. 

5. Ekstra søl i oppgangen pga. dyrehold, fjernes av eier. 

6. Katter som oppholder seg ute, bør ikke være forplantningsdyktige. På denne måten unngår 

man sjenerende markering, slåsskamper og overproduksjon av kattunger. 

7. Eksotiske dyr (slanger, øgler, etc) er forbudt ved lov, og vil selvsagt ikke bli godtatt i 

borettslaget. 

 

Ved brudd på disse retningslinjer skal borettslaget gi dyreeier / dyreholder mulighet til å rette 

på forholdene. Hvis dette ikke skjer, kan borettslaget kreve at dyreholdet opphører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


