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Husordensregler for Sandbekkåsen Borettslag 
 
Dette borettslaget er et andelslag hvor borettshavere i felleskap er ansvarlige for at 
eiendommen holdes i god stand og at vårt miljø er best mulig. 
 
§ 1 Borettshavers ansvar 
Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at borettslagets bygninger og fellesanlegg holdes i 
orden. De enkelte leieboere kan bli erstatningspliktige for eventuelle skader de måtte påføre 
borettslagets eiendom. 
Erstatningsansvaret kan også pålegges foreldre for skader som blir forvoldt av deres barn, jfr. 
Kap i lov om skadeerstatning av 13. juni 1969. 
 
§ 2 Godkjenning belysning 
Det må ikke brukes bart lys, eller ikke godkjente lamper i garasje, boder og krypkjeller. 
 
§3 Biler og motorsykler 
Biler og motorsykler skal kun plasseres i garasjene, eller settes på de av borettslagets anviste 
plasser, så sant det ikke dreier seg om nødvendig kjøring i forbindelse med syke-, vare- og 
flyttetransport. 
 
Alle borettshavere som mottar besøk, plikter å påse at de besøkende retter seg etter 
gjeldende parkeringsbestemmelser. 
 
Avskiltede biler kan ikke parkeres på borettslagets eiendom. 
 
Biler som er større enn en oppstillingsplass kan ikke parkeres på borettslagets eiendom. 
 
Tomgangskjøring er ikke tillatt. 
 
Rengjøring og reparasjoner som medfører tilgrising og ulemper innenfor borettslagets 
område er forbudt. 
 
Overtredelse av disse bestemmelsene medfører borttauing for eiers egen regning og risiko. 
 
Lading av el-biler skal meldes til styret. Styret skal bestille og sørge for montering av egen kurs 
for stikk og strømmåler i den aktuelle garasje eller garasjebygg for andelseiers regning. 
Andelseier skal selv holde kostnadene for strømforbruket. Det er ikke tillatt med hurtigladere. 
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§ 4 Fremleie av garasjer 
Andelseier som ikke bruker sin garasje til parkering av motorkjøretøy pålegges å fremleie 
denne til beboerne i borettslaget. Fremleie skal ordnes av styret. Når utleier ønsker å 
benyttes seg av sin garasje skal leier være utflyttet innen 30 dager. 
 
§ 5 Søppel 
All husholdningssøppel og papir skal kastes i de utplasserte søppelcontainere, som er plassert 
i søppelskur på borettslagets eiendom. 
All husholdningsavfall skal pakkes inn. 
 
§ 6 Risting og banking av tepper og lignende 
Terrasser og vinduer skal ikke benyttes til risting og banking av tepper, tøy eller sengeklær. 
 
§ 7 Regler gjeldende dyrehold 
Er man eier av dyr ved innflytting til borettslaget og kan dokumentere dette, kan dyret etter 
nærmere regler i ”erklæring om dyrehold”, beholdes til det dør. 
Alle andelseiere må søke styret om godkjennelse før anskaffelse av nye dyr. Styret skal holdes 
orientert om hvem som til enhver tid er eier av dyrene. 
 
§ 8 Felles plikter 
Samtlige boretthavere plikter å holde sin del av eiendommen ryddig og i god stand samt 
holde inngangspartiet og trapper fri for snø. Videre plikter samtlige å delta i fellesdugnader 
som styret måtte innkalle til. Disse plikter gjelder også framleiere. Styret har adgang til å gi 
dispensasjon fra ovennevnte plikter etter søknad, dersom spesielle forhold tilsier dette. 
 
§ 9 Ro i leilighetene 
Det skal normalt være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til 07.00. 
 
§ 10 Fyrverkeri 
Innenfor borettslaget Sanbekkåsens område er det forbudt mot avfyring av fyrverkeri og 
lignende pyroteknisk vare, avbrenning av andre eksplosive stoffer samt bruk av skytevåpen. 
 
§ 11 Meldinger 
Mulige meldinger i form av rundskriv eller oppslag fra styret, eller den styret bemyndiger, skal 
gjelde på samme måte som husordensreglenes bestemmelser. Dette gjelder også eventuelle 
regler for bruk av fellesanlegg, parkeringsplasser, antenneanlegg og lignende. 
 
§ 12 Helse- miljø og sikkerhet 
Andelseier er forpliktet til å følge borettslagets system for helse- miljø og sikkerhet. 
 
Reviderte husordensregler godkjent på generalforsamling 28. april 2016. 


