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1. Generelt  

1.1  Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt.  

1.2  Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene skal bidra til 
at man sikrer andelseierne orden, ro og hygge i hjemmene.  

2. Alminnelige ordensregler  

2.1  Parkering av biler og tilhengere innenfor borettslagets område tillates bare på dertil 
bestemte parkeringsplasser. Det skal ikke parkeres langs husveggene. Hver andelseier 
har kun en biloppstillingsplass eller garasje disponibel på borettslagets område for sin 
husstand. Styret i Borettslaget kan når det anses som nødvendig omfordele hvilken 
biloppstillingsplass den enkelte andelseier kan disponere.  

Selger av en garasjeplass er pliktig til å påse at plassen er omsatt før utflytting av 
borettslaget. Ingen kan eie en garasje på borettslagets område uten å eie en andel. Ved 
salg av garasjer må selger fremlegge kjøpskontrakt som dokumenterer kjøpesum og 
kjøpsår.  



Modell for prisøkning er kjøpssum justert i henhold til konsumsprisindeksen 
(hovedindeks). Dersom garasjen lider av manglende vedlikehold kan det komme 
fratrekk på beregnet kjøpssum.  

Garasje tilbys den første på garasjelisten. Dersom ingen ønsker å kjøpe garasjen må 
selger redusere prisen til et nivå der en av de som står på garasjelisten ønsker å kjøpe. 
Dersom ingen ønsker å kjøpe garasjen vil den bli overtatt av Borettslaget uten noen 
form for vederlag og styret tar en beslutning på videre bruk/evt riving. Det utarbeides 
en standard salgskontrakt for garasje.  

Hver andel disponerer enten en oppstillingsplass eller en garasjeplass. Borettslaget har 
et begrenset antall garasjeplasser som tildeles og videreselges i henhold til venteliste. 
Garasjeplass følger ikke andelen. En leilighet kan derfor ikke selges med garasje.  

Garasje kan ikke disponeres av andre enn andelseieren selv. Garasjen kan derfor ikke 
fremleies verken med eller uten leilighet.  

Ved salg eller fremleie av leilighet/andel får ny andelseier/beboer tildelt en 
oppstillingsplass. Det samme gjelder dersom andelen står ubebodd. Andelseieren må 
benytte garasjen til bil for å kunne beholde rett til garasje. Dersom garasje ikke 
benyttes til bil vil andelen miste garasjeplassen og få tildelt en biloppstillingsplass.  

Gjesteparkering:  

Det er disponible plasser for gjester på anviste gjesteparkeringsplasser. Gjester skal 
markere disposisjon av gjesteparkeringsplass med parkeringsbevis som hver husstand 
har fått utdelt. Vi henstiller til beboerne å gjøre sine gjester oppmerksomme på 
parkeringsbestemmelsene. Gjesteparkeringsplassene er beregnet på kortidsparkering 
for besøkende, og skal ikke benyttes av andelseiers biler. Brudd på dette vil medføre 
bøtelegging uten ytterligere varsel.  

Brudd på parkeringsbestemmelsene: Ved brudd på parkeringsbestemmelsene kan 
feilparkert bil bli bøtelagt. Ved gjentatte brudd på parkeringsbestemmelsene kan styret 
for Borettslaget iverksette borttauing av bil, båt eller annet feilparkerte kjøretøy.  

Unntak  



• Det gis tillatelse til å parkere på gjesteparkeringsplasser uten bruk av 
gjesteparkeringsbevis – mellom kl 08 og 17.00 på hverdager.  

Det gis tillatelse til parkering utenom oppmerket område ved spesielle tilfeller 
som:  

• Håndverkere som har behov for å ha bilen plassert i nærheten av leilighet. Det 
utleveres eget p-bevis etter avtale med parkeringsansvarlig i styret.  

• Hengere og containere i forbindelse med oppussing, flytting med mye bæring ut 
og inn, av og pålessing av varer etc. – forutsatt at de ikke står i veien for annen 
trafikk. 

• Motorsykler kan parkere ved husvegg forutsatt at de ikke står i veien for 
utrykningskjøretøy – søppelbiler etc.  

Håndverkere:  

Ved bruk av håndverkere til ulikt arbeid i leilighetene kan det gjøres unntak for 
parkeringsbestemmelsene. Dette må allikevel avtales med parkeringsansvarlig i styret 
slik at parkeringseslskap kan varsles og at egnet biloppstilling kan avtales. Det samme 
gjelder når andelseier har behov for å få plassert container for bortkjøring av eget 
avfall.  

2.2  All kjøring på eiendommen skal skje med forsiktighet og nedsatt hastighet, slik at den 
medfører minst mulig støy og ulempe, eller til fare for barn som leker og beboere for 
øvrig.  

2.3  Andelseierne skal holde sine hageanlegg i orden. Den enkelte andelseier er ansvarlig 
for sine hageparseller mens Borettslaget er ansvarlig for øvrig fellesareal. I de tilfeller 
hvor hageanlegg ikke holdes ved like kan Borettslaget iverksette stell av hage for 
andelseiers regning. Leilighetene i 1 etasje disponerer den delen av hagen som går fra 
husveggen og ut til midt på plenen mens leilighetene i 2 etasje disponerer resten av 
plenen.  

For leiligheter i Grønvoll allé 13 og for hjørneleilighetene i øvrige bygg disponerer 
beboerne i 1. etasje den delen av hagen som går fra husveggen og ut til midt på plenen 
mens beboerne i 2 etasje disponerer resten av plenen.  

2.4  Risting av tøy i trappegangene er forbudt. Banking, risting eller lufting av tøy og 
lignende må ikke foretas ved siden av opphengt vasketøy. Utlufting av leilighetene må 



ikke foregå ut mot felles oppgang så matlukt og dårlig luft sjenerer naboene. Lufting 
av oppgang tillates kun gjennom vinduet.  

2.5  De som bor i 1.etasje vasker gangen og trappen ned til kjeller. De som bor i 2.etasje 
vasker loftstrappen og ned til 1.etasje.  

2.6  Det må vises hensyn overfor naboene ved mest mulig å unngå støy i leilighetene. 
Radio, fjernsyn, høyttalere må nyttes hensynsfullt og avdempet. Det skal være ro i 
leilighetene mellom klokken 23.00 og 07.00. Vedlikeholdsarbeider som medfører 
særlig støy, som hamring og boring, skal ikke forekomme etter klokken 20.00 og ikke 
på søn- og helligdager. Naboer skal varsles dersom det skal holdes selskapelighet som 
vil medføre støy utover fastsatte tider. Dersom naboer likevel gir uttrykk for at de 
finner støyen sjenerende, skal dette respekteres.  

2.7  Oppussing og vedlikehold av felles inngang og trappegang. De som bor i 1.etasje 
bærer kostnadene for oppussing/vedlikehold av gangen og trappen ned til kjeller. De 
som bor i 2.etasje bærer kostnadene for oppussing/vedlikehold loftstrappen og ned til 
1.etasje.  

2.8  Keramisk topp/piper.  

Alle pipeløp har keramisk innsats. Det er derfor ikke lov til å gjøre noen endringer på 
dette uten kyndige fagfolk. Alle inngrep i pipeløp, som for eksempel innsetting av nytt 
rør til ovn eller peis, må gjøres forskriftsmessig  

3. Dyrehold.  

Dyrehold er tillatt i Borettslaget og det kreves ingen skriftlig godkjenning fra styret for 
å anskaffe husdyr. Det er allikevel en forutsetning at dyret ikke er til sjenanse for 
andelseierne eller at dyret opptrer truende ovenfor andelseierne. Generell tillatelse til 
dyrehold kan trekkes tilbake dersom det fremsettes gjentatte klager over sjenanse fra 
naboer og styret finner klagene berettiget. Hunder skal holdes i bånd på området og 
ekskrementer straks fjernes. Politivedtektene for Oslo gjelder også på borettslagets 
område for så vidt angår dyrehold.  

4. Innsetting av varmepumpe  



Før innsetting av varmepumpe skal det søkes styret om godkjenning etter egen søknad. 
Denne fås ved henvendelse til styret.  

5 Bod, markiser og utelampe 

Bod: 

Bygging av bod må søkes styret med skissetegning. Maks mønehøyde 2,40 m og maks areal 8 
kvm. Boden kan enten være mørkebrun (U784) eller gul (1371), men karmene og dørene kan 
være hvite. Fargekodene ligger på nettsidene. 

Markiser: 

Ved utskiftning eller montering av markiser skal beboerne følge vedtatte farge og montering. 
Styret skal kontaktes på epost: gronvoldhageby@styrerommet.net før montering for å sikre at 
det er riktig størrelse og farge. 

• Farge: Grå – Tilsvarende duknr 407/151 hos Markisemannen (Sandatex). 

• Utforming: 

o  Første etasje bakside: Tilsvarende Markisemannens Sunflex terrassemarkise 
med rett frontkappe og uten kantebånd 

o  Markisen skal gå over hele baksiden (med unntak av endeleiligheter i 1, 3 og 
5). Markisen skal plasseres i tilsvarende høyde som eksisterende markiser på 
bygget over balkongdør (her kan det være noe avvik fra hus til hus). 

o  Andre etasje og første etasje forside skal det ikke monteres markiser. 

Lampe: 

Ved utskiftning eller montering av vegglampe på forside og bakside av bygget skal følgende 
belysning monteres: 

!  

6. Søppel og renhold.  



Plasseringen av søppelkasser fastsettes av borettslagets styre. Container for papir og 
annet papiravfall skal benyttes.  

7. Sanitæranlegg.  

Alle rom må være såpass oppvarmet – også når du er bortreist – at vannet i ledningen 
ikke fryser. Skader på fellesrør – og sanitæranlegget som skyldes dårlig oppvarming 
og lignende er andelseierne selv ansvarlig for.  

8. Dugnad.  

Enhver andelseier plikter å bidra til å holde det felles område pent og ryddig. Alle, 
med unntak av andelseiere som har sykdom eller handikap som ikke er forenlig med 
deltakelse og andelseiere som i husstanden ikke har beboere under 62 år har plikt til å 
delta i organiserte dugnader inntil 2 ganger pr. år. Dato for dugnadene fastsettes av 
styret. Dugnad skal innkalles/varsles med 2 uker.  

9. Klager.  

Eventuelle klager skal fremsettes skriftlig og leveres et av styrets medlemmer.  

Klager som ikke er fremsatt skriftlig kan ikke påregne behandling i Styret.  

10. Kontakt styret.  

Henvendelser til styret kan sendes til gronvoldhageby@styrerommet.net   
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