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INNLEDNING 

Lohøgda borettslag er andelseiernes (beboernes) eiendom. Det er altså de som eier borettslaget - 

ikke OBOS. I fellesskap er vi økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i førsteklasses stand. Alle 

utgifter må dekkes av husleien. Det er også beboerne som må skape de forhold som sikrer dem 

trivsel, ro og orden. Dette hever boretts- lagets og strøkets anseelse. 

 

For å oppnå dette og for å skape de best mulige forhold mellom beboerne, har en i "husordenen" gitt 

enkelte regler, som det er i beboernes interesse å overholde. 

 

Leieren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir 

overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten.  

Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre.  

 

 

ALMINNELIGE ORDENSREGLER 

Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i felles trapperom eller ganger.  

 

Det er ikke tillatt å parkere innenfor skilter som er plassert ved innkjørsel til våre boligveier. Det er 

i fellesskapets interesse at vi så langt som råd er, har bilfrie veier. For nødvendig transport er det 

likevel lov til å gjøre kortest mulig stans for av- eller pålessing eller for av- eller påstigning. Bilen 

skal da stå med parkeringslysene tent. Enhver parkert bil som står i strid med reglene kan ilegges 

gebyr eller taues bort uten varsel eller utsettende ventetid. 

 

Kjøring på stikkveiene for å parkere på fri- og grøntarealene er strengt forbudt og kan medføre 

erstatningsansvar og borttauing.  

 

Borettshavere som engasjerer håndverkere o.l. som grunnet arbeidets art er avhengig av bil på 

arbeidsstedet, må ta kontakt med vaktmester som kan gi dispensasjon. Vedkommende som gis slik 

dispensasjon, får bevis for dette som plasseres på godt synlig sted på innsiden av frontruten. Slik 

dispensasjon gis bare for en dag om gangen. 

 

Borettslaget har inngått avtale med P Drift som patruljerer og påser at parkeringsbestemmelsene blir 

overholdt i samsvar med husordensreglene og de oppsatte skiltene. 

 

P Drift vil ved overtredelse ilegge et gebyr på linje med offentlige gebyrer. P Drift har anledning til 

etter skjønn å rekvirere borttauing av biler etter gjentatte forseelser eller som står til unødig hinder 

eller fare. Alle i styret har fullmakt til å rekvirere borttauing. Komitemedlemmer kan tilkalle P 

Drift, men det er representanten fra P Drift som vurderer evt. borttauing eller gebyr. Eventuelle 

klager på ilagte gebyrer eller borttauing rettes til P Drift. 

 



Hvis noen urettmessig bruker din betalte parkeringsplass kan du ringe P Drift (tlf. 98 25 80 80) og 

be om at bilen taues bort. Du må legitimere plassen ved å vise fram betalt parkeringsleie, der 

plassnummer er påført. 

 

Antenner, markiser, balkongavskjerming, skilter o.l. kan bare settes opp etter godkjenning av styret. 

 

Dører til kjeller skal alltid være låst. Under lufting eller når det er nødvendig av hensyn til fri 

passasje, kan inngangsdøren stå åpen i 5-10 min. Den som setter inngangsdøren åpen, har ansvaret 

for at ingen uvedkommende får adgang til oppgangene. 

 

Det er ikke tillatt å ta handlevogn med fra forretninger til bopel med mindre vogna bringes tilbake 

så snart varene er tatt opp i leiligheten, dvs. umiddelbart. 

 

Det er forbud mot bruk av kullgrill på balkongen. 

 

 

REGLER OM RO I LEILIGHETEN 

Det skal være generell ro i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Reparasjonsarbeider som medfører 

banking, boring o.l. skal ikke startes før kl. 08.00 og skal ikke foregå etter kl. 20.00. 

 

Lørdager og dager før helligdager fra kl. 18.00 til påfølgende arbeidsdag kl. 08.00 er enhver form 

for støyende reparasjonsarbeid forbudt. 

 

Musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 19.30 og kl. 08.00 og på helligdager. Musikkundervisning 

tillates bare etter særskilt avtale med styret og etter samtykke fra naboer over, under og ved siden 

av. 

 

 

MØBLER OG LIGNENDE I FELLESAREALENE 

I borettslagets fellesarealer (kjeller og bomberom) er det kun tillatt å oppbevare sportsutstyr og 

barnevogner. Alt annet vil bli kastet uten forutgående varsel 

 

Det er ikke tillatt å oppbevare/lagre møbler og andre gjenstander i borettslagets fellesarealer. Dette 

blant annet av hensyn til brannfare. Hensatte møbler og lignende vil bli fjernet av borettslaget uten 

forutgående varsel. Dersom borettslaget er kjent med hvem som er eier av det hensatte, vil 

kostnadene forbundet med fjerningen bli belastet den enkelte. 

 

 

SØPPEL 

Søppelskapene skal bare brukes for tørr søppel. Alt søppel skal være pakket inn. Det er strengt 

forbudt å kaste brennende ting eller oljeavfall i skapene. Plassering av søppelposer og annet utenfor 

entredøren er ikke tillatt. 

 

Ved omfattende renovering av leiligheter er det beboers ansvar å foreta bortkjøring av storsøppel, 

som innredninger, mur- og betongrester, fliser og VVS utstyr mv. Spesialavfall som malingspann, 

kjemikalier, bilbatterier o.l. må beboer selv levere på miljø- eller gjenbruksstasjon. 

 

 

VASKERIER OG TØRKEPLASSER 

Regler for bruk av vaskeriene og instruks for bruk av maskinene må følges. Bruk av vaskerier 

utover fastsatte tider er ikke tillatt. 

Vaskerilåser kan ikke lånes ut. Låsene skal bare brukes i den blokk leiligheten tilhører. 

 



Vasketiden er på hverdager kl. 08.00 - 22.00, lørdager fra kl. 08.00 - 20.00. Tørkebåser kan bare 

benyttes til klesvask hverdager i vasketiden, dog ikke lørdager. 

Dersom vask ikke er igangsatt innen 1 time fra reservasjonstid, kan en annen ta vaskeriet i bruk 

resten av tiden. 

 

Tørkebåsene skal ikke brukes søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager. Alt vasketøy må 

tas ned før kl. 20.00. 

 

Matter, tepper, etc. kan bankes og luftes til følgende tider: 

Hverdager fra kl. 07.00 - 08.00 

Lørdager fra kl. 07.00 - 17.00 

Onsdager fra kl. 20.00 - 21.00 

 

Vaskeriet skal benyttes av borettslagets beboere, men ikke benyttes i ervervsmessig øyemed. 

Vaskerom skal rengjøres og luftes etter bruk. Tørkeplassen kan bare brukes til tørk av vasketøy og 

til lufting av tøy og sengeklær.  

 

Det er ikke tillatt å lufte og riste sengetøy, tepper og matter ut av vinduer/balkong. Ved klestørk på 

balkong skal tøyet henges slik at det ikke er synlig utenfra. 

 

 

BAD - WC - LEDNINGER OG LUFTING 

Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. 

 

Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet, og det må bare brukes klosettpapir. 

 

Det er forbud mot å koble kjøkkenvifter og avtrekksvifter på bad/WC til byggets ventilasjonskanal 

etter yttervegg. 

 

 

MELDINGER OG HENVENDELSER 

Meldinger fra styret eller OBOS til beboerne ved rundskriv, intern-TV eller oppslag, skal gjelde på 

samme vis som husordenen. Henvendelser til styret i anledning av husordenen skjer skriftlig. 

 

 

LEIEKONTRAKT 

Det vises forøvrig til leiekontrakten, som inneholder bestemmelser om leierens plikter og ansvar. 

Det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling, om framleie og om veggedyr- 

kontroll. 

 

 

FORSKJELLIGE BORÅD 

Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom, og vedlikeholdet bekostes av beboerne. 

Bruksplener bør brukes med forsiktighet. Fotballsparking og ishockeyspill er ikke tillatt på 

borettslagets bruksplener og gangveier. Sykling og annen kjøring er ikke tillatt på grøntanleggene. 

Forhagene er prydplener og ikke bruksplener. Enhver bør bidra til å verne anlegget ved bl.a. å følge 

vaktmesternes anvisninger. Kast ikke mat ned på marken til fuglene. Det trekker rotter og mus til 

eiendommen. 

 

Små barn bør aldri være alene i kjelleren, og det må ikke brukes bart lys i kjeller. Etter besøk i 

kjeller skal lyset slokkes. 

Klikker og sammenstimlinger i ganger eller i kjeller skal unngås, da det sjenerer naboene. 



Dører til entreer og trapperom skal lukkes uten unødvendig støy, og trapperommene skal ikke 

brukes til lekerom. Lufting ut i oppgangene er ikke tillatt. 

BAD - WC - KRANER - LEDNINGER 

Det er i beboernes egen interesse å behandle innredninger og utstyr forsiktig. Mangler man ikke 

selv kan utbedre, meldes til vaktmesteren. Fett, maling og løsningsmidler må ikke tømmes i vask 

eller sluk.  

 

 

PARKERINGSPLASSER / GARASJER 
 

1. LEIEFORHOLD 

Med den store mangel på parkeringsplasser og garasjer, skal tildeling skje etter dato for 

godkjent søknad, og ikke fordi husstanden ønsker å beholde parkeringsplass/garasje til framleie 

eller gjesteparkering. Leieretten gjelder for 1 person i husstanden, og opphører når 

andelsleiligheten overføres til ny eier/leier (gjelder ikke ved overføring mellom 

ektefeller/samboere). Leietaker har rett til å leie én parkeringsplass pr. husstand til 

egendisponert bil, forutsatt at parkeringsleien er betalt. Leie for parkeringsplass er for tiden kr 

600,- pr. kalenderår. Leien betales forskuddsvis, med forfall 1. februar hvert år. Leie som ikke 

er betalt innen forfall, betraktes som oppsigelse av leieforholdet. Parkeringsplassen tilbys da ny 

leier fra samme dato. Ved bytte av parkeringsplassen etter at årsleien er betalt, anses 

parkeringsleie for den nye plassen som betalt ut året. Mislighold, for eksempel fremleie eller 

utlån av parkeringsplass er ikke tillatt, og medfører umiddelbar oppsigelse av leieforholdet.  

 

2. BRUKEN AV PARKERINGSPLASSEN 

 Leieren må plassere kjøretøyet korrekt på tildelt plass. Det må utvises særlig aktsomhet når 

dørene åpnes, så andre kjøretøyer ikke påføres skade. Rusing av motor må ikke forekomme på 

parkeringsplassen. Alle former for reparasjoner, bilvask og lignende er forbudt. Leieren har 

plikt til å holde plassen ren for olje-, fett- og bensinflekker, snø og is, samt fri for avfall. Det er 

ikke tillatt å bruke plassen som opplagsplass for avskiltede biler, campingvogner, tilhenger og 

lignende. Styret kan gi pålegg om andre forhold vedrørende plassen. Lastebiler, bobiler og biler 

som er så store at de er til sjenanse for naboplassene henvises til egne plasser.  

 

3. OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLDET 

 Når garasjeplass tildeles, opphører leieretten til parkeringsplass fra samme dato. Om leietaker 

fremleier og/eller flytter fra borettslaget, heves leieavtalen automatisk. Leieren kan ikke kreve 

refusjon for resten av leieperioden. 

 

4. LEIERENS AVTALEBRUDD 

 Kjøretøy som fortsatt befinner seg på parkeringsplass der leie ikke er betalt innen forfall, kan 

fjernes uten søksmål etter Tvangsfullbyrdelseslovens § 3, nr. 9. Ved brudd på leieavtalen fra 

leierens side, kan utleier med 14 dagers varsel heve avtalen. Deretter fjernes kjøretøyet fra 

plassen for bileiers regning og risiko. 

 

5. OPPRYKKSREGLER FOR PARKERINGSPLASS 

 Leietaker vil etter venteliste få tilbud om parkeringsplass i Erlends eller Kristins vei, og etter 

hvert som plasser fristilles få tilbud om parkeringsplass nærmere boligen. Ansiennitetsregler 

gjelder fra dato for mottatt søknad. 



DYREHOLD 

Dyrehold er iht. generalforsamlingsvedtak 03.06.2013 vedtatt etter visse retningslinjer. Avvik fra 

retningslinjene om dyrehold anses som mislighold av borettslagets husordensregler. Dyreeier 

forutsettes å forvalte dyreholdet i henhold til husordensreglene  

 

Det opprettes en egen dyreholdskomité som følger opp dyrehold i borettslaget på vegne av styret. 

Dyreholdskomiteen forbereder og legger frem tvistesaker for styret der det blir snakk om 

konsekvenser for dyreeier. 

 

 

RETNINGSLINJER FOR DYREHOLD I LOHØGDA BORETTSLAG: 

 

1. Dyrehold i Lohøgda borettslag er tillatt i tråd med Husleieloven såfremt det ikke er til betydelig 

sjenanse for øvrige beboere. Beboere som ønsker å anskaffe hund eller katt skal levere 

skjemaet Egenerklæring om dyrehold i Lohøgda borettslag til styret senest 8 virkedager etter 

anskaffelsen (vedlegg). Naboer i oppgangen skal varsles i forkant av anskaffelsen. 

 

2. Det er kun tillatt å holde én hund eller én katt per husstand. Katten skal være innekatt. 

 

3. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller 

eiendom i borettslaget, for eksempel skraper på dører og karmer, skade på beplantning m.v. 

 

4. Hunder og katter skal føres i bånd på borettslagets område, og skal ikke luftes på borettslagets 

lekeplasser. Det forutsettes at dyreeier viser hensyn overfor andre som ferdes på området og for 

borettslagets eiendom. Ekskrementer skal fjernes umiddelbart, og urinering på bygninger eller 

borettslagets øvrige eiendom er ikke tillatt. 

 

5. Dyrehold som bare forekommer innendørs; innekatter, gnagere, fugler, fisker m.m., må ikke få 

et slikt omfang at dyreholdet kommer ut av kontroll og medfører hygieniske ulemper eller 

utrygghet/ sjenanse for omgivelsene. 

 

6. Dersom det kommer berettiget klage fra naboer om at husordensreglene og retningslinjene for 

dyrehold ikke etterfølges forplikter dyreeieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten hvis ikke en 

minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret, etter forhandling med 

partene, hvorvidt en klage er berettiget.  



EGENERKLÆRING OM DYREHOLD I LOHØGDA BORETTSLAG  

 

Egenerklæringen leveres styret senest 8 virkedager etter anskaffelsen.  

 

 

Andelseier:___________________________________      Telefon:________________________  

 

 

Adresse:_____________________________________      Leilighetsnummer:________________    

 

 

Hunderase: __________________________________________________________________  

 

 

Hundens ID-nr: _______________________________  Registreringsmerke nr: _______________  

 

Hundens/kattens spesielle kjennetegn:  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Undertegnede forplikter seg til å overholde følgende retningslinjer:  

 

1. Dyrehold i Lohøgda borettslag er tillatt i tråd med Husleieloven såfremt det ikke er til betydelig 

sjenanse for øvrige beboere. Naboer i oppgangen skal varsles i forkant av anskaffelsen. 

 

2. Det er kun tillatt å holde én hund eller én katt per husstand. Katten skal være innekatt. 

 

3. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller 

eiendom i borettslaget, for eksempel skraper på dører og karmer, skade på beplantning m.v. 

 

4. Hunder og katter skal føres i bånd på borettslagets område, og skal ikke luftes på borettslagets 

lekeplasser. Det forutsettes at dyreeier viser hensyn overfor andre som ferdes på området og for 

borettslagets eiendom. Ekskrementer skal fjernes umiddelbart, og urinering på bygninger eller 

borettslagets øvrige eiendom er ikke tillatt. 

 

5. Dyrehold som bare forekommer innendørs; innekatter, gnagere, fugler, fisker m.m., må ikke få 

et slikt omfang at dyreholdet kommer ut av kontroll og medfører hygieniske ulemper eller 

utrygghet/ sjenanse for omgivelsene. 

 

6. Dersom det kommer berettiget klage fra naboer om at husordensreglene og retningslinjene for 

dyrehold ikke etterfølges forplikter dyreeieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten hvis ikke en 

minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret, etter forhandling med 

partene, hvorvidt en klage er berettiget.  

 

 Andelseier bekrefter også at naboene ble varslet i forkant av anskaffelsen.  

 

 

Dato: _______  

 

Andelseiers signatur: ____________________________  

 

 



Avlesningsskjema for målere ved eierskifte

For at forbruk skal belastes ny eier må alle feltene fylles ut. Skjemaet sendes 
så til Techem Norge AS  på e-post: kundeservice@techem.no, eller per 
post: Dicks vei 10b 1366 Lysaker.

Dato for avlesning Flyttdato

Leilighetsnummer

Adresse

Postnummer Sted

Navn tidligere eier

Ny adresse

Postnummer Sted

Telefonnummer

OBOS medlemsnummer

E‐post(obligatorisk felt)

Navn ny eier

Fakturaadresse

Postnummer Sted

Telefonnummer

OBOS medlemsnummer

E‐post(obligatorisk felt)

Tidligere eier: 

Sted, Dato, Signatur

Ny eier: 

Sted, Dato, Signatur

Strømmåler nr. 

Målerstand:

Varmemåler nr. 

Målerstand:

Varmtvannmåler nr.

Målerstand med desimaler: Ei
e
rs
ki
ft
e
sk
je
m
a 
St
rø
m
, V

ar
m
e
, V

ar
m
tv
an

n


