ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG
Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.
Endret av styret 1. august 2007
Endret av styret 28. mai 2008
Endret av styret 27. april 2016

Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det
første og viktigste bud er imidlertid at en hver viser hensyn, omtanke og godvilje i sitt
forhold til medaksjonærer og dem som er satt til å ivareta gårdens behov.

1. Aksjonæren, hans/hennes husstand eller noen som er i hans/hennes tjeneste,
plikter å rette seg etter de instrukser som til en hver tid blir gitt for å opprettholde ro
og orden.

2. Aksjonæren er ansvarlig for en hver skade på eiendommen, plener og
beplantning når skaden skyldes ham/henne selv, hans/hennes husstand eller
personer i hans/hennes tjeneste.

3. Leiligheten må ikke benyttes slik at det oppstår ubehageligheter eller besvær for
andre aksjonærer, og heller ikke på en slik måte at gårdens omdømme nedsettes.

4. Vannkraner må etter tapping skrues forsvarlig til, så man unngår kondens eller
sjenerende susing.
På grunn av fare for frosne vannrør og toaletter, må aksjonær vinterstid alltid sørge
for at leiligheten holder varmegrader. Dette inkluderer også rom utenfor leiligheten,
som tilhører leiligheten.
Brukes vaskemaskin/oppvaskmaskin i leiligheten, må det påses at det ikke søles
med vann. Aksjonæren plikter å utbedre skader samt å svare erstatning ved
eventuelle vannskader.

5. Husdyr må ikke holdes uten styrets samtykke. Mating av duer bør unngås.

6. Om natten, regnet fra kl 23.00-07.00, skal det være ro i leiligheten slik at andre
aksjonærer ikke sjeneres. Dette inkluderer også bruk av
vaskemaskin/oppvaskmaskin.
Ved innflytting, modernisering og reparasjoner i boligen som medfører banking,
boring, sliping og saging varsles naboleilighetene. Dette arbeidet tillates utført på
følgende tidspunkter:
-

På hverdager kl. 0700-2000

-

På helligdager kl. 1000-1700.

Skal man arrangere fest, eller pusse opp, er det forventet at man gir nabovarsel i
rimelig tid.
Ved bruk av gårdsrommet i sommerhalvåret plikter aksjonæren å utvise hensyn til
medaksjonærer med tanke på støy, grillos etc.

7. Aksjonæren gjøres ansvarlig for at utleverte eller selvanskaffede nøkler ikke
kommer uvedkommende i hende.

8. Aksjonæren plikter så snart han/hun oppdager skader, feil eller mangler som
han/hun ikke mener seg forpliktet til å utbedre selv, å melde dette til rette
vedkommende i gården.

9. Gårdsplass, trappeoppganger, kjellerganger, balkonger, tørkeloft og lignende i
gårdens felles arealer må ikke belemres med uvedkommende gjenstander. Dette
gjelder også søppelposer. Alle rømningsveier skal holdes fullstendig fri for
gjenstander og alle brannbalkongdører skal alltid stå ulåst.
Hvis det for kortere tid er nødvendig å oppbevare gjenstander på loftet utenom egen
loftsbod, må eiers navn og adresse være påført gjenstanden.

10. Containere skal ikke stå i bakgården i mer enn 3 dager i strekk. Ved oppussing
skal man samle avfallet, og kaste det når containeren kommer. Dersom man har
spesielle behov utover dette må man ta kontakt med styret.

11. Skilt, blomsterkasser, postkasser, markiser, flaggstenger, antenner og lignende
kan bare settes opp etter avtale med styret. Eventuelle balkongkasser må henges på
innsiden av rekkverk, med god understøttelse.

Maling av vegger og vinduer utvendig, samt gårdens fellesareal for øvrig, må ikke
finne sted uten styrets samtykke.
Aksjonæren plikter ved innflytting å kontakte vaktmester for bestilling av skilt til
postkasse og callinganlegg. Utgiftene til begge skilt belastes aksjonær. (Se
oppslagstavlen i din oppgang for navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til
vaktmester.)

12. Parkering av motorkjøretøyer på gårdsplassen er forbudt. Av- og pålessing er
imidlertid tillatt. Plassering av moped i sykkelstativet er tillatt under forutsetning av at
disse trilles ut og inn av gårdsplassen.
Under ingen omstendigheter må motorkjøretøyer kjøres eller parkeres på
gårdsplassens brostensområder. Dette inkluderer også tilhenger til bil. Aksjonæren
plikter å informere bestilte håndtverkere om dette.
Gårdsplassen må ikke benyttes til reparasjon av bil.

13. Uvøren lek eller atferd som kan volde skade på personer eller eiendom er ikke
tillatt, heller ikke høylydt skrik og skrål.

14. Kjelleren skal i sommerhalvåret luftes godt og kjellervinduene må holdes rene.
Om vinteren må kjellervinduene ikke åpnes. I kjellernedgangene er det anledning til å
plassere sykler, kjelker, barnevogner og lignende som stadig benyttes, i den
utstrekning plassen tillater det. Plassen må imidlertid ikke opptas av defekte
gjenstander.

15. Dører til kjeller og loft skal til en hver tid holdes låst. Ingen må la gatedør stå
ulåst.

16. I søppelkassene skal det bare legges vanlig husholdningsavfall.
Aksjonæren må selv sørge for umiddelbar bortkjøring av større ting. Dette inkluderer
juletrær. I forbindelse med vårdugnaden vil det normalt bli satt ut et par containere i
gården.

17. Vaskeanleggene må behandles forskriftsmessig. Alle som benytter vaskeriene
må bestrebe seg på å følge forskriftene for bruken av anleggene. Vaskekjeller
rengjøres etter bruk.

18. På brannbalkonger, i trappeoppganger og fra vinduene er det forbudt å lufte,
banke eller riste sengetøy, tepper, klær og lignende Likeså er all klestørk på, i eller
utenfor disse områdene forbudt.
Teppebanking skal foretas på stativene i portalene. Teppebanking må ikke finne sted
i den tid det skal være ro i leilighetene.

19. Tørkeloftene må kun benyttes til tørking av vasketøy. Tøyet skal være
sentrifugert før det henges opp.

20. For at plenene skal kunne tåle mer tråkk om sommeren, henstilles det til alle
aksjonærer om ikke å gå på plenene i veksttiden om våren.

21. Restaurering og oppgradering av inngangsdør til leilighetene skal av estetiske
grunner gjennomføres slik at alle dører er like. Aksjonær som ønsker å bytte
inngangsdør plikter å ta kontakt med styret.

