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Informasjon og husordensregler for Romolslia
Borettslag
Denne revisjon er tilpasset ”Lov om burettslag” av 06.06.2003 nr. 39 med ikrafttredelse fra og
med 1.1.2005 og ”Vedtekter for Romolslia Borettslag”. Revidert og vedtatt i generalforsamling
den 15.09.2020. Husordensregler for Romolslia Borettslag ble sist revidert og vedtatt i
generalforsamling den 15.09.2020.

Viktige telefoner:
Driftskontor vaktmester:
Vaktmester Tore Markovic
Vaktmester Knut Withbro
Styreleder RBL Øivind Juul Schjetne

72 58 03 82 (11:30 - 12:30)
926 89 522 (Nødtelefon)
957 57 499 (Nødtelefon)
901 33 770 (Nødtelefon)

Innlåsingshjelp:
NOKAS
Canal Digital (feilmelding):
Forretningsfører:
TOBB

916 45 956 (Hele døgnet)
800 30 111 (Hele døgnet)
73 83 15 00 (Kontortid)

Forsikringsskader meldes til:
Borettslaget har døgnkontinuerlig beredskap. Vaktmestrene kan nås på sine
respektive mob.nr.
Beredskap uke 1, 3, 5, 7 osv. – Tore Markovic
926 89 522
Beredskap uke 2, 4, 6, 8 osv. – Knut Witbro
957 57 499
Behov for bistand andre forhold:
Arbeidstid (07:30 - 15:30)
80 - Vaktmester
Markovic/Withbro

(se mob.nr. over)

Utenom arbeidstid: (15:30 - 07:30)
81 Storflata
Styretelefon
82 Lavblokker
Marianne Sandmark
83 Fogdenget
Jørgen Aune Hagen
84 Skårgangen
Kjetil Våg
85 Rekkehus/C-hus
Richard Øian
86 Langhaugen/Burslia Alija Pracic

412 10 243
988 46 159
473 34 084
900 29 865
909 29 194
481 01 646
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1. Generell informasjon om Romolslia Borettslag
Romolslia Borettslag er en samlet juridisk enhet, som består av ett felleseie med driftsbygning
og driftsmateriell, Rolia Grendahus med offentlig barnehage og 488 boenheter fordelt på 6
enhetslag med 3 høyblokker, 6 lavblokker og 3 ulike typer rekkehus. Følgende enheter og
enhetslag er registrert i borettslaget:
Lag 80 Driftsbygning
” 80 Rolia Grendahus
” 81 Storflata 1-3-5
” 82 Romolslia 58-82
” 83 Romolslia 46-56
” 83 Fogdenget 1-12
” 84 Skårgangen 1-5 / 2-20
” 85 Romolslia 29-41
” 86 Langhaugen 2-18
” 86 Burslia 1-7
” 81-82-83 og 86 Garasjer

Fellesanlegg m/drifts- og styrekontor
Fellesanlegg m/offentlig barnehage
Høyblokk
3 x 56 boenheter (2-3-4 rom)
Lavblokk
78 leiligheter (3 rom/ett plan)
- ” 36
- ” - ” 60
- ” Rekkehus
51 leiligheter (4 rom m/kjeller)
- ” 43
- ” - ” 36 leiligheter (4/5 rom m/sokkel)
- ” 16
- ” Totalt antall 122 fordelt på enhetslagene

1.1 Styreform og valg i borettslaget
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Borettslagets styre registreres ved
Enhetsregisteret i Brønnøysund og er borettslagets daglige ledelse og juridisk ansvarlige organ
utad. Borettslagets styre sammensettes av en særskilt valgt leder og alle enhetsstyrenes
ledere, med alle nestledere som varamedlemmer.
Alle valg på borettslagets generalforsamling skjer etter innstilling fra valgkomiteen.
Valgkomiteens leder utpekes av borettslagets styre de år hovedstyrets leder velges, og utgjør
sammen med styremedlemmene valgkomité.
De fem lagene (82-86) har hvert sitt lokale enhetsstyre med inntil 5 medlemmer. Styret i lag 81
kan ha inntil 6 medlemmer, hvorav 3 medlemmer velges fra og blant beboerne i hhv. Storflata
1, 3 og 5. Enhetslagene har separate regnskap og er internt økonomisk og driftsmessig
uavhengig av hverandre. Enhetsstyrene har ikke juridisk ansvar eller lovbestemt myndighet, og
kan derfor kun avgjøre forutbestemte saker som gjelder eget enhetslag.
Årsmøtet i enhetslaget velger leder og det antall medlemmer som kreves. Styret konstituerer
seg. Leder og nestleder innstilles til valg på borettslagets generalforsamling som velger
borettslagets styre.
1.2

Borettslagets bygninger
Romolslia Borettslag ble etablert i 1968 med ferdigstilling av alle boenhetene i 1974. Tidens
tann og normal slitasje på bygningenes fasader, vindu og dører, satte etter hvert krav om
rehabilitering, noe som ble påbegynt i 1994. Først for høyblokkene i Storflata og rekkehusene i
Skårgangen. Deretter gikk det på løpende bånd med rekkehusene i Langhaugen/Burslia som
det siste rehabiliterte boligområde i 1998.
Under rehabiliteringen ble alle fasader på bygningene endret, altaner påbygd eller endret og
vindu og dører fornyet. Til rehabilitering av bygningene alene, gikk det med nærmere 100
millioner kroner, alt finansiert gjennom Den Norske Stats Husbank.
Hele barnehagebygningen med Rolia Grendahus ble overdratt fra Romolslia Barnehage til
Romolslia Borettslag i 1981. Generalforsamlingen vedtok samme år å innrede bygningens
sokkeletasje til møte- og fritidslokaler. Nåværende festlokale (Rolia II) ble innredet og tatt i bruk
i 1987/88. Hele bygningen ble rehabilitert med ny utvendig kledning og nye vinduer i 2003/2004.
Driftsbygning med vaktmester- og styrekontor ble bygd på dugnad i 1985/88.
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Bomiljø og uteområder
I 1996 ble det sendt søknad om støtte til rehabilitering og forbedring av bomiljøet i Romolslia
Borettslag, via Trondheim Kommune avd. Byutvikling til Den Norske Stats Husbank. I 1997 ble
søknaden innvilget med 6.880.000 kroner, dvs. 50 % av den totale prosjektkostnad på inntil
13.760.000 kroner. Prosjektet som omfattet alle enhetslagene ble sluttført i 2000/2001. Mens
Trondheim Kommunes andel for trafikksikkerhet, gang-/sykkelstier og fortau ble sluttført i løpet
av 2002.
Romolslia Borettslag mente å ha fått mye igjen for sine økonomiske utlegg. Blant annet ble alle
lekeplasser rehabilitert, med nye og godkjente lekeapparater. Ballbane/skøytebane og
fellesanlegg i senterområdet ble rustet opp. Grøntområder ble fornyet og en stor mengde trær
og busker plantet. Både langs hovedveien og rundt om i de enkelte enhetslag. På sentrale
steder ble det montert bord og benker, for rekreasjon og sammenkomster for beboere.

1.4

Borettslagets tjenestetilbud
Borettslaget har egen driftsavdeling, som er bemannet med to vaktmestere og en
vaktmesterassistent/renholder med ansvar for Storflata. Vinterstid består deres hovedoppgaver
i brøyting, sandstrøing, åpning av sluker, rydding, vasking og vedlikehold av fellesanlegg
innendørs.
Hovedoppgavene sommerstid består hovedsakelig i plenklipping, rydding, renhold og
vedlikeholdsarbeid utendørs.
Driftsavdelingen har også hovedoppsynet med bygninger og fellesareal og kan gi hjelp dersom
det oppstår øyeblikkelig behov hos andelseier eller borettshaver. For eksempel tilkalling ved
heisstopp i høyblokkene, ved brann- og vannskader og ekstraordinære politisaker, etc.
Andelseier og beborettshavere kan besøke eller kontakte driftsavdelingen i den faste
”kontortiden” mellom 11:30 – 12:30 på telefon:
72 58 03 82
Ved behov for øyeblikkelig hjelp i den normale arbeidstiden (07:30–15:30), kan driftspersonellet
kontaktes via mobiltelefon:
Tore Markovic : 926 89 522
Knut Withbro : 957 57 499
Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom normal arbeidstid, kontaktes vaktmester med
beredskap (se side 1) direkte eller lederen av det enkelte enhetsstyre. - Se også skade- og
forsikringssaker.

1.5

Lokale tjenestetilbud
I borettslagets nærområdet finnes:
- Offentlig fulltids barnehage
- Åpent lekested
- Barneskole (1-7 trinn)
- Dagligvarebutikk
- Dame- og herrefrisør
- Pizzakro m/begrensede rettigheter
- Grendahus m/utleie til møter/selskap
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Idrettsanlegg m/kunstgressbane

2.

Informasjon, krav og påbud

2.1

Grunnleggende krav til alle andelseiere i borettslaget
Som en direkte følge av borettslagets formål, har andelseier en lovbestemt rett og plikt til å bo
i borettslagets bolig. Jfr. «Lov om burettslag» kapittel 4 og vedtekter for Romolslia Borettslag
punkt 4-1. I borettslag reguleres borettsforholdet etter «Lov om burettslag», borettslagets
vedtekter og husordensregler.
Andelseierens fremste plikt i boforholdet med borettslaget, er å betale fastsatte felleskostnader
(tidligere husleie), med rett beløp til rett tid. Dernest å sørge for alminnelig ro og orden, og å
gjennomføre indre og ytre vedlikehold i henhold til ovennevnte lover og regler.
Andelseieren skal behandle boligen og borettslagets eiendom ”med tilbørlig aktelse” og er
erstatningsansvarlig for skader hun/han selv, familiemedlemmer, personer som har godkjent
bruksoverlating, gjester eller andre personer som er gitt adgang til eiendommen, ”uten skjellig
grunn” påfører boligen eller eiendommen.
I henhold til punkt 4-1 i vedtekter for Romolslia Borettslag, skal boligen kun benyttes til å bo i.
Uten skriftlig godkjenning fra styret i borettslaget har andelseier således ingen rett til å benytte
boligen til andre formål. F.eks. som forretningslokale, barnehage eller til næringsvirksomhet av noen art.
Styret har vedtatt (jfr. sak 06/05) å tillate leilighetene benyttet til dagmammavirksomhet for inntil
4 barn, i tillegg til eventuelt egne barn. Dette betinger skriftlig søknad og avtale med det enkelte
enhetsstyre. Avtalen betinger at ro, orden og renhold i fellesganger opprettholdes og at
virksomheten ikke er til unødig sjenanse for andre beboere.

2.2

Bruksoverlating
Bruksoverlating (tidligere fremleie) foreligger når andelseier overlater bruken av hele boligen til
andre, uten å overdra andelen eller innskuddet, søknad sendes det enkelte enhetsstyret.
Se for øvrig vedtekter for Romolslia Borettslag punkt 4-2.

2.3

Pålegg om salg og fravikelse
I henhold til lov om borettslag § 5-22 og vedtekter for Romolslia Borettslag, kan borettslaget
pålegge salg av andelen dersom andelseier, borettshaver eller familie-medlemmer har gjort seg
skyldig i vesentlig mislighold. Eventuelle krav om salg/fravikelse fattes av styret i borettslaget.
Hva som kan betraktes som vesentlig mislighold er:
•
•

manglende betaling av felleskostnader
forsømmelse av vedlikeholdsplikten til tross for advarsel

•

ulovlig bruk eller overlating av bruk til tross for advarsel

•
•

gjentatte brudd på husordensregler til tross for advarsel
annet graverende mislighold som nødvendiggjør oppsigelse

Vesentlighetskravet går på: ”Grove eller vedvarende brudd på regler og plikter”
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Påbygg og eksterne/interne endringer i privat regi
Kapittel 5 i vedtektene for Romolslia Borettslag regulerer ovennevnte forhold.

2.5

Indre og ytre vedlikehold av boliger
Kapittel 6 i vedtektene for Romolslia Borettslag regulerer graden av indre og ytre vedlikehold.
Likeledes fordeling av vedlikeholdsplikten for boliger og boligeiendom mellom
andelseier/borettshaver og borettslaget.
Hovedregelen er at alle andelseiere i hvert enhetslag skal behandles likt.

2.6

Rapportering og utbedring av skader
Romolslia Borettslag er for tiden forsikret i Gjensidige. Oppstår skader på bygning eller felles
tekniske anlegg - som kan mistenkes å være forsikringsskade - skal dette meldes av den enkelte
andelseier - direkte til skadebehandler i TOBB - Tlf: 73 83 15 00.
Utenom ordinær arbeidstid meldes skaden direkte til:
Gjensidige - Tlf: 03100 eller www.gjensidige.no
Varmtvannsberedere er den enkelte andelseiers ansvar. Ved feil skal denne dekkes av den
enkeltes innboforsikring.
Driftsleder/vaktmester og/eller forsikringsselskapet skal avgjøre om utskifting er påkrevet og
eventuelt beordre og følge opp arbeidene. Dersom andelseier eller borettshaver selv utfører
reparasjon eller utskifting, er de selv fult ut ansvarlig og saken økonomisk uvedkommende for
borettslaget. Det samme gjelder også for øvrige skader og mangler som kan oppstå i
andelseierens bolig, og som i utgangspunktet kan være forsikringsansvar eller borettslagets
ansvar.
Oppstår forsikringsskader som kan tilbakeføres til ”grov” uaktsomhet hos andelseier,
borettshaver eller familiemedlemmer, må de selv påregne å dekke borettslagets
egenandel på forsikringen.

2.7

Borettslagets adgang til andelseiers bolig
I følge «Lov om burettslag» § 5-17 har borettslaget - under spesielle forhold - lovfestet rett til
adgang i andelseiers bolig. Hovedsakelig for å hindre økonomisk tap eller skade for borettslaget
eller andre andelseiere. For eksempel etter pålegg fra politi eller brann- og feiervesen, eller når
det oppstår kritiske situasjoner som vannlekkasje eller branntilløp.
Andelseier eller borettshaver kan i henhold til «Lov om burettslag» § 5-17 ikke nekte å inngå
avtale med borettslagets om adgang til boligen. F.eks. ved inspeksjon av vedlikeholdsplikt,
pålagt reparasjonsplikt eller i forbindelse med takst av boliger og boligeiendom.
Slik adgang må det på forhånd informeres om og tidspunktet må avtales med den enkelte
andelseier eller borettshaver, slik at de selv kan avgjøre om de vil være til stede. Eventuelt selv
dekke merkostnadene for borettslaget dersom det må gjennomføres ekstraordinært besøk.

2.8

Lås og hovednøkler
Alle fellesrom og boliger/leiligheter i høy- og lavblokkene har lovfestet krav om spesielt
låssystem. Dette både på grunn av felles nøkkel for hovedinngang og bolig dør og på grunn av
forhold nevnt i punkt 2.7. Nye låser eller ekstranøkler må bestilles av
andelseier/borettshaver, direkte til regnskapsføreren (for tiden TOBB). Kostnadene dekkes i sin
helhet av andelseier/borettshaver.
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Oppstår kritiske situasjoner nevnt under punkt 2.7, kan hovedstyrets leder eller to
styremedlemmer i fellesskap - i samarbeid med driftsleder/vaktmester - gjøre bruk av
hovednøkkel eller bryte seg inn i boligen/leiligheten, uten nærmere avtale med den enkelte
andelseier eller borettshaver.
Dersom borettslagets styre eller driftsavdelingen gjør bruk av hovednøkkel uten på forhånd å
inngå avtale med andelseier/borettshaver eller kan vise til gyldig grunn i henhold til punkt 2.7,
kan det betraktes som innbrudd og i verste fall strafferettslig forfølges av andelseier eller
borettshaver.
Andelseier eller borettshaver i lav- og høyblokkene har i henhold til punkt 2.7 avsnitt 1, således
ikke tillatelse til selv å endre nøkkelsystemet på ytterdøren eller å montere ekstra sikkerhetslås.
Dersom andelseier eller borettshaver har helt spesielle grunner til å montere egen
sikkerhetslås, må det søkes skriftlig til borettslagets styre om godkjenning.
Dersom andelseier eller borettshaver selv har byttet ut låsen eller montert ekstra sikkerhetslås
uten tillatelse fra borettslagets styre, kan de ikke påregne å få dekket eventuelle skader dersom
offentlig myndighet, styret eller driftsavdelingen må tilegne seg adgang til boligen i henhold til
punkt 2.7.
Rekkehusene har ikke felles låssystem og står således fritt til å bytte ut eller montere ekstra lås
i hoveddørene. For egen regning og risiko.
2.9

Hjelp til innlåsing i boliger/leiligheter
Andelseiere/borettshavere som mister eller forlegger sine nøkler, kan få hjelp til innlåsing ved
å kontakte:
Nokas/G4S Tlf: 916 45 956
Romolslia Borettslag har inngått kollektiv avtale med ovennevnte firma gjennom TOBB.
Dette forutsetter kontant oppgjør av den enkelte andelseier eller borettshaver på stedet til
vekteren som utfører tjenesten etter hver tids gjeldende satser fastsatt av leverandør av
tjenesten.

3.
3.1

Felles avtaler om innkjøp av tjenester
Innkjøp av strøm/elektrisk kraft
Generalforsamlingen den 4.5.1994 påla hovedstyret å inngå avtale om felles innkjøp av
elektrisk energi/strøm. Hvert år før den 1. juli forhandler Romolslia Borettslag (gjennom TOBB)
med energiverkene, for å oppnå gunstigst mulig pris for elektrisk energi til andelseiere og
borettshavere.
I tillegg til prisen på selve forbruket av elektrisk energi, kommer nettleien til Trondheim
Energiverk. Denne er fast og vil alltid komme som tillegg, uansett hvilken kraftleverandør som
måtte velges.
Andelseiere i Romolslia Borettslag står fortsatt fritt til å benytte seg av borettslagets avtale om
energileverandør eller til selv å forhandle seg fram til gunstigere avtale – for egen regning og
risiko.
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Felles radio-, TV- og Internett
Borettslaget har avtale om overføring av radio- og TV-signal (samt fra 2007 også kollektiv
Internettilknytning) til alle boliger - via eget kabelnett. Feil og mangler meldes direkte til
signalleverandøren - Canal Digital - tlf: 06 090
Montering av separate og private antenner eller paraboler, er ikke tillatt i Romolslia
Borettslag (se vedtektene punkt 5-2).

3.3

Håndverkstjenester (elektriker, rørlegger, etc.)
Driftsavdelingen har inngått bindende avtaler med flere ulike håndverksfirma. Firma som har
avtale med borettslaget kan også yte hjelp, direkte til den enkelte andelseier/borettshaver.
Ved behov kan andelseiere eller borettshavere kontakte driftsavdelingen, ved besøk på
driftskontoret i Romolslia 44 eller pr telefon:
72 58 03 82 - Kun i driftsavdelingens faste kontortid - kl 11:30 – 12:30

4.

Felles husordensregler for alle enhetslag
Vis hensyn - gi ikke dine naboer grunn til å klage over ditt bo- og leieforhold. Alle andelseiere
og beboere plikter å overholde alminnelige krav til ro og orden.
Fra kl. 20:00 til kl. 08:00, mandag til lørdag og hele søndag, samt offentlige fridager og
helligdager skal det være ro i borettslaget. Og unormal høy støy fra boring, banking, radio/TV,
musikkinstrumenter, barns lek eller private sammenkomster skal ikke forkomme.
«Ro og orden på offentlig sted -Politivedtekt, Trondheim -§ 2-1:
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero
etter kl 23:00 og til kl 06:00.» Dette gjelder alle dager. Se også punkt 4.1.
For å unngå trafikkskader på barn og voksne, er det innført fartsgrense på 30 km/t på alle
hoved- og tilførselsveier i borettslaget. Noe som det forutsettes at alle beboere i Romolslia skal
respektere.

4.1

Klager og klagebehandling
Etter ny ”lov om burettslag” betraktes boliger i borettslag likt med private boliger.
Blokkbebyggelsen har relativt dårlig støyisolering. Noe som tilsier at det må aksepteres et noe
høyere støynivå enn normalt for andre type boliger.
Bevisbyrden for klager på naboer, påhviler i alle tilfeller den eller de som framsetter klagen.
Styret anbefaler derfor de som har noe å klage på, først å ta dette opp med de det gjelder, før
klage framsettes til enhetsstyret eller borettslagets styre.
Eventuelle klager skal alltid framsettes skriftlige, med klar henvisning til grunn for klage etter
”Lov om burettslag”, borettslagets vedtekter eller husordensregler. Klagen må inneholde fullt
navn og adresse på andelseier eller borettshaver klagen er rettet mot, og med fullt navn,
adresse og signering fra klageren/klagerne. Dersom noen av disse opplysninger mangler eller
at bakgrunn for klagen er politiets oppgave, skal klagen ikke behandles i enhetsstyret eller
borettslagets styre.
Enhetsstyrene eller borettslagets styre har ingen mulighet til å etterforske klager og sender
derfor automatisk ut skriftlig varsel til påklagede, slik at hun/han kan gi styret nærmere forklaring
og/eller framsette sitt syn på saken før klagen videreføres.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2

Påbud om lagring og parkering på fellesområder
Det er ikke tillatt å lagre eiendeler eller å hensette båter, tilhengere eller campingvogner på
fellesområder utenfor bygninger og på felles parkeringsplasser uten først å innhente skriftlig
tillatelse fra driftsavdelingen eller hovedstyret.
Det er forbudt å parkere uregistrerte biler, bilvrak eller andre kjøretøy som kjøpes/erverves med
formålet å demontere eller å plukke deler fra. Dette gjelder både i tildelte garasjer, egne carporter, på felles parkeringsplasser eller andre fellesareal i borettslaget.
Registrerte kjøretøy skal parkeres på merkede parkeringsplasser i borettslaget. Garasjer og
car-porter skal kun benyttes til parkering av eget kjøretøy, og ikke til lagring av møbler/utstyr,
ved, båter, eller lignende.
Hver andelseier tillates å parkere inntil 2 kjøretøy på borettslagets eiendom, inklusiv kjøretøy
som parkeres i egen car-port eller tildelt garasje. Kjøretøy 2 parkeres på anvist plass ved bolig
eller på parkeringsplass i eget enhetslag. Ytterligere parkering må det søkes om, til det aktuelle
enhetsstyre.
Borettslagets parkeringsplasser er ikke dimensjonert for kjøretøy med totalvekt over 3500 kg.
Det er således ikke tillatt å parkere større kjøretøy på disse parkerings-plassene. Et mindre
antall større kjøretøy kan tillates å parkere på oppstillingsplass ved rundkjøringen utenfor
Storflata 1, kun etter skriftlig søknad og godkjenning fra borettslagets styre.
På grunn av fri ferdsel for offentlig transport og utrykningskjøretøy, er det totalforbud mot
parkering utenfor høyblokkene i Storflata med unntak for merket handikapparkering og
korttidsparkering. Feilparkerte kjøretøy bøtelegges/fjernes i henhold til oppsatte skilt, uten
nærmere varsel.
Dersom person som har feilparkert på felles områder eller felles parkeringsplass er kjent, skal
enhetsstyret eller driftsavdelingen/vaktmester kontakte vedkommende.
Dersom personen som har feilparkert ikke kan oppspores, skal kjøretøyet merkes med godkjent
advarsel (klistrelapp). Etter ca. 1 uke har driftsavdelingen fullmakt til å fjerne ulovlig plasserte
gjenstander eller feilparkerte kjøretøy. Alle utgifter i forbindelse med fjerning/borttauing skal
dekkes av personen som har feilparkert.

4.3

Vann og avløp til/fra boliger/leiligheter
For å unngå forstoppelser med påfølgende vannskader, må det kun benyttes godkjent
toalettpapir i vannklosettene. Oppstår forstoppelser i rørnettet eller skade på innbo eller bygning
og dette kan tilbakeføres til andelseier, borettshaver, familiemedlemmer, eller besøkende som
er gitt tilgang til boligen, må den enkelte andelseier eller borettshaver selv bekoste alle utgifter
til utbedring.
Det er forbudt å montere vaskemaskiner, oppvaskmaskiner o.a. app. til varmtvannet.
Vannforbruket betales gjennom felleskostnadene. Unødvendig sløsing med vannet øker
felleskostnaden automatisk. Med hensyn på støy som overføres til naboer via rørnettet, bør
tapping av vann på kveld-/natt-tid begrenses til et minimum.

4.4

Behandling av avfall og søppel
Andelseier eller borettshaver er ansvarlig for at avfall og søppel behandles tilfredsstillende.
Avfallet sorteres, emballeres og anbringes i avfalls-/søppelbeholdere, i henhold til forskrifter
fra Trondheim Renholdsverk. Pappemballasje og annet rent avfall med stort volum, kan
anbringes i borettslagets containere ved butikken. Her kan glass- og metallavfall kastes. Det er
i tillegg utplassert en container for farlig avfall (maling, lysrør, lyspærer, batterier etc.). Denne
har kodelås med kode 2223.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Borettslagets avfallstilhenger sirkulerer rundt om i enhetslagene. Ved behov kan de bestilles
spesielt ved henvendelse til driftsavdelingen på telefon 72 58 03 82.
4.5

Sikkerhet mot branntilløp og brannskader
Brannsikkerheten i din bolig – Er ditt hovedansvar!!!
Røyk-/brannvarslere og pulverapparat til den enkelte boligenhet, er tidligere levert av
borettslaget. Ansvaret for løpende kontroll og vedlikehold pålegges den enkelte andelseier
eller borettshaver.
For å opprettholde høyest mulig sikkerhet for alle beboere, bes den enkelt andelseier om å
foreta regelmessig kontroll av røk-/brannvarslere og pulverapparat – minimum en gang hver
måned. Røyk-/brannvarslere testes ved å trykk inn testknappen til varsleren gir høyt og
tydelig signal - også på soverom med gjenlukket dør.
Pulverapparat plasseres hensiktsmessig (helst like i nærheten av soverommet). Snu og rist
pulverapparatet for å blande pulveret i beholderen – Minimum en gang hvert år. Pilen i
apparatets indikator skal alltid peke på GRØNT felt
NB! Ved feil på røk-/brannmelder eller pulverapparat, ta direkte kontakt med
driftsavdelingen som besørger reparasjon eller erstatning. Reparasjon av pulverapparat
eller ny røyk-/brannvarsler/batteri, dekkes gjennom enhetslagets felleskostnader.

4.6

Krav til husdyrhold
Borettslaget har gitt generell tillatelse til å eie kjæledyr, katt og/eller hund. Forutsatt at ingen i
oppgangen eller etasjen kan dokumentere allergier ved hjelp av legeattest. Dersom beboer
senere blir allergisk og dette kan dokumenteres med legeattest, må husdyr vike for mennesker.
Generalforsamlingen 27. mai 1997 bestemte at det kun er tillatt med en hund i hver
bolig/leilighet i høyblokkene (Storflata enhetslag). På borettslagets eiendom er det innført
båndtvang for alle hunder - hele året. Ekskrementer som husdyr etterlater seg, skal umiddelbart
fjernes av eier/ledsager.
Enhver eier/besitter av dyr må være seg sitt ansvar bevisst og sørge for at egne dyr ikke
er til sjenanse for andre dyr eller mennesker.

4.7

Montering av skilt og oppslag
Montering av skilt og oppslag utendørs skal alltid godkjennes av styret i Romolslia Borettslag,
eventuelt i samråd med politiet.
Oppslag innendørs i lav- og høyblokker skal kun skje på godkjente oppslagstavler eller andre
steder, som på forhånd er godkjent av det enkelte enhetsstyre.

4.8

Krav til dugnadsinnsats
Nødvendige dugnader i enhetslagene for reparasjon og vedlikehold av felles eiendom, avgjøres
og ledes av det enkelte enhetsstyre.
Minimum en felles dugnad for opprydding og rengjøring utomhus, gjennomføres hvert år i
april/mai. Det enkelte enhetsstyre tar initiativ, bestemmer dato og leder arbeidene.
Alle andelseiere og personer med brukstillatelse i Romolslia borettslag, har plikt til å
delta og utføre sin del av dugnadsarbeidene.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.9

Lekeutstyr, trampoliner og badebasseng
Alt fastmontert lekeutstyr på fellesarealer, lekeplasser og likeledes utenfor de enkelte boliger, skal
være typegodkjent og kontrolleres i henhold til ”forskriftene om internkontroll av lekeplasser”.
Det er forbudt å montere noen former for trampoliner. Størrelse på badebasseng er maksimalt
vanninnhold på 500 liter og med 30 cm væskehøyde.

5

Utfyllende husordensregler for boliger i enhetslag 81 Høyblokkene i
Storflata 1, 3 og 5
Felles hovedinngang til blokkene og dører til fellesrom skal alltid være låst. Nødutganger skal
kun benyttes som rømningsvei, for eksempel ved brann eller andre nødsituasjoner og må derfor
ikke tildekkes/blokkeres.
Unødvendig opphold, ballspill og lek er ikke tillatt i inngangsparti/hall, eller i felles trapper og
ganger. Det samme gjelder ballspill mot dører og utvendige vegger. Det er heller ikke tillatt å
hensette eller lagre ting i fellesarealer. Dette gjelder for eksempel sykler, barnevogner, kjelker,
ski eller andre større gjenstander.
Alminnelig orden og renhold i alle fellesrom skal tilstrebes i fellesskapets interesse. Andelseiere
som har tilknytning og nærhet til fellesrom, kan innbyrdes bli enige i bruken av disse.

5.1

Hobbyrom
Tidligere søppelrom i 1. etasje i Storflata 3, er senere ombygget til snekkerverksted.
Enhetsstyret fastsetter vederlag for bruk av snekkerverkstedet. Opplysninger om bruken og
hvem som deler ut nøkkel fås ved å kontakte enhetsstyret. Inngangen til snekkerverkstedet
befinner seg til venstre for hovedinngang. Det er fastsatt regler for bruk av lokalene.

5.2

Trimrom og badstue
I Storflata 1 finnes trimrom med adgang til badstue og dusj. Enhetsstyret fastsetter vederlag for
bruk av trimrommet. Trimrommet er utstyrt med trimapparater, sykler og vekter. Informasjon om
åpningstider finnes på inngangsdøren til trimrommet. Inngangen til trimrommet befinner seg til
høyre for inngangsdøren på baksiden av blokken. Bruk krever tegning av kontrakt. Det er
fastsatt regler for bruk av lokalene.

5.3

Avstenging av vanntilførsel
Ventiler for avstengning av vanntilførsel til boligene befinner seg i kjelleretasjen. Ventilene er
felles for alle 11 boliger vertikalt ovenfor hverandre, fra og med 2. til og med 12. etasje. Blir det
nødvendig å stenge vannet pga. reparasjon eller vedlikeholdsarbeid, skal dette varsles
minimum 24 timer i forveien.
Forutbestemt avstengning varsles ved hjelp av oppslag, både i heisen og på oppslagstavlen i
inngangsparti/hall. Opplysningene på oppslaget skal inneholde antatt tidsforløp for
avstengningen, etasje/nummer på leiligheten og navn på andelseier eller borettshaver som er
ansvarlig for avstengningen.
Ved øyeblikkelig hendelse eller skade, skal alle berørte boliger/leiligheter varsles personlig uten unødvendig opphold - eller ved hjelp av notat som festes på den enkelte inngangsdør til
boliger/leiligheter.

5.4

Teppebank og lufting
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er ikke tillatt å lufte leiligheten gjennom dør som fører ut til felles gang/entre. All lufting skal
skje mot fri luft, gjennom egne vinduer og balkongdører. Av trivselsmessige og estetiske
grunner skal tøy og matter ikke henges opp eller plasseres slik at det blir synlig fra utsiden av
balkongen.
Teppebanking og risting av tøy/klær er ikke tillatt fra vindu eller balkong.
5.5

Fellesvaskeri
Fellesvaskeriet befinner seg i 1. etasje i hver blokk og inneholder vaskemaskiner, en sentrifuge
og en tørketrommel. Bruken av fellesvaskeriets maskiner skjer ved hjelp av spesielle polletter,
som kan kjøpes hos angitt representant for enhetsstyret.
Veiledning/virkemåte (både på norsk og engelsk) som nøye forklarer betjeningen og bruken av
maskinene og hvor pollettene kan kjøpes, befinner seg som oppslag i hvert enkelt vaskerom.
Fellesvaskeriet åpnes kl 07:30 og stenges kl. 21:00 på hverdager, ved hjelp av automatisk
strømutkopling. På søndager og helligdager er vaskeriet lukket.
Alle andelseiere og borettshavere har et personlig ansvar for å benytte utstyr og maskiner i
henhold til veiledning/virkemåte, slik at skader kan hindres.

5.6

Sykkeldugnad
Enhetsstyret gjennomfører årlig sykkeldugnad, hvor beboerne skal fjerne sine sykler fra sykkel
boder og utendørs sykkelstativer for å muliggjøre rydding og feiing. Enhetsstyret varsler om
dugnaden i forkant. Sykler som ikke fjernes fra sykkelboder og utendørs sykkelstativer i
forbindelse med dugnaden, blir deponert av enhetsstyret. Enhetsstyret har anledning til å gi
bort, kaste eller på annen måte å bli kvitt sykler som er deponert i to år eller mer.

5.7

Åpent lekested
I Storflata 5 står lokalene til tidligere åpen barnehage til fri disposisjon for beboere i Storflata
mot depositum. Enhetsstyret fastsetter vederlag for andre brukere. Det er fastsatt regler for
bruk av lokalene.

5.8

Forbud mot vifter i avtrekksventilene
Generalforsamlingen vedtok i 2008 å forby separate vifter i avtrekksventilene fra
boliger/leiligheter i Storflata. Dette på grunn av felles avtrekksanlegg i høyblokkene og at ekstra
vifter kan påvirke avtrekksanlegget negativt og forårsake større fare for spredning av røyk,
brann og matlukt gjennom kanalanlegget til andre deler av høyblokkene.

6.

Utfyllende husordensregler for boliger i lavblokkene
Enhetslagene 82 Romolslia og 83 Fogdenget
Hovedinngangene til blokkene stenges automatisk på kveldstid og åpnes automatisk om
morgenen, etter forhåndsbestemte og programmerte tider. Inngangsdører på baksiden av
blokkene og alle dører til fellesrom i kjeller, skal alltid være låst.
Ballspill og lek er ikke tillatt inne i felles inngangsparti og trappeganger. Det samme gjelder
ballspill mot utvendige vegger, altaner og inngangsparti. Det er heller ikke tillatt å hensette elle
lagre ting som er til hinder for fri ferdsel. Dette gjelder for eksempel sykler, barnevogner, kjelker,
ski eller andre større gjenstander.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1

Avstenging av vanntilførsel
Ventil for avstengning av vanntilførsel er spesielt merket og befinner seg i kjelleren i hver
oppgang. Den er felles for alle 3 boliger/leiligheter vertikalt ovenfor hverandre, på hver side i
oppgangen.
Forutbestemt avstengning varsles 24 timer i forveien ved hjelp av oppslag på oppslagstavlen
ved hovedinngangen. Opplysningene på oppslaget skal inneholde antatt tidsforløp for
avstengningen, etasje/nummer på leiligheten og navn på andelseier eller borettshaver som er
ansvarlig for avstengningen.
Ved øyeblikkelig hendelse eller skade, skal alle berørte boliger/leiligheter varsles personlig uten unødvendig opphold - eller ved hjelp av notat som festes på den enkelte inngangsdør til
boliger/leiligheter.

6.2

Teppebank og lufting
All lufting skal skje gjennom egne vinduer og balkongdører. Det er ikke tillatt å lufte gjennom
leilighetens hoveddør som fører ut til felles trappegang. Av trivselsmessige og estetiske grunner
skal vasketøy/sengetøy/matter ikke plasseres/henges slik at det er synlig fra utsiden av vinduer
og balkonger.
Banking av tepper og risting av tøy/klær er ikke tillatt fra vindu eller balkonger. Avsatte plasser
utendørs kan benyttes på hverdager mellom 08:00-20:00. På lørdager og dag før offentlig
fridag/helligdag, kan de benyttes mellom 08:00-15:00. På søndag og offentlig fridag/helligdag
tillates ikke plassene benyttet.

6.3

Rengjøring av fellesareal
Rengjøring av trappegang og fellesrom er felles ansvar for alle andelseiere, borettshavere og
beboere. Gulv i trapp fra entre og opp rengjøres en gang i uken av innleid vaskehjelp. Trapp
ned til kjeller, kjellergang og felles tørkerom rengjøres av beboerne minimum en gang pr.
måned.
Vaskeliste (oppslag) skal følges av den enkelte andelseier/borettshaver, og den skal påføres
dato med signatur for hver gjennomførte kjellervask.
Enhetsstyret skal påse at orden opprettholdes i alle fellesområder og at renholdet gjennomføres
etter gitte retningslinjer og pålegg.

6.4

Bruk av fellesareal
Tørkerom i kjeller og i trapperommet mellom 2 og 3 etasje skal kun brukes til tørking av klær
og ikke lagring av personlige eiendeler.
Rommet hvor oljetankene sto tidligere skal kun benyttes for lagring av felles utstyr som
snøskuffer, vannslanger, river, rake, spader og annet utstyr for vedlikehold.
Rommet som tidligere var søppelrom og med tilhørende sjakt kan kun benyttes til dekklagring.
Inspeksjonsluken i gulvet skal til enhver tid være tilgjengelig.
Øvrige fellesrom kan benyttes til lagring av privat eiendeler, men ikke mer enn 1/6 av
fellesbodene pr andelseier. Alle private eiendeler skal merkes med en lappe med navn.
Enhetsstyret skal påse at dette etterfølges. Overtredelser kan medføre av dine eiendeler blir
kastet under felles ryddedugnad.
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7. Utfyllende husordensregler for Rekkehus - Enhetslagene
84 Skårgangen, 85 Romolslia og 86 Langhaugen/Burslia
Andelseiere og borettshavere plikter i sommerhalvåret å sørge for renhold og feiing av eget
inngangsparti, inklusiv plass for biloppstilling, garasje, car-port, fortau foran boligen og felles
søppelbod/postkasser. Verandaen må holdes fri for smuss og sluket må holdes åpent.
I vinterhalvåret gjelder det samme også for snømåking og sandstrøing.
Renhold, snømåking og sandstrøing foran felles søppelboder og postkasser, samt vedlikehold
av felles sluk/rister foran de enkelte husrekkene, skal gå på turnus (omgang) og fordeles mellom
de som normalt sogner til de enkelte fellesanlegg.
Inspeksjonslokk og felles avstengningsventil for vannforsyning til flere boliger, må ikke
tildekkes. Sluk og rister i egne gårdsrom skal holdes åpne og i orden av den enkelte andelseier
eller borettshaver.
Opplegg og vedlikehold av plen og beplantning i egne hager, er andelseierens eller
borettshaverens eneansvar. Enhetsstyret har ansvaret for å fordele vedlikeholdet av felles
beplantning utenfor hagene og mellom husrekkene, og som ikke hører inn under
driftsavdelingens ansvar.
Hageavfall skal kun deponeres på spesielt merkede områder. Dette er:
Langhaugen/Burslia: Bak garasjer ned mot Nyveilia
Skårgangen:

8.

Fylling ved Skårgangen 12a

Felles regler for leie av garasjer
Romolslia Borettslag har totalt 122 garasjer forutsatt til parkering av personbiler. Fra og med
1996 ble garasjene økonomisk og driftsmessig tilført de enkelte enhetslag, som de naturlig
tilhører. Dette er:

Lag
”
”
”

81
82
83
86

Høyblokker Storflata
Lavblokker Romolslia
Lavblokker Fogdenget
Langhaugen/Burslia

20 stk
29 ”
29 ”
44 ”

Rekkehusene i enhetslagene 84 Skårgangen og 85 Romolslia har alle car-port.
Andelseiere eller borettshavere som er tildelt bruksrett til garasje, forpliktes å benytte garasjen
til parkering av eget kjøretøy, og ikke oppta unødvendig plass på andre felles parkeringsplasser
i borettslaget.
Uten skriftlig tillatelse fra styret i borettslaget, må garasjen ikke benyttes til lagerplass. Misbruk
kan medføre oppsigelse av avtalen/kontrakten.

8.1 Leie av fast garasjeplass
Ved salg av boligen skal også eventuell tildelt bruksrett til garasje sies opp.
Andelseiere som søker fast garasjeplass, registreres fortløpende på separat søkerliste hos
regnskapsfører/TOBB og/eller hos styret i det enkelte enhetslag.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andelseier som bor i enhetslaget hvor garasje er ledig, har fortrinnsrett til avtale/kontrakt.
Tildeling av garasje skjer etter søkerliste i enhetslaget, og etter andelseierens totale ansiennitet
i borettslaget.
Det er innført innskudd for leie av garasje. For tiden er veiledende innskudd satt til kr 2.300,-. I
tillegg kommer omkostninger til registrering hos regnskapsfører. Innskuddet for garasje justeres
ikke underveis, og tilbakebetales med samme beløp som for opprinnelig betalt innskudd.
Dekning av fellesomkostningene for garasjene skjer forskuddsvis hvert halvår.

8.2 Midlertidig leie av garasje
Ønsker ingen andelseiere i eget enhetslag å leie ledig garasje til parkering, er det mulig for
andre andelseiere/borettshavere i borettslaget å søke enhetsstyret om tidsbegrenset leie.
I slike tilfeller betales ikke innskudd eller omkostninger til registrering. Leiebeløpet er imidlertid
høyere enn ved langtidsleie, og betales forskuddsvis for kortere leietider (måneder) eller
forskuddsvis hvert halvår for lengre leietider (år).

8.3 Søknad om leie av garasje
Søknad om leie av garasje og/eller innplassering på søkerliste, sendes regnskapsfører/TOBB
og/eller det enkelte enhetsstyre. Søknaden skal minimum inneholde følgende opplysninger:
1. Søkerens navn, adresse og telefon dag/kveld.
2.

Om søknad gjelder fast garasjeplass eller midlertidig leie.

15

