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Rettelse og tillegg
Dato

Innhold/beskrivelse

Referanse

19.12.2015

Parkeringsanlegg, rettigheter og plikter

Vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling,
18.12.2015, jfr. pkt 5.8.2

12.06.2019

Zip Screen - Solskjerming

Søknad/innspill fra
andelseier, jfr.punkt 4.2.3

14.06.2019

Nabovarsel ved oppussing

Innspill fra
Generalforsamlineg,
13.06.2019, jfr. punkt 3

02.03.2020

Jfr. pkt oppussing på lørdag, søndag, helge og
høytidsdag – stille perioder

Styrebehandlet den
02.03.2020, jfr. pkt 3.

07.05.2020

El-billadere - regler

Styrebehandlet den
07.05.2020, jfr. pkt. 5.9.2

12.05.2020

Utleie av P-plass i parkeringskjellerene

Styrebehandlet den
12.05.2020, jfr pkt. 5.8.3

12.05.2020

Støy – nattero

Styrebehandlet den
12.05.2020, jfr pkt. 2.1

15.12.2020

Andelseiere og parkering på gjesteplasser

Styrebehandlet den
14.12.2020, jfr pkt 5.8.8.4

15.12.2020

Tap/skade av nøkkelkort/brikke

Styrebehandlet
den14.12.2020, jfr pkt 6.5.3.2

26.01.2021

Avregningen er endret desember og utbetaling Styrebehandlet den 26.01
i januar påfølgende år.
2021, jfr pkt 5.8.3

13.04.2021

Brikke for p.kjeller og leiligheter - depositum

Styrebehandlet den
13.04.2021, jfr pkt 5.8.5.2
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1. Generelt
Et godt bomiljø er avhengig av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise
hensyn og omtanke under forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel
nødvendig med felles regler, og derfor er disse de generelle reglene for ro og orden i
borettslaget.

2. Ro og orden – Ansvar og omfang
Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget.
Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og
eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.
Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboens vinduer og
balkonger. Høy musikk eller annen virksomhet som kan være til sjenanse for naboene kan
bare gjennomføres etter søknad til styret og krever naboenes samtykke.
Husk! Din sikkerhet: Lås alltid dørene til loft og kjeller. Hovedinngangsdørene skal alltid
være låst.

2.1. Støy – nattero
Andelseier har ansvaret for at nattero overholdes etter kl. 23:00 og til kl. 06:00,
jfr pkt 2.
Det vil si at ”feststøy”, musikk, bråk og støy fra leiligheten og i oppgangene skal dempes på
en slik måte at støyen ikke når inn i naboleilighetene.
Dette er i samsvar med politivedtektene:
§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig
sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

3. Oppussing og vedlikehold
I henhold til borettslagslover er andelseier selv ansvarlig for alt innenfor leilighetens vegger.
Oppussingsarbeid som medfører støy, banking, boring, sliping o.l. må ikke foregå mellom
kl 2200 – 0700 på hverdager, på lørdager etter kl 1700. På søndager, hellig- og
høytidsdager er det ikke tillatt med støyende oppussingsarbeid.
Før renovering av bad, kjøkken og toalett hvor vann, avløp, elektriske anlegg og ventilasjon
blir berørt, så skal det sendes søknad til styret. Tiltaket kan ikke iverksettes før styrets
godkjenning foreligger. Dokumentasjon av at tiltaket utføres av sertifisert firma/person.
Dette skal det opplyses om i søknaden. Samsvarserklæring fra utøvende firma/person
vedrørende elektriske anlegg og DDV- instruks (dokumentasjon, drift og vedlikehold) for
utført arbeid må fylles ut og må kunne framvises ved behov.
Det er ikke tillatt å endre på bærende konstruksjoner, samt montere parabolantenner,
varmepumper og lignende.
Det er ikke tillatt å montere 3-fas sikringer i andelseiers egne sikringsskap.
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BBL har rett på tilgang til leiligheter i forbindelse med vedlikehold, endringer, ettersyn og
lignende.
Merknad:
Skifte av sluk vil bli refundert med inntil kr. 4 000,-. Søknad fremmes Styret/BBL med kopi av
faktura.
Andelseier plikter å informere utøvende firma/entreprenør om eventuelle tabber/skader
som blir forvoldt, må dekkes av firmaets/entreprenørens egne forsikringsordninger.
Eksempler på skader er skifte/flytte av sluk som har ført til skader på naboleiligheter.
Andelseier plikter å gi nabovarsel ved støybelastet oppussing av leiligheten. Varslet gis i
form av oppslag i samtlige oppganger i den blokken hvor oppussingen foregår.

3.1. Kjøkken og bad
Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå kondensskader eller
muggdannelser i leiligheten.
Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting o.l slik at man unngår
frostskader på vann- og avløpsrør. Steng vanntilførselen til oppvask- og vaskemaskiner ved
lengre fravær.
Andelseier er ansvarlig å hold vannlåser fri for hindringer og det er kun tillatt å nytte
toalettpapir i toalettet.
Ventilhette uten motor, linket til ventilasjonssystemet, er montert over komfyren på
kjøkkenet. Det er ikke tillatt å montere ventilator med motor eller andre typer ventilhetter.
Årsak er at dette vil ødelegge avtrekket for alle i oppgangen og forstyrre avtrekksystemet
som er installert. Slike installasjoner kan medføre skader og erstatningsansvar for andelseier.

4. Terrasse-, B og ”Ny” blokkene - Balkonger, terrasser og platter
4.1. Generelt
På terrasser, verandaer uten inn-glassing kan kun gass- og elektrisk grill benyttes.
Blomsterkasser skal festes på innsiden av rekkverket på terrasse/veranda for å unngå
falluhell.
4.1.1. Gassgrill
Gassgrill krever følgende forebyggende sikkerhetstiltak og vedlikehold og bør gjennomføres
minimum en gang i grillsesongen:
• Sjekk pakningene på gassbeholderen for sprekker og lignende.
• Sjekk om det er lekkasje på koblingene på grillen og regulatoren. Kan gjøres ved å
spraye på såpevann og se om det bobler
• Sjekk produksjonsåret på slangen og at slangen er fri for sprekker. Slangen vil morkne
over tid og kan danne sprekker og lekkasje. Slangen bør skiftes etter ca 2 – 5 år.
• Gassbeholderen skal lagres luftig.
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4.2. Terrasseblokkene
Det skal søkes til Styret/BBL ved oppsetting av markiser, terrasser, plattinger, levegger.
4.2.1. Terrasse og platter
Kravet ved etablering av terrasse/platter skal ha lik utførelse og tilpassing i forhold til
oppgitte mål og farge.

Terrasse/platting med levegg skal ha følgende mål, jfr bilde av levegg:
Terrasse/platting
• Bredde:
samme mål som leilighetens bredde
• Lengde:
680 cm
Levegg
• Høyde v/yttervegg:
• Lengde øvre kant/topp :
• Lengde v/ gulvet:
• Høyde v/ ytterkant:

60cm under gesims
330 cm til brekket, fra brekket til ytterkant 360 cm
680 cm
107 cm

Frontgjerde/rekkverk
• Høyde fra golv til topp:

85,5 cm

Fargesetting
Norconcult AS, avd Plan og Arkitektur har gitt BBL følgende fargesetting og som skal nyttes i
fremtiden:
Skille/Skjermvegg
• Skille/skjermvegg og frontgjerde/rekkverk
Males med oljemaling for treverk utendørs bruk. Fargekode Jotun 1453 Bomull
SO502-Y, en hvitfarge med en svak gulaktig nyanse.
• Tregulv/platt og eventuelle trinn
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Horisontale flater
Horisontale flater (tregolv og eventuelle trinn)skal beises; her gis noen alternativer:
• Trebitt 9072 Naturgrå (Jotun) er en lys, gråbeige tone.
• Trebitt 9073 Shimmergrå (Jotun) er en lys, kjølig grå tone.
• Butinox terrassebeis, nr 1008 gråhvit.
• Baron Oljebeis med fargekode Aske. Dette er en halvblank alkyd/oljebasert og
transparent beis, som tar vare på treverkets naturlige struktur og inneholder
beskyttende UV-filter. Beisen kan benyttes både på vanlig treverk og på
trykkimpregnert. Oljebeisen kan benyttes på nytt, grunnet treverk eller på treverk
som allerede er oljebeiset. Kfr www.fargerike.no
Alle fire alternativene er farger som vil harmonere med den valgte fargen på vertikale flater.
Det er IKKE tillatt å sette opp boder på terrassene/plattingene, samt etablere trapper og
lignende ut over de målene som er fastsatt.
4.2.2. Markiser
Ved nyanskaffelse eller skifte av markiser skal ha følgende farge : Lys grå.
Andelseier har vedlikeholds- og forsikringsansvaret for selve terrassen/platten og markiser,
jfr. borettslagsloven § 5 – 12.
4.2.3. Zip Screen Solskjerming
Andelseiere kan montere Zip Screen Solskjerming. Den skal ha farge: Lys grå.
Den enkelte andelseier må selv bære investerings- og vedlikeholdskostnader.

4.3. B – og C blokkene
Det skal søkes Styret i BBL om inn-glassing av balkonger/altaner.
Det forutsettes at leverandøren Profil Fasade skal nyttes etter BBLs godkjenning.
På inn-glassede balkonger/altaner kan kun benyttes elektrisk grill. Andre grilltyper er ikke
tillatt av branntekniske årsaker.
Balkongene skal være uoppvarmet og hovedsakelig følge utetemperatur.
Brannslokker må lett kunne bringes med ut på balkongene ved behov.
Andelseier har vedlikeholds- og forsikringsansvaret for selve inn-glassingen av
balkongen/altanen, jfr. borettslagsloven § 5 – 12, jfr. Borgarting lagmannsretts dom
publisert som LB-2008-161976.

5. Fellesbestemmelser
5.1. Generelt
Nye andelseiere må kontakte vaktmestertjenesten for å få navneskilt ved ringeklokke.
Borettslaget har dørtelefon med callinganlegg og derfor skal ytterdørene være låst og lukket
hele døgnet.
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5.2. Oppganger/trapperom og vindfang (fellesareal)
Terrasse-, B- og C blokkene
Sykler, ski, samt diverse redskaper skal ikke oppbevares i vindfang, trapperom/oppganger
(fellesareal), unntatt er rullator/gåstoler og barnevogner. Fellesboder eller egne boder skal
benyttes til slikt utstyr.
I fellesboder og øvrige fellesareal er det ikke tillatt å parkere/oppbevare
motorsykler/mopeder eller maskiner med forbrenningsmotor.
Parkeringskjellerne
Under kjørerampe i parkeringskjeller (fellesareal)
Motorsykler, moped samt diverse redskaper/dekk og lignende skal ikke oppbevares under
kjørerampe (fellesareal), unntatt sykler satt i stativ. Utvendig merket MC parkering skal
nyttes som parkeringsplass for MC.
Uhjemlet utstyr som lagres/oppbevares på fellesareal vil bli fjernet av Vaktmester, jfr Lov
om borettslag § 5 – 11.

5.3. Vaskeri og tørkeplasser
Vaskeriet kan kun nyttes av andelseier og husstandsmedlemmer som fysisk bor/registrert på
adressen.
Andelseiere har IKKE anledning til å låne ut vaskeriet til øvrige slekt og bekjente.
Det er ikke tillatt å henge tøy, sengetøy, tepper og lignende gjennom vinduer og over
rekkverket på altanen for lufting og tørking. Risting av tøy, gulvmatter osv skal foregå på
egne områder og ikke fra balkonger, vinduer, trapper, ganger.
Banking av gulvtepper/matter må foregå på stativene oppsatt for dette.
Heng ikke ut klær på søndager/helligdager.
5.3.1. Instruks/rutinebeskrivelse – bruk av vaskeriet
1. Skriv opp ditt etternavn i feltet for det tidsrom DU vil benytte vaskeriet.
(Vaskeliste/skjema for påmelding er lagt ut i vaskeriet).
2. Vasking er tillatt fra kl 0700 til kl 2100 på hverdager.
Lørdager fra kl 0900 til kl 1700.
3. Søndag og helligdager er IKKE tillatt å bruke vaskeriet.
4. Vaskeriet kan kun benyttes max 7 timer pr. husstand på hverdager og max 4 timer på
lørdager.
5. Vaskeriet SKAL rengjøres etter bruk. Gjelder også tørketrommel – fjerne lo fra filtret,
samt tørkerommet.
6. Fjerne lo fra sluk bak vaskemaskiner.
7. Blir man forhindret fra å nytte vaskeriet i det tidsrom som er satt opp på deg, skal du
stryke deg fra vaskelista snarest

5.4. Miljøhuset – drifts- og utlåns-/leieregler
Driftsansvarlig er Aud Jorid Grønli, mob 91 38 78 03.
Miljøhuset benyttes primært til BBLs interne sosiale arrangementer, møter og lignende.
Miljøhuset kan lånes/leies ut til private formål som barndåp, konfirmasjoner, bryllup,
minnestunder, jubileer og lignende.
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Utlån/leie til private, forening og lag har følgende utlåns-/leiesatser:
• Andelseiere/beboere i BBL
kr 1500,• Eksterne låne/leietakere
kr 3000,• Depositum på kr 500,- ved utlevering av nøkler
Utlåns-/leiesatsene kan justeres etter styrevedtak.
Arrangementsansvarlig skal påse at arrangementet gjennomføres i rolige former. Støy, i og
utenfor miljøhuset, som er til sjenanse for naboene skal ikke forekomme.
Tilbakelevering av miljøhuset etter bruk skal samtlige fasiliteter være ryddet, vasket og
rengjort etter gjeldende regler:
• Gulvene kostes.
• Søppel ryddes og kastes.
• Kopper og bestikk vaskes og stimes. Bestikket skal være tørket før det legges i
skuffene,
• Bord tørkes av, samt bord og stoler settes på plass.
Eventuelle skader som er påført eiendommen skal erstattes av låne-/leietaker.
5.4.1. Arrangementer
BBL har følgende miljøarrangementer som kunngjøres ved oppslag:
•
•
•
•

Kaffe salg m/vafler.
Hyggestund med åresalg, servering, sang og musikk
Adventstund m/loddtrekning, åresalg, servering, sang og musikk.
Miljø-/ sightseeingturer.
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5.5. Lekeplasser
Ta godt vare på grøntanlegg, beplantinger og andre fellesanlegg. Skader vil påfører
borettslaget, og dermed beboerne, unødvendige utgifter. Bruk ikke barnas lekeområder til
andre aktiviteter. La heller ikke de firbente vennene gjøre fra seg der.

5.6. Dugnad - Vårrydding
Hver vår, uke 19, arrangeres fellesdugnad for beboerne på BBLs uteområder.
En felles innsats for å fjerne rusk og rask etter vinteren. Dugnaden har flere hensikter, skape
trivsel i boområdet, gjøre boområdet attraktiv/populært og øke markedsverdien. En annen
viktig faktor er det sosiale med å bli kjent med naboene. Det er viktig at samtlige beboere
deltar i fellesskapet. Gamle og syke er fritatt i å delta i dugnadsarbeidet.
I uke 21 settes det ut containere for beboere som gjennomfører bod og garasjerydding.
Nøyaktige datoer for dugnad og utplassering av containere kommer som oppslag i den
enkelte oppgang.

5.7. Røykfrie soner
5.7.1. Generelt
Røykeloven regulerer i hovedsak ikke røyking utendørs og i private hjem. I BBLs
bo-område defineres balkonger/altaner og terrasser som en del av leiligheten. Ved røyking
er det meget viktig at den enkelte viser aktsomhet, ta hensyn og ikke påfører ulempe til
naboer og omgivelsene.
God dialog med naboer er meget viktig for et godt bo-miljø og naboskap.
5.7.2. Tiltak
På BBLs bo-område er følgende soner røykfrie:
• Alle inngangspartier.
• Trappeganger.
• Vaskeriene.
• Fellesrom.
• Parkeringskjeller.
• Leke- og sitteplasser.
• Miljøhuset.
• Administrasjonsbygget.

5.8. Garasje- og Parkeringsanlegg
5.8.1. Generelt
Borettslaget har regler for kjøring og parkering av motorkjøretøy. Det er ikke tillatt å parkere
tilhengere, campingvogner, bobiler, kjøretøy over 3,5 tonn, båter, samt uregistrerte kjøretøy
på borettslaget områder. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke
tillatt, unntatt utrykningskjøretøy, strengt nødvendig hente- og bringetjenester.
5.8.2. Parkeringskjeller/garasjeanlegg
Alle boenheter, B-blokkene, Terrassehusene og C-blokkene i BBL, har en rett og plikt til 1 stk
fast parkeringsplass i kjeller- eller sokkelgarasje, etter vedtak i ekstraordinær
Generalforsamling 12.12.2012. Alle boenheter i miniboligene har rett på 1 stk utvendig
parkeringsplass pr boenhet. Den enkelte boenhet vil bli tildelt en fast plass i
parkeringskjelleren, sokkelgarasje eller utvendig. Den tildelte parkeringsplassen skal i
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utgangspunktet følge boenheten evig. Det kan imidlertid søkes om intern flytting til BBLs
styre.
5.8.3. Utleie av parkeringsplass i parkeringskjellerne
Andelseier kan selv ikke foreta direkte utleie av sin parkeringsplass i parkeringskjelleren.
Andelseier kan gi melding om at P-plassen ønskes utleid til BPU/AS ved Vaktmester.
Vaktmester besørger for utleie og inngår leieavtale med leietaker.
• Økonomisk refusjon til andelseier av leieinntekt gjennomføres etter følgende
fordelingsnøkkel.
o Eksempel på refusjon av leieinntekt:
BPU/AS har fått hjemmel til å leie ut 30 P-plasser, men oppnår utleie til bare
20 leietakere av de 30 tilgjengelige plassene.
Leieinntektene for disse 20 plassene blir fordelt til de 30 andelseierne, minus
moms, som har gitt melding om at P-plassen kan leies ut.
• Avregningen utføres i desember hvert år med utbetaling i januar påfølgende år.
• Gir muligheter for andelseiere å inngå avtale om korttidsleie til sine “langtids”
besøkende, minimum 1 uke.
5.8.4. Sokkelgarasjene
Sokkelgarasjene tildeles etter følgende regler:
• Andelseiere i Stallmesterv. 1 – 11 skal ha 1 prioritet til sokkelgarasjene i Stallmesrerv
1 – 11.
• Andelseiere i Stallmesterv. 17 – 21 skal ha 1. Prioritet til sokkelgarasjene
21 – 22 – 23. Tingsletta disponerer sokkelgarasjene 24 – 28.
• Sokkelgarasjer tildeles andelseier etter bo- ansiennitet i borettslaget.
• Andelseier må fysisk bo i leiligheten.
• Det kreves at bil i sokkelgarasje står registrert på andelshaver / ektefelle /samboer og
benyttes av vedkommende
• Fremleie av garasje er ikke tillatt
• Garasjen skal kun brukes til parkering av bil
• Garasjen følger ikke leiligheten ved salg / overdragelse o.l
• Dersom andelshaver flytter fra B-blokkene overføres sokkelgarasjen til søkere ihht
ovennevnte kriterier.
• Andelseiere som avslutter sitt bilhold, og ikke gjenopptar bilholdet innen ett år, skal
flytte ut av sokkelgarasjen og tildeles en garasjeplass i garasjekjelleren i henhold til
pkt 5.8.2.
• Øvrige andelseiere flyttes ut av sokkelgarasjene og til tildelt garasjeplass i
garasjekjelleren.
5.8.5. Parkeringskjellerne
5.8.5.1. Handicap plasser (HC – P. plasser)
Tildeling av HC – P.plasser gjøres etter søknad og bruker må inneha HC bevis fra Trondheim
kommune. Andelseiere som får tildelt HC - P.plass og som ikke fyller kravene for HC – bevis,
må fraflytte HC – P.plassen når det er andelseiere med HC – bevis som søker om HC – P.
Plass, jfr. lov om eierseksjoner, 2017-06-16-65 § 26
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5.8.5.2 Brikker for Parkeringskjeller og ytterdører, depositum
Det benyttes nøkkelbrikker for å komme inn i parkeringskjeller og til ytterdører i blokkene.
Hver andelseier mottar tre brikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Dersom
andelseier har behov for flere brikker ut over ett sett kan man bestille ett ekstra sett à tre
brikker, mot å betale inn et depositum på kr 1000. Depositum tilbakebetales ved retur av
nøkkelbrikker. Tap/skade av brikke må erstattes av andelseier og bestilles hos
vaktmester. Erstatningskostnad er kr. 250.
Depositum og erstatning betales til konto 1503 36 45128. Kvittering på betalt beløp vises
vaktmester før utlevering av brikke.
5.8.6. Kameraovervåking – parkeringskjellerne
5.8.6.1. Generelt
For å forebygge uønskede hendelser som innbrudd, hærverk og ulykker er det montert
kameraovervåking ved begge parkeringskjellerne.
Styret/BPUAS ved styreleder har det formelle ansvaret ovenfor Datatilsynet til å kontrollere
og påse at operatøren følger til en hver tid gjeldende lov og forskerifter.
Kontaktpersonen er Adm.Leder/BBL
5.8.6.2. Sikkerhetskrav - Varsel om at overvåking finner sted
Personopplysningsloven og kravene til informasjonssikkerhet gjelder også for
kameraovervåkingsanlegg.
Kameraovervåkingen er tydelig merket ved skilt ved begge parkeringskjellerne.
5.8.6.3. Sletting og sikring av opptak
Alle opptak slettes når det ikke lenger er en saklig grunn for oppbevaring og senest 7 dager
etter opptak.
Ved straffbare handlinger, ulykker og sannsynligheten for at opptaker utleveres til politiet,
kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager.
5.8.7. Garasje og parkeringsplasser til disposisjon for Tingsletta borettslag
5.8.7.1. Garasjer
Tingsletta disponerer følgende garasjeanlegg:
• Stallmesterv.Sokkelgarasje, anlegg
• Stallmesterv. Garasjeanlegg
• Stallmesterv. Garasjeanlegg
• Stallmesterv Garasjeanlegg
• Fjøsmesterv. Garasjeanlegg
• Fjøsmesterv. Garasjeanlegg
• Fjøsmesterv. Garasjeanlegg
Totalt antall garasjeplasser

5 Plasser
5 Plasser
7 Plasser
4 Plasser
7 Plasser
5 Plasser
5 Plasser
38 Plasser

5.8.7.2. Parkeringsplasser - Tingsletta
Tingsletta disponerer følgende ute parkeringsplasser i henhold til avtale.
Tingsletta om 42 ute p-plasser, som er plassert slik :
• Mellom Fjøsmestervn 3 og 5.

20 Plasser

• Utenfor Stallmestervn 6

9 Plasser
12

• Mellom Stallmestervn 4 og 6

7 Plasser

• Utenfor Stallmestervn 11

6 Plasser

Totalt antall ute parkeringsplasser

42 P.plasser

Merknad
Parkeringsplassene er merket:
” RESERVERT TINGSLETTA BL”
BBLs andelseiere og dets besøk/gjester har ikke anledning å nytte disse P.plassene.
5.8.8. BBLs Ute-/gjesteparkeringsplasser
BBL har totalt 59 ute-/gjesteparkringsplasser og 3 parkeringsområder for MC til disposisjon:
5.8.8.1. Fjøsmestervegen
• Fra Fjøsmvn 3 til Fjøsmvn 1
• Mellom Fjøsmestervn 3 og garasjerekke MC-parkering

18 Plasser
2 Plasser

5.8.8.2. Stallmestervegen :
• Utenfor Stallmvn 2
• Utenfor Stallmestervn 2 MC parkering
• Mellom Stallmvn 2 og 4
• Utenfor Stallmestervn 4
• Utenfor Stallmvn 1 – 5
• Utenfor Stallmestervn 1 – 5, ved avfallsanlegget, MC – parkering
• Utenfor Stallmestervn 7 – 11

3 Plasser
2 Plasser
7 Plasser
4 Plasser
8 Plasser
2 Plasser
12 Plasser

5.8.8.3.Bromstadbuen
To p-områder med hhv 3 og 4 p-plasser, totalt 7 plasser
5.8.8.4. Andelseiere og parkering på gjesteplasser
Det er ikke tillatt for andelseiere å benytte gjesteparkering, da alle har fast parkeringsplass
for en bil og skal benytte denne. For å avhjelpe andelseiere med mer enn en bil har
borettslaget en ordning hvor man kan betale 250 kroner i måneden og få tillatelse til å
benytte ledig gjesteplass. Dette gir ikke rett til fast plass, men kun en rett til å parkere på
gjesteplass. Styret kan indeksregulere leieprisen. Blir det for mange som ønsker denne
ordningen vil styret måtte sette en maks grense for å sikre at det er tilgjengelig gjesteplasser
for besøkende.
5.8.9. Trondheim Parkering
5.8.9.1. Innledning
Det er innført privatrettslig regulering av parkeringen av BBLs bo-område.
I denne forbindelse har BPU/AS inngått avtale med Trondheim Parkering (TP). TP skal følge
opp parkeringsbestemmelsene på vegne av BPU/AS. Vaktmester/BBL administrerer
tillatelsene som superbruker og Trondheim Parkering er administrator og gir brukertilgang.
Vaktmester/BBL, som superbruker, melder inn andelseier og nye andelseier til TP og sletter
andelseier som avvikler sitt boforhold i BBL.
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Trondheim Parkering ilegger parkeringsgebyr for kjøretøyer som står feilparkert eller som
mangler elektronisk parkeringsoblat.
5.8.9.2. Elektronisk parkeringsoblat
Adm.Leder BBL melder inn andelseiere til TP. TP sender mail/SMS til den enkelte andelseier
med brukernavn og passord for å kunne starte innlogging på TPs SmartOblat.
5.8.9.3. SmartOblat
SmartOblat er en selvbetjeningsportal for elektroniske
parkeringstillatelser fra Trondheim Parkering.
Du kan selv se og administrere dine tillatelser ved å følge lenken:
www.smartoblat.trondheimparkering.no
Med SmartOblat kan du:
• Få elektroniske parkeringsoblater til bilen din
• Endre/fjerne og legge til aktive kjøretøy/registreringsnummer, dine
parkeringstillatelser
• Legge inn registreringsnummer for gjesteparkering, inntil 3 “besøkende/gjestebiler”
i max 24 timer
• Endre personalia
• Bytte passord/glemt passord
• SmartOblat på mobil
• Kontaktinformasjon

5.9. Garasjeanleggene
5.9.1. Lading av EL-biler og Hybrid – biler i garasjeanleggene
Det elektriske anlegget i borettslagets garasjer er gammelt og ikke dimensjonert for lading
av el-biler og hybrid-biler.

Dette påpekes også av DSB ( Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og NEK
(ansvarlig for nasjonal elektrisk standard), når det gjelder eldre el-anlegg.
Leietakere av garasjer og parkeringskjelleren som ønsker å lade sine el-/hybrid-biler, må
søke styret i BPU/AS - BBL for denne installasjonen. Kostnadene for forbruk og oppgradering
av el-anlegg/montering av lader vil bli belastet den enkelte leietaker.
5.9.2. El-billadere
Følgende regler gjelder for El-billadere i parkeringskjellerne
• El-billadere som er bestilt og betalt av andelseier som har parkeringsplass foran egen
bod, følger leiligheten ved eventuelt salg av leiligheten.
• El-billadere som er bestilt og betalt av andelseiere til parkeringsplass uavhengig av
bod, disponeres av andelseier så lenge vedkommende andelseier ønsker.
Det vil si at andelseier har hjemmel til at El-billaderen kan følge leiligheten ved salg.
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•

Ved eventuelt oppsigelse av ladeplass, blir andelseier refundert restverdien på
laderen. Ved beregning av restverdien, legges opprinnnelig pris på kr. 25.000,- i 2019
samt nedskrivningstid på 5 år til grunn. Laderen disponeres etter dette av BPU AS.
• Ladere som disponeres av BPU AS, kan leies ut til beboere i borettslaget for et tillegg
til p-leien på kr. 200,-/mnd. + mva med 1 mnd. oppsigelse. Leieprisen
indeksreguleres.
Strømforbruk faktureres den enkelte bruker i tråd med avlesning av strømmåler knyttet til
den aktuelle lader
5.9.3. Garasjeportene skal alltid holdes lukket
Av bygningstekniske og sikkerhetsmessige årsaker skal garasjeportene alltid holdes lukket.
5.9.4. Garasjene skal benyttes til parkering av biler
Det er ikke tillatt å benytte garasjen til annet enn parkering av bil, den skal ikke benyttes
som lager/oppbevaringsrom.
Brudd på ovennevnte kan medføre oppsigelse av leiekontrakt.
5.9.5. Snørydding
Andelseiere og øvrige leietakere av sokkelgarasjene og frittstående garasjeanlegg plikter å
foreta snømåking ca 1 meter ut fra den enkeltes garasjeport.

5.10. Kilde og avfallshåndtering
Borettslaget har et nytt nedgravd avfallssystem med kildesortering. Hver andelseier har fått
utdelt 2 brikker til avfallssystemet. Tapt brikke må bestilles fra Retura via driftsleder og
koster kr 100. Ødelagt brikke – må medbringes - får dere byttet uten omkostninger ved
personlig oppmøte hos Retura på Hegstadmoen.
Hver vår og høst blir det satt ut containere på området slik at beboerne kan få kastet større
ting.

5.11. Dyrehold
Beboer i BBL, av velferdsmessige årsaker og tilknytning til dyret, har anledning til å ha
dyrehold, jfr borettslagsloven § 5 – 11 (4) og Høyesteretts behandling, i 1993, av
”Emmelinesaken”. Beboere som holder husdyr, må sørge for å ha full kontroll av dyret til
enhver tid. Påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på BBLs bo område.
Det er IKKE tillatt å etabler hundegårder, løpestrenger og lignende i BBLs bo - område.
Dispensasjoner, i dette tilfelle, vil ikke bli gitt.
Andelseier pliktet å sende melding om dyrehold, herunder type dyr og rase, samt når
dyreholdet har opphørt til Styret/BBL, (e- postadresse: styret@bromstadenga.no).
5.11.1. Plikter
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder og katter skal føres i bånd
innenfor borettslagets bo - område.
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2. Eiere er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte
påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader
på blomster, planter, grøntanlegg mv.
3. Eier er forpliktet til straks å fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate I BBLs
boområde, herunder på trapper, veier, plener, i bed og lignende.
4. Dyreholdet skal ikke være til ulempe eller sjenanse for de øvrige beboere. Dersom
det fremsettes berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt, bråk
etc., eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst,
forplikter eier å fjerne dyret dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan
oppnås.
I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er
berettiget.
5. Pliktene betraktes som en del av ordensreglene. Brudd på bestemmeler blir å
betrakte som mislighold av regler for Plikter, Ro og Orden.
Alvorlige klager, brudd på ordensreglene og etter skriftlig advarsel, kan Styret/BBL beslutte
at dyreholdet må opphøre.

5.12. Mating av fugler/andre dyr
Mating av fugler/andre dyr, og matrester som etterlates utendørs tiltrekker seg rotter og
mus til husene og må unngås. Borettslaget har avtale med skadedyrfirma for å holde
rotter/mus unna husene våre.

6. Diverse - Annet
6.1. Felleskostnader - gjeld
Andel felleskostnader forfaller til betaling den 1. i hver måned. Ved salg faktureres
felleskostnadene til kjøper fra 1. i neste måned. Felleskostnader kan ha endret seg fra kjøp
til overtakelse, kjøper er ansvarlig for å undersøke om endringer. Felleskostnadene er
spesifisert på kontoutskrift.

6.2. Brannvern
6.2.1. Generelt
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktiviteter som kan føre til brann.
Hver leilighet skal være utstyrt med et frittstående godkjente brannslukkingsapparat, 6 kg,
og en røykvarsler. Batteri til brannvarsler tildeles hver leilighet årlig.
BBL har driftsansvaret for nevnte utstyr.
Ved fraflytting av leiligheten skal ovennevnte utstyr følge leiligheten til ny eier.
Ny – blokkene har installert brannalarmanlegg. Andelseier som utløser ”falsk alarm” som
medfører utrykning fra brannvesenet vil bli fakturert for kostnadene i henhold til
brannvesenets faste satser.
6.2.2. Brannsikkerhet
• Unngå unødig risiko for brann.
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•
•
•

Hver enkel leilighet er en egen branncelle og vil redusere/forsinke spredning av
brann.
Sørge for at rømmingsveier, (trappeoppganger), opprettholder sin funksjon,
herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.
Fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer må ikke sperres av parkerte kjøretøy
og lignende på BBLs interne veinett.

6.2.3. Interkontroller
• BBL skal sørge for at både interne og eksterne kontroller gjennomføres på
bygningsdeler, installasjoner og at utstyr blir kontrollert, vedlikeholdt og fungerer
som forutsatt.
• BBL skal sørge for at avvik på fellesinstallasjoner blir rettet.
• Andelseiere som får melding om avvik i sin leilighet, plikter å rette opp feil og
mangler så snart som mulig.
6.2.4. Egenkontroller
Følgende egenkontroller skal gjennomføres av andelseier:
6.2.4.1. Skum- og pulverapparat
• Sjekk at nålen i brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet
• Vend pulverapparatet opp / ned et par ganger hvert kvartal slik at pulveret ikke
klumper seg
• Slanger ikke er morkne og utette.
• Plomberingen er intakt.
• Beholderen ikke er rusten eller har annen fysisk skade.
• Det er ryddig rundt apparatet slik at tilgjengeligheten er sikret.
6.2.4.2. Røykvarsler- Terrasse- og B blokkene - Bromstadbuen
• Sjekk batteriet på røykvarsleren en gang i året. Kontrolleres ved hjelp av
testknappen, samt skifte batteri.
6.2.4.3. Brannalarmanlegg – C blokkene
C- blokkene har brannalarmanlegg knyttet direkte til Trondheim brann og redningstjeneste
(TBRT).
Det er ikke tillatt å koble ut brannalarmen som er et alvorlig sikkerhetsbrudd.
Andelseiere som utløser ”falsk brannalarm” og som fører til utrykning må selv dekke
fakturaen fra TBRT.
6.2.4.4. Brannforebyggende tiltak
• Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare brukes mens du er hjemme
og ikke når du sover.
• Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk.
• Ikke bruk skjøteledning på apparat over 1000 watt.
• Slå av tv med av-knappen på apparatet før du legger deg, ikke bare med
fjernkontrollen
• Ikke la mobiltelefon, nettbrett eller lignende ligge og lade over natten, og ikke bruk
pc i senga.
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•
•
•
•
•
•
•

Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke blir dekt til med klær eller
at møbler står for nærme.
Sjekk at levende lys er slokket før du forlater rommet
Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
Rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett minst en gang i kvartalet
Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskap
Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper
Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med
komfyr.

6.3. Branninstruks
6.3.1.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Øyeblikkelig handling ved brann
Varsle brann på tlf. nr. 110.
Sørg for at alle blir varslet
Lukk dører og vinduer.
Iverksett slokking dersom det er mulig.
Brann ut av kontroll, spredning og eventuell fare for røyk/giftige gasser, start snarest
evakuering fra leiligheten.
Sørg for ”kamerathjelp” til personer som er bevegelseshemmet.
Trappeoppgangen er primær rømmingsvei. Dersom den ikke kan nyttes, må
beboerne trekke ut på altanen og vente på lift-/stigebil fra brannvesenet. Husk å
lukke altandøren for å unngå trekk til brannen
Bruk ikke heis (C-blokkene)
Evakuer til felles møteplass.
Beboere fra terrasseblokkene har samlingssted på storplassen. B – blokkene har
samlingssted på parkeringsplassen ved vaktmestergarasjen. Beboere i Bromstadbuen
møter på parkeringsplassene.
Gi en situasjonsbeskrivelse til skadesleder.
VIKTIG! Skadestedsleder må få melding om personer som ikke har kommet seg ut.

6.3.2. Redde, varsle, slokke
Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuell situasjon.
”Redde, varsle, slokke” er en nyttig huskeregler:
• REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
• VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
HUSK! Oppgi korrekt adresse til brannvesenet.
• SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig
fare.
6.3.3. Brannplakaten
Vedlagte brannplakat skal være slått opp i den enkelte oppgang. Den skal ikke fjernes.
Dersom den mangler eller er skadet, skal dette meldes vaktmesteren:
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BRANNINSTRUKS
IN CACE OF FIRE
VARSLE
Ring 110 – Varsle naboer.

REDDE
Dersom mulig.
Bistå med evakuering av andre.

ALARM
Dial 110 for emergency service – Notify
neighbours.

RESCUE
If possible
Help evacuate other people.

SLUKKE
Forsøk å slukke brannen, lukk dører og
vinduer.

EXTINGUISH
Try to extinguish fire, close doors and

RØMME
Evakuer bygningen.
Bruk nærmeste nødutgang,
trappegangen eller altan.

ESCAPE
Evacuate the building.
Use nearest emergency exit,
staircase or balcony.

windows.

6.4. Forsikring
Borettslaget har egen forsikring for bygg og fellesanlegg, i henhold til borettslagsloven.
Hver enkelt andelseier må selv ha egen innboforsikring i henhold til borettslagsloven.

6.5. Avtaler
6.5.1. Kabel TV og internett
Borettslaget har inngått avtale med Canal Digital vedrørende en minstepakke på antall tvkanaler og minste hastighet på internett. Endringer av dette må andelseier selv inngå avtale
med Canal Digital om.
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T-WE Boks m/fjernkontroll, modem for bredbånd/internett og trådløs ruter/multimodem er
Canal Digitals eie og skal følge leiligheten ved fraflytting, og overføres til ny eier.
6.5.2. Strømavtale
Borettslaget har tilsluttet seg strømavtale gjennom TOBB. Avtalen finner du på TOBB sine
hjemmesider. Andelseier kan fritt velge annen strømleverandør.
6.5.3. Nøkler
6.5.3.1. Oppbevaring av nøkler:
Borettslaget har avtale med TOBB om oppbevaring av hovednøkler. TOBB formidler
bestilling av ekstra nøkler. Se TOBB sine hjemmesider.
6.5.3.2. Innlåsing i leilighet
Glemt, mistet nøkkelen/kort til leiligheten.
Borettslaget har avtale med NOKAS – Innlåsingsassistanse, tlf 916 45 956, som mot betaling,
hjelper andelseier med innlåsing i egen leilighet.
Oppslag er satt opp i den enkelte inn-/oppgang
6.5.3.3. Tap/skade - nøkler
Tap eller skade av nøkkel - kort /brikke erstattes av den enkelte andelseier. Vaktmester skal
forestå bestillingen. Erstatningkostnaden er kr. 250,-

6.6. Servicetjenester
BBL har 1 ansatt vaktmester i 100% stilling. Vaktmester har i henhold til stillingsinstruks,
ansvar for:
• Forvalte og drifte parkeringskjeller, sokkelgarasjene, frittstående garasjeanlegg og
parkeringsplassene.
• Snøbrøyting, sandstrøing og plenklipping.
• Vedlikehold av hageanlegg og uteplasser.
• Internkontroll og vedlikehold av lekeplasser.
• Inspeksjon og rens av takrenner med nedløp.
Renhold av fellesareal/fasiliteter utføres av eksternt firma.

7. Plikter og mislighold
Det ovennevnte er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget og for at
alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Alle beboerne/andelseiere
må derfor sette seg inn i reglene og følge disse.
Eiers/beboers brudd på forpliktelsene overfor borettslaget utgjør mislighold. Ved mislighold
og etter skriftlig advarsel fra borettslaget kan borettslaget pålegge andelseier å selge
boligen.
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