
HUSORDENSREGLER FOR GALNÅSMYRA BORETTSLAG 
 

Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruken av boligen og fellesarealene - og skal bidra til å 
fremme miljø og trivsel i boområdet.  Andelseier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av 
husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Husordensreglene er en del av vedtektene slik at 
brudd på disse regler samtidig er å anse som mislighold av disse. 
 
Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre.  Husordensreglene inneholder ikke bare plikter.  
Vær oppmerksom på at den skal sikre andelseierne orden, ro og hygge i hjemmene. 
 
Alminnelige ordensregler 
Andelseier plikter å behandle boligen og eiendommen ellers med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter de 
vanlige ordensregler som Borettslaget fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av 
eiendommen.  Det er i alles interesse at andelseierne tar nødvendig hensyn til hverandre slik at ingen blir 
skadelidende p.g.a. andre andelseieres opptreden.  Dette innebærer at andelseier plikter å respektere 
hverandres behov for arbeidsro og hvile.  Den enkelte andelseier er ansvarlig for sine gjesters opptreden i 
boligen og på eiendommen for øvrig. 
 
Leiligheten og boområdet. 
Etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager skal det være ro og orden i boligene, 
samt på eiendommen for øvrig.  Musikkøvelser, banking og boring kan bare skje i tidsrommet 08.00 - 
20.00.  Andelseierne og beboerne er ansvarlig for at uteområdene holdes ryddig og ordentlig. 
Uteområdene i Galnåsmyra borettslag skal ikke brukes til lagring av søppel eller lignende som ikke hører 
hjemme i boområdet vårt. Dette gjelder rundt leilighetene og alle de andre fellesområdene, som for 
eksempel på lekeplassene og parkeringsplassene våre. Alle plikter å vise hensyn ovenfor sine naboer. 
 
Parkering 
Parkering av biler og andre kjøretøy skal bare skje der det kan anvises oppstillingsplasser.  Parkering i 
feltet er ikke tillatt. Biler som parkeres i feltet ilegges kontrollgebyr eller taues bort for eiers regning og 
risiko uten videre varsel. 
Tilhengere, campingvogner, båter og lignende må ikke settes på parkeringsplassene uten avtale med 
styret. Disse vil bli tauet bort på eiers regning og risiko uten videre varsel.  
Bobiler kan kun parkere på parkeringsplass A (mot Cous Cous) og C2 (plassering i nedre rekke mot 
jernbanen).  Det er ikke tillatt med langstidsparkering med mindre bobilen er det eneste kjøretøy.  
Uregistrerte biler vil bli tauet vekk på eiers regning og risiko uten videre varsel. 
  
Bad, WC, ledninger og lufting 
Alle rom må holdes såpass oppvarmet at ikke vannet i ledningene fryser.  Det må ikke kastes 
uvedkommende ting i klosettet, og det må bare brukes klosettpapir. 
På grunn av leilighetenes konstruksjon, må ventilasjonsanlegget være i kontinuerlig drift.  Hvis ikke vil 
det kunne oppstå fuktskader. 
 
Husdyr 
Viser til regler for husdyrhold, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling  02.05.2000 
 
Meldinger og henvendelser 
Meldinger fra Borettslaget eller forretningsfører ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis 
som husordensreglene.  Henvendelser angående husordensreglene skal skje skriftlig.  Borettslaget har 
uten videre adgang til boligen for å foreta nødvendige reparasjoner og utbedringer.  Så sant det er praktisk 
mulig, skal det varsles. Henvendelser, klager m.m. vedrørende borett og ordensreglene kan rettes skriftlig 
til foretningsfører eller styret i Borettslaget. 
 
Borettslagets vedtekter 
Det vises for øvrig til borettslagets vedtekter som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og det 
vises særlig til vedtektenes bestemmelser om innbetaling av fellesutgifter (punkt 7), borett (punkt 4) og 
mislighold (punkt 6).



REGLER FOR HUSDYRHOLD I GALNÅSMYRA BORETTSLAG A/L 

 
Galnåsmyra Borettslag har i ekstraordinær generalforsamling 02.05.2000 vedtatt følgende regler for 
husdyrhold: 
 
Generelt: 
 
1.1 Alle husdyr i borettslaget skal skriftlig innmeldes til styret. 
 Herfra er unntatt gullfisker, undulater og lignende. 
 
1.2 Dyreholdet skal foregå på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre beboere. 
 Enhver dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke medfører forurensing i form av: 
a. Matrester som kan tiltrekke fugler, rotter, mus eller fluer. 
b. Avføring eller urin som kan tiltrekke fugler, rotter, mus eller fluer, eller som kan gi lukt eller 

medføre annen forurensing på områder eid av Galnåsmyra borettslag. 
c. Sjenerende lukt av andre årsaker enn nevnt under pkt. b. 
d. Sjenerende støy. 
e.  Rot eller etterlatenskaper som kan tiltrekke rotter eller virke uestetisk. 
  
1.3 Kennel og/eller avlvirksomhet er ikke tillatt. 
 
1.4 Alle husdyr skal holdes inne mellom kl 23.00 og kl 07.00.  Unntatt fra denne regelen er husdyr som 

holdes i bånd. 
 
Spesielt om katter: 
 
2.1 For nye andelseiere/beboere som flytter inn etter 02.05.2000, er det ikke tillatt med utekatter.  For 

de som allerede bor i borettslaget er det ikke tillatt å anskaffe seg utekatt etter denne dato. 
              
2.2  For de som hadde katt før 02.05.2000 gjelder følgende regler: 
 a. Alle katter skal være kastrert/sterilisert. 
b. Alle katter skal være merket med halsbånd med navn og tlf.nr til eier.  Katter 
 som ikke er merket vil bli vurdert innbrakt til veterinær eller andre instanser som tar seg av slikt. 
c.  Alle bør ha kattedo til katten sin. 
d. Alle katter må ha ormekur jevnlig.  I tillegg må de ha sprøyte mot kattepest så lenge dyrlegen anser 

det for å være nødvendig.  Veterinærattest må fremlegges. 
 
2.3 Unntatt fra disse reglene er katter som til enhver tid er inne. 
 
Spesielt om hunder: 
 
3.1 Loven om båndtvang gjelder også her. 
 
3.2 Eiere som har barn til å passe hunden, er også ansvarlig for at disse er i stand til å holde kontroll. 
 
3.3 Når hunden står bundet utenfor leiligheten, er det eiers plikt å påse at småbarn ikke uforvarende 

kommer bort til hunden. 
 
3.4 Hundeeier er pliktig til å ta opp og fjerne hundens avføring på en forsvarlig måte. 
 
3.5 Det er ikke lov til å sette hunden ut alene for å lufte seg mellom kl. 23.00 og 07.00. 
 
 
 
 
 
 



Håndheving av disse reglene: 
 

4.1. Styret i Galnåsmyra borettslag behandler klager vedrørende brudd på disse reglene.  Klager skal 
fremsettes skriftlig. 

 
4.2 Styret vurderer om klager er reelle, og vil i aktuelle tilfeller sende ut skriftlige advarsler.  Det vil 

også kunne være aktuelt å innkalle de berørte parter til et møte. 
 
4.3 Dersom ingen bedring finner sted i det påklagede tilfelle, vil det medføre krav om  
 fjerning av det aktuelle husdyr, eventuelt oppsigelse av boretten. 
 
4.4 Ved vannskjøtsel av dyr rapporterer styret inn for den kommunale dyrevernsnemda. 
 
 

 VIS ANSVAR, SLIK AT ALLE KAN FÅ ET GODT BOMILJØ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Generell del revidert 19.04.16. 
Husdyrdel vedtatt på generalforsamling 02.05.2000. 

 
Styret 

Galnåsmyra borettslag



UTDYPENDE VEDLEGG TIL HUSORDENSREGLENE 

 
 

 
PARKERING I BOLIGFELT - GALNÅSMYRA BORETTSLAG 

 
Ved hver innkjørsel til Galnåsmyra Borettslag står skiltet  FORBUDT FOR MOTOR- 
VOGNER  med underskilt GJELDER IKKE FOR VARETRANSPORT, 
BEVEGELSESHEMMEDE OG DROSJER.  Bevegelseshemmede og drosjer er greit, men 
hva med varetransport.  Menes det her at skiltet gir beboerne rett til å kjøre inn med varer  
for deretter å parkere inne i feltet og la bilen stå natten over?  Politiet i Bodø uttaler at her er 
reglene klare.  Med dette menes inn og utkjøring, dvs. at bilen skal kjøres ut av feltet  
umiddelbart etter at varen er levert eller transportert inn. 
 
Styret i Galnåsmyra Borettslag mottar daglig henvendelser om problemer med å komme  
frem i feltet på grunn av parkerte biler som sperrer veien.  Biler som står parkert skaper  
problemer for renovasjonsfolket, brøytemannskapene og  utrykningskjøretøyer. 
 
Hva skjer hvis en av beboerne plutselig blir akutt syk slik at ambulansen må rekvireres? 
Ambulansen kommer og oppdager at veien er sperret av parkerte biler.  Den må da snu og 
forsøke andre veier for å komme frem, men da kommer han kanskje for seint.  - Hvem har 
da skylden? - Er det de som står parkert eller er det ambulanseførerne?  - Samme forhold 
gjelder ved brann.  - Vi vet alle hva det gjelder! 
 
Av hensyn til beboernes sikkerhet ser styret seg nødt til å kjøre en hardere linje overfor dem 
som står parkert i feltet.  Styret vil derfor besørge en parkeringstjeneste som ilegger 
kontrollgebyr og besørger borttauing av biler som parkeres mot gjeldende regler. 
 
La oss håpe at vi slipper å ta i bruk slike virkemidler.  Avgjørelsen om dette ligger hos hver 
enkelt beboer. 
 
Styret i Galnåsmyra Borettslag 
 
 
 


