ORDENS- OG TRIVSELSREGLER
TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2019
Ordens- og trivselsregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap,
der vi alle kan trives.
1. Kjøring og parkering på området:
A Parkering:
Borettslaget er et bilfritt område, og kjøring på området må foregå med stor forsiktighet. Vi har
bare lov å kjøre til døren for av- og pålessing, og vareleveringer. For mopeder og motorsykler
er innkjøring forbudt. Det er også forbudt å parkere biler, mopeder og motorsykler inne på
området vårt. Det henvises til parkeringsplassen.
Etter vedtak på generalforsamlingen 2013, er det ikke tillatt å parkere bobiler, samt store vareog lastebiler på parkeringsplassen. Fra tidligere vedtak gjelder forbudet også campingvogner.
Tomgangskjøring må begrenses mest mulig, både av hensyn til miljø og øvrige beboere.
Vi har mangel på parkeringsplass til besøkende. De som har garasjeplass, må derfor sette
bilen i garasjen. Avskiltede biler som blir stående utover 14 dager, vil bli borttauet for eiers
regning.
Det skal ikke parkeres i Hestehavna eller på borettslagets egne veier. Firmabiler for
håndverkere som er på jobb unntas fra dette.
Parkering ved Parkering Forbudt skilt vil medføre borttauing på bileiers egen regning.
Det er kun tillatt å disponere parkeringsplass pr. boenhet (inne og/eller ute) til maksimum 2
biler. Har man flere kjøretøy enn 2, må beboerne selv finne alternative parkeringsplasser.
Biler som står på parkeringsplassen etter snøfall må børstes fri for snø og måkes frem.
Hvis ikke, opptar de ekstra plass og er til hinder for brøytemannskap, som dermed ikke får
gjort en fullgod jobb.
Dette reduserer også antall parkeringsplasser
B Vaskeplassen:
Denne skal brukes til bilvask, og ikke til parkering. Strømuttaket ute på vegg brukes ved
rengjøring av biler, og skal ikke brukes til motorvarmere og lignende.
Strømuttakene inne i søppelbodene, kan brukes til lading av bilbatterier, men maksimalt i 4
timer.
C Ladestasjon:
Borettslaget har satt opp egen ladestasjon for el.biler (generalforsamlingsvedtak). De to
plassene skal prioriteres for de som har behov for lading. Ved evt. besøkende med el.biler,
må lading skje via beboerne (app må lastes ned).
D Garasjeanlegg:
Det er viktig at alle er klar over at ved salg/kjøp av leilighet, følger det ikke automatisk med
garasjeplass. Skriftlig søknad om garasjeplass skal sendes styret.
Leieforhold for plass i garasjeanlegget gjelder for hele året. Alle som er tildelt plass i garasjeanlegget må benytte denne, også i sommerhalvåret.
Beboere som er tildelt plass i garasjeanlegget og som i dag ikke benytter den til egen bil
mister plassen sin. Denne sies opp med 1 måneds varsel.
Hver garasjeplass skal KUN brukes til én bil. Vi ser at enkelte plasser blir brukt til to biler,
disse må dermed også betale for 2 plasser. På en tidligere generalforsamling ble det vedtatt
at man kan sette egne sykler, motorsykler og mopeder på egen garasjeplass. Disse skal ikke
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plasseres slik at det er til hinder for andre leietagere. På grunn av fare for brann og oljesøl,
skal reparasjon av kjøretøy ikke skje i garasjeanlegget. Det er også viktig at alle som leier
sjekker at bilen ikke lekker olje, slik at vi bevarer betonggulvet. Ved lekkasje fra egen bil, er
leietager ansvarlig for å få fjernet bensin, olje og lignende.
Mat og biologisk avfall og annet søppel skal ikke oppbevares i garasjeanlegget, grunnet
skadedyr. Enhver garasjeplass må holdes ryddig uten møbler, pappesker, etc.
Husk også at garasjeanlegget ikke er noen lekeplass.

2. Viktige punkter for trivsel og miljø:
A Hensyn til naboene
Vis hensyn til naboene ved bruk av TV/radio/musikkanlegg, særlig mellom kl. 23 og 07.
Dersom du skal ha fest, gi naboene beskjed på forhånd.
Lek, sykling og bruk av rulleskøyter / rullebrett skal ikke forekomme i gangene eller
inngangspartiene.
Bruk av støyende verktøy er forbudt etter kl. 18 på lørdager. På søn- og helligdager skal slikt
arbeid ikke forekomme.
Både av hensyn til hverandre og av sikkerhetsmessige grunner, er det ikke tillatt å bruke
fyrverkeri på borettslagets eiendom. Dette fremkommer også i politivedtektene.
B Bruk av hoppetau inne:
Verken styret eller generalforsamlingen kan bestemme over hva våre beboere foretar seg inne
i leilighetene sine, så lenge lover og regler blir fulgt. Med hensyn til bruk av hoppetau inne, så
oppfordres samtlige beboere til å begrense dette mest mulig. Bruk av hoppetau inne skal ikke
skje etter kl. 21.00.
C Plener og beplantning:
Plener og beplantning ødelegges hvis vi ikke tar vare på dem, derfor må vi unngå å parkere
på grøntområdet.
Ballspill henvises til banene nedenfor Tagtvedt II- og Bekkefaret borettslag (tidl.
grendehuset).
Generalforsamlingen i borettslaget vedtok 20.04.2017 følgende vedtak: det sparkes ikke
fotball i Hestehavna. Borettslaget har ikke laget en regel som gjelder råderetten over veien og
griper således ikke inn i kommunens rett. Borettslaget har vedtatt en regel som gjelder
hvordan beboerne i Tagtvedt II brl skal opptre ved fotballsparking for ikke å være til sjenanse
for de øvrige beboerne.
Bakgrunnen for forslaget til generalforsamlingen var ikke å bestemme over veien, men å lage
en regel for å unngå at fotballer stadig havner inn i hagene til folk, ødelegger blomster og
planter og evt. knuser vinduer.
D Inngangspartiene i oppgang 50 til 64:
Inngangspartiet er ikke ment å være en permanent møteplass, benytt heller egen veranda
eller borettslagets fellesområde. Sitter folk nær inngangspartiet, forstyrres beboere og
besøkende og det kan overhøres samtaler over port-tlf. Det er veldig lytt fra inngangspartiet
og opp til verandaene som er over og ved siden av.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke skal settes ut private stoler ved
inngangspartiet, og håper på forståelse slik at vi alle kan ha et trivelig og hyggelig
bomiljø.
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E Klestørk, mm.
Borettslaget har noen få felles tørkestativ. Vi må vise gjensidig hensyn ved bruk av disse.
Klesvask skal ikke henge ute på søn- og helligdager, eller 1. og 17. mai.
På verandaen tillates bare bruk av lave tørkestativ.
Tepper og ryer skal verken bankes, ristes, tørkes eller luftes over verandarekkverket.
Vis hensyn til andres klesvask når du banker tepper og ryer på fellesstativene.
F Lufting - renhold - søppel
Andres matos er ikke hyggelig for noen, bruk derfor kjøkkenventilator, vindu eller verandadør
til utlufting av leiligheten. Kjøkkenventilator benyttes også til å fjerne damp og lukt fra bad og
WC. Matavfall-rester, olje og fett må ikke tømmes eller kastes i toalettet. Det skal heller ikke
plasseres/lagres søppel på verandaene. Som vi har erfart, har det medført rotteplager.
Felles trapper og ganger vaskes 1 gang i uken etter vaskeliste.
I Larvik har vi kildesortering av søppel. Bor du i blokk må du benytte avfallsdunkene som er
plassert i søppelhusene ved parkeringsplassen vår. El. avfall, større emballasje, møbler,
tepper, matolje, TV’er osv - skal man selv levere på Grinda avfallstasjon eller miljøstasjoner.
Søppelhusene er kun til bruk for beboerne i blokkene. Hver rekkehusleilighet har eget
søppelstativ. Hvis beboerne der har behov for å kaste mer søppel, må de selv kjøpe seg
godkjente ekstrasekker. Søppeldunkene er beregnet til vanlig husholdningsavfall.
G Tette vasker og sluk
Beboerne har selv ansvar for jevnlig å rense og stake tette vasker / sluk på badet.

3. Bygningsmessige forandringer
Skal du foreta bygningsmessige forandringer, må du sende skriftlig søknad til borettslagets
styre. Styret må innvilge søknaden før evt. arbeid settes igang.
Ulovlig eller ikke fagmessig inngrep på bygninger eller andre innretninger medfører økonomisk
ansvar, dersom det viser seg at dette er en årsak til ødeleggelse av borettslagets eiendom.
Det må brukes godkjente firmaer til elektrisk- og rørleggerarbeid.
Dører:
Navneskilt skal ikke festes på dørene inn til leilighetene, men festes på vegg. Dette gjelder
både rekkehus og blokker. Det er heller ikke tillatt å slå inn spiker i dørene, for å henge opp
pynteting og lignende.

4. Oppsetting av parabolantenne.
Alle beboerne kan sette opp parabolantenne etter søknad til styret, som innvilger søknaden
etter følgende kriterier:
a)
b)
c)

Antennen skal plasseres inne på EGEN veranda.
Antennen må ikke skrus fast til verandagulv eller tak, og skal heller ikke festes på
rekkverk/gelender.
Gjennomføring av antenneledning skal utføres forskriftsmessig.
Antenneledningen skal IKKE festes eller henges på utsiden av de innglassede
verandaene.
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5. Oppsetting av uteboder.
Styrets innstilling ble godkjent på generalforsamlingen 2018: Bodene skal kun plasseres på
egen veranda, og ikke på endevegger. De skal være mobile/flyttbare, og maks størrelse er
1,8 x 2 x 1,1 meter. Når det gjelder farge, skal den være så nær husets farge som mulig.
Kostnader og ansvar for vedlikehold ligger hos den som eier boden.

6. Dyrehold.
Det er ikke tillatt å holde dyr i borettslaget.
Selv om det er et forbud mot dyrehold, kan beboerne i borettslaget søke styrets godkjennelse
til å ha dyr. Godkjennelse vil kun bli gitt der det foreligger gode grunner for dyreholdet, og det
ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Skriftlig søknad med begrunnelse for
dyreholdet må sendes styret før man går til anskaffelse av dyret.
Dersom tillatelse til dyrehold gis, må borettshaveren forplikte seg til å overholde borettslagets
”Regler for dyrehold”.

7. Fugleplager.
I borettslaget har vi stadig plager med fugler/fugleskitt og fuglelopper. Bekjemping av disse
problemene koster borettslaget mye penger. Fuglene må derfor ikke mates på borettslagets
fellesområder. Fuglehus/fuglebrett og fuglenek skal ikke plasseres på verandaene.
Dette gjelder samtlige leiligheter – både rekkehus, blokker og for fellesområdene våre.

8. Rotteplager.
Det viser seg at borettslaget har en god del uønskede beboere, nemlig rotter. Det er blitt
dokumentert at det rottene for det meste lever av er fuglefrø/fuglenek.
Derfor må fugler ikke mates her hos oss. Dette forbudet gjelder både rekkehus og blokker.
Vær oppmerksom på at rotter kan komme seg høyt opp i etasjene i blokkene også.

9. Brannsikkerhet i borettslaget.
Etter brannen i garasjeanlegget i 2005, fikk borettslaget en uttalelse fra Larvik Brannvesen om
at reparasjon av motor / utskifting av motordeler på biler og mopeder ikke må utføres i
garasjeanlegget. Brennbare væsker/ -materialer og møbler skal heller ikke oppbevares i
garasjeanlegget.
Unntak fra dette, er oppbevaring av bildekk. Garasjehyblene våre er alternativ
lagringsplass for bildekk.
Grilling.
Det er tillatt å grille med elektrisk grill på verandaen. Kullgrill skal ikke brukes.
Etter innglassing av verandaene er det heller ikke lenger tillatt å bruke gassgrill.
Brannfare:
Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler settes ikke på om natten. De skal heller
ikke brukes når du er ute av huset på dagtid. Styret er klar over at det ikke er noe mere risiko
for at det skal brenne om natta enn på dagtid, men på natta er vi ikke våkne og kan stoppe
brannen. Og siden vi har felles brannvarsling i blokkene, vil det går utover mange hvis
brannalarmen blir utløst.
Gassbeholdere:
På grunn av stor eksplosjonsfare skal ikke gassbeholdere oppbevares under bakkenivå
eller i garasjeanlegget. Beholderne skal heller ikke lagres i egne- eller i fellesboder.
Etter innglassing av balkongene er det viktig at gassgriller og lignende ikke brukes eller
oppbevares på verandaene. Det er energien som ligger lagret i for eksempel gass som
er farlig og må unngås.
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Dette er et krav fra både Brannvesenet og Norconsult. Norconsult er et brannteknisk
firma, og de uttaler følgende i forskrift § 11.5:
Sikkerhet ved eksplosjon
Ved innglassing av balkongene er det viktig at gassgriller og lignende ikke brukes eller
oppbevares på verandaene.
BRENNBARE MATERIALER.
Etter innglassing av verandaene bør man verken plassere eller oppbevare brennbare
gjenstander på balkongene. Dette øker nemlig brannfaren betraktelig. Det gjelder særlig
stoppede møbler – f.eks. – sofa – gassflasker og mye brennbar emballasje.

10. Kjøkkenventilatorer
I hver oppgang til blokkene blir kjøkkenventilatorene styrt av én felles motor for alle
leilighetene. Ifølge vedtektene for Tagtvedt II, skal fra nå av borettslaget dekke førstegangs
utskifting av kjøkkenventilatorer (de opprinnelige). Dette er vedtaksfestet ved
generalforsamlingen 2006.
Ingen beboer må skifte kjøkkenventilator uten å ta kontakt med styret.
Hvis det monteres kjøkkenventilator med motor, ødelegges hele systemet. Dette kan
forårsake dårlig luft/lukt inne i leilighetene, og innebærer stor risiko for fuktskader.

11. Varmtvannstanker
Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også første gangs skifte av opprinnelige
varmtvannstanker. Kostnader ved utskifting av varmtvannstanker som allerede er skiftet ut,
men som går i stykker og ikke kan repareres, dekkes av borettslaget. Dette forutsetter at
bestilling av tank og rørlegger til arbeidet foretas av borettslagets styre. Beboerne dekker selv
utgifter til elektriker.

12. Tilleggsbestemmelser.
I tillegg til ordensreglementet vårt kan borettslagets styre vedta tilleggsbestemmelser.

Det er viktig at samtlige beboere følger disse ordens- og trivselsreglene,
slik at vi kan ha gode boforhold i borettslaget vårt.

Styrets kontor:
Thor Heyerdahls gate 42, 3259 LARVIK
styret@tagtvedt2.no www.tagtvedt2.no

Tagtvedt II borettslag består av:
Rekkehusene i Hestehavna nr. 15 – 33 og 20 – 40
Tre blokker i Thor Heyerdahlsgate nr 38 – 48, 50 – 54 og 56 – 64
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