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Gjør deg kjent med hjemmesidene våre. 
Der fi nner du det meste.
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Utendørs lekeapparater
Utendørs lekeapparater som trampoliner etc. blir stadig mer populære,  
og mange ønsker slike apparater på egendisponerte utearealer.  
Ikke glem at du må søke til og få tillatelse fra styret  
før du monterer slike apparater.

Vi skriver «egendisponerte utearealer», fordi det i et 
borettslag ikke finnes private hager, men kun det som 
kalles «fellesareal med eksklusiv bruksrett». Det betyr 
at selv om hagen utenfor døra oppleves som din egen, 
er den i praksis en del av fellesskapet, noe som også får 
konsekvenser for ansvarsforholdene ifm. lekeapparater 
etc. I en tenkt «worst case»-situasjon hvor en alvorlig 
ulykke inntreffer, kan borettslaget som helhet ende 
opp med erstatningsansvar hvis et lekeapparat er 
oppført uten skriftlig tillatelse fra styret. Hvis dette 
tenkte lekeapparatet i tillegg skulle være ufagmessig 
oppført, vil borettslagets forsikringsselskap kunne 
nekte å dekke utgiftene. Det kan for fellesskapet få 
den konsekvens at fellesutgiftene må økes. Som sagt 
er dette en hypotetisk situasjon, men den understreker 
alvoret i saken.
Fordi disse spørsmålene er kompliserte, har vi konsul-
tert advokaten ved vårt lokale USBL-kontor. Uttalelsene 
derfra er som følger:

«  Alle tiltak på borettslagets eiendom/fellesområder 
må det som utgangspunkt søkes om styrets 
samtykke/tillatelse til. Dette gjelder også oppset-
ting av trampoliner, lekeutstyr etc. I Tamburhagen 
borettslag gjelder dette utgangspunktet også for 
slike tiltak innenfor ‹hagene›/de områdene som 
andelseierne har eksklusiv bruksrett til. Dette 
fremgår bl.a. av de alminnelige bestemmelsene i 
husordensreglene – hvor det står følgende i nr. 4: 

  ‹Flaggstenger, markiser, skilt, antenner, parabo-
ler osv. må ikke settes opp uten tillatelse.›

  Det er også utarbeidet et eget søknadsskjema med 
hensyn til utendørs lekeapparater. Dersom noen, 
uten å søke, setter opp trampoliner, lekeapparater 
etc. på fellesområder og/eller i sin egen ‹hage› vil 
styret kunne utstede en advarsel og deretter sørge 
for å få fjernet det som er ulovlig oppsatt (evt. på 
andelseiers regning og risiko). Det samme gjelder 
hvis styret, etter søknad, ikke gir tillatelse.

  Som utgangspunkt legges det til grunn at boretts-
laget v/styret ikke vil være/kunne bli ansvarlig for 

ulovlig oppsatt lekeutstyr på borettslagets felles-
områder og/eller i andelseiernes ‹hage›. Imidlertid 
er det styrets oppgave å følge opp ulovligheter og 
å bringe disse til opphør – og for å unngå å kunne 
bli ansvarlig for ulovlig oppsatte lekeapparater 
etc. antas det derfor å være viktig at styret ikke 
svikter i sin oppfølging av slike ulovlige tiltak, 
dvs. sørger for å få apparatene fjernet.»

«  Som utgangspunkt antas borettslaget ikke å 
kunne bli ansvarlig for trampoliner, lekeapparater 
etc. som etter søknad og tillatelse (lovlig) er 
plassert i ‹hagene›. 

  Som påpekt over er ‹hagene› områder som 
andelseier har eksklusiv bruksrett/enerett til – og 
på samme måte som inne i de enkelte boligene vil 
borettslaget ikke ha/kunne få noe tilsynsansvar 
for det som plasseres/monteres der. Dette gjelder 
særlig der tillatelse er gitt på vilkår om at tram-
polinen, lekeapparatet etc. er/blir satt opp iht. 
de til enhver tid gjeldende krav – og at dette er 
andelseiers ansvar. Unntak kan imidlertid også 
her – i enkelte sære tilfeller – tenkes hvis tram-
polinen, lekeapparatet etc. er plassert i en ‹hage› 
som fremstår som fellesområde, eksempelvis fordi 
‹hagen› ikke er fysisk avgrenset.»

Konklusjonen blir derfor:
•  Har du et lekeapparat eller lignende som du har 

oppført, og som du ikke har søkt om: Søk nå! 
Søknadsskjema finner du på tamburhagen.no/
nedlastinger.  
NB: Hvis du unnlater å søke, vil evt. ikke 
godkjent lekeapparat kunne bli fjernet for din 
egen regning.

•  Har du tenkt å oppføre et lekeapparat eller 
liknende: Søk først! Søknadsskjema finner du på 
tamburhagen.no/nedlastinger.

•  Husk at om du (får tillatelse til og) setter opp et 
lekeapparat, SKAL «din» hage være fysisk adskilt 
fra naboenes hager med hekk eller gjerde.
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Avfallsbeholdere  
og plassering
I løpet av fjoråret ble vi tvunget til å flytte de fleste avfallsbeholderne i  
borettslaget til nye fellesområder, for å etterkomme HMS-krav om en viss 
minimumsavstand mellom husvegger og avfallsbeholdere. 

I tillegg til å være et HMS-krav, var flyttingen også 
påkrevet ifølge den forsikringen som borettslaget 
som enhet har i forsikringsselskapet If.  For å gjøre 
det beste ut av situasjonen valgte vi å nytte høve til 
å forskjønne områdene rundt de nye «avfallslomme-
ne», slik at de ekstra meterne mange nå måtte gå til 
avfallsdunken kanskje kunne bli oppveid av et generelt 
vakrere borettslag. Imidlertid var det slik at ikke 
alle avfallsbeholdere måtte flyttes; noen plasseringer 
etterkom allerede kravene. Disse skal imidlertid også 
oppgraderes, for å kunne få samme visuelle standard 
som de nyetablerte «avfallslommene». Dette gjelder 
blant annet området rundt avfallsbeholderne i Haresti-
en (ved lekeplassen).

Flyttingen av avfallsbeholderne har dessverre skapt 
kontroverser i enkelte områder. Derfor er det viktig 
for styret å nok en gang understreke at den nye orga-
niseringen kom i stand på grunn av pålagte krav. Som 
om ikke det skulle være nok, har vårt avfallsselskap 
VESAR sine egne krav som vi også måtte etterkomme. 
Det handler om krav rundt avstand fra kommunal 
vei, om snuplasser for stor bil, og om veier bygget 
for tungtransport. Vi i styret har gjort så godt vi har 
kunnet – og løsningen har blitt ganske god – selv om 
ikke alle beboere har fått alle sine ønsker innfridd. 

Forskjønnelse av borettslaget
Vi jobber jevnt og trutt med å heve den generelle 
visuelle standarden på borettslaget, men det er all-
tid rom for nye ideer. Har du tanker og forslag om 
forbedringer av utearealene, så send dem til oss via 
nettsiden tamburhagen.no

Hagestell
Har du satt opp en hekk, eller har du kjøpt en andel 
med hekk utenfor, er det ditt ansvar å holde den i 
orden. Hagestell vederkveger ikke bare sjelen; det 
gjør også godt for naboskapet. Har du en ustelt busk, 
så hent frem saksa i dag! Avfallet kaster du selv på 
«dynga», i stedet for å fylle opp felles avfallsdunker. 

Grus på gårdsplass
Har du grus på gårdsplassen din, er det ditt ansvar 
å sørge for at grusen holder seg nettopp der, og ikke 
flyter ut på veien eller over til naboen.

Fartsdumper
Borettslagets nye fartsdempende tiltak har blitt 
mottatt med blandede følelser. Det som imidlertid 
er sikkert er at de fungerer! Fartsdumpene er ikke 
lagt for å ødelegge biler eller for å skape misstem-
ning, men ble innført som et nødvendig tiltak etter 
at gjentatte oppfordringer om forsiktig kjøring i 
borettslaget komplett og totalt ble ignorert. Vi ser 
imidlertid at fartsdumpene bør merkes på en eller 
annen måte. Styret jobber med saken.

Garasjer
Dette prosjektet er stort og krevende. Det har tatt 
mye lenger tid enn vi fryktet å få utarbeidet bestillin-
ger som dekker inn alle eventualiteter. Alternativ 1 
er endelig ute på anbud. Alternativ 2 måtte legges ut 
på anbud på nytt, da for få entreprenører meldte sin 
interesse. I skrivende stund er også alternativ 2 sendt 
ut på anbud. Styret vil kalle inn til ekstraordinær 
generalforsamling etter ferien.
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Oppussing av bolig
Husk at andelseier plikter å gi beskjed til styret 
om planlagte tiltak slik at dersom det er snakk om 
renovering av bad/kjøkken o.l., kan styret påse at 
det fremlegges våtromsattest o.l., og at tiltaket er 
utført av autoriserte fagpersoner.

Dugnad
Dugnad ble avholdt for litt tid tilbake, og vi ble etter 
hvert rundt 30 dugnadsarbeidere med stort og smått. 
Flere planlagte oppgaver ble utført, og stemningen 
var god. Til neste dugnad setter vi oss som mål at 
60 tamburhagere møter!

Vi har nettopp gjennomført en omfattende befaring, 
og har bestilt nye vinduer og dører der dette må byttes. 
De aktuelle andelene vil bli kontaktet av entreprenøren 
direkte. 
Ta også en titt på vedtektene våre, der ansvarsforhol-
dene for den enkelte andelshaver er beskrevet i detalj:

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
1. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og 

andre rom og annet areal som hører boligen til, i 
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, 
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/
inntakssikring, ledninger med tilbehør, varme-
kabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, 
varmtvannsbereder og vask, apparater og innven-
dige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes 
slik at lekkasjer unngås. 

2. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige repara-
sjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap 
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, 
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, 
utstyr inklusive slik som vannklosett, varmt-
vannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulv- 

Renovering
Vi sliter fremdeles med et etterslep når det gjelder rehabilitering 
av borettslaget. I enkelte andeler er tilstanden så dårlig at det kan 
påtreffes råte på vinduer og rundt dører.

belegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skilleveg-
ger, listverk, skap, benker og innvendige dører 
med karmer. 

   1. ”Tamburhagen brl dekker 1. gangsbytte av 
v.v.bereder, dette som en overgangsordning”.

3. Andelseieren har også ansvaret for oppstaking 
og rensing av innvendig kloakkledning både til 
og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets 
felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense 
eventuelle sluk på verandaer, balkonger ol. 

4. Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og 
skadedyr. 

5. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring 
av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 
innbrudd og uvær. 

6. Oppdager andelseieren skade i boligen som 
borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 
andelseieren straks å sende melding til  
borettslaget. 

7. Borettslaget og andre andelseiere kan kreve 
erstatning for tap som følger av at andelseieren 
ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens 
§§ 5-13 og 5-15.  

Vis hensyn
Styret i borettslaget vil ønske alle andelshavere en 
god sommer. Sommertid er utetid, men også om som-
meren skal det vises hensyn. Vi er mange mennesker 
som bort på et lite område, så les husordensreglene 
og kos deg i solen.

På vegne av styret

Ronny Våge
Styreleder


