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Velkommen til  
Tamburhagen  
borettslag!
Borettslaget Tamburhagen på Gullhaug  
er et godt sted å bo. 

Våre andelseiere er både nyinnflyttede,  
og beboere som har bodd i laget siden det sto 
ferdig i 1975! De fleste som velger å flytte hit, 
blir altså gjerne boende en stund. Slik sett har 
vi lite «gjennomtrekk», og naboene får tid til å 
bli kjent med laget og hverandre. 

For småbarnsfamilier ligger Tamburhagen 
svært så strategisk plassert, siden både barne- 
skole og barnehage er å finne i umiddelbar 
nærhet, uten farlige bilveier imellom. 

Å bo i et borettslag fører med seg både rettig-
heter og plikter, i saker som dreier seg om alt 
fra vedlikehold til husdyrhold. Dette heftet 
sier litt om det viktigste du bør huske på som 
«Tamburhager». 

3



4



Elektrisk anlegg
Som beboer har du ansvaret for det elektriske anlegget i leiligheten 
din (mens borettslaget som felleskap har ansvaret for strømtil-
førselen frem til sikringsskapet ditt). Derfor skal du kun bruke 
autoriserte fagpersoner til å utføre el-arbeid. Husk å ta vare på 
alle kvitteringer og bilag, slik at du senere kan dokumentere at 
alt arbeid er utført forskriftsmessig. Dette er viktig i forbindelse 
med f.eks. forsikringsoppgjør eller salg av bolig.

Varmtvannstank og hovedstoppekran
Vedlikehold og evt. utskifting av varmtvannstanken og hovedstop-
pekranen faller inn under ditt ansvar som beboer.

Våtrom
Skal du pusse opp våtrom – det vil si bad og/eller vaskerom – må du 
passe på at alt arbeid blir utført etter gjeldende lover og regler, og 
at våtromsnormen blir fulgt. Rørleggerarbeid skal kun utføres av 
autorisert fagpersonell. Husk å ta vare på alle bilag, dokumenter og 
kvitteringer, da det er viktig i ettertid å kunne dokumentere bruk 
av fagpersonell (ved f.eks. salg av boligen). Bruker du uautorisert 
personell til slikt arbeid, vil du selv måtte stå ansvarlig for alle 
skader som måtte materialisere seg i ettertid.

Endringer i rominndeling
Som beboer har du i utgangspunktet lov til å endre på rominnde-
lingen i leiligheten, så lenge du har søkt og fått tillatelse fra styret. 
Alle arbeider må utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, 
og på en slik måte at bærende konstruksjoner ikke svekkes. Utfører 
du slike endringer uten styregodkjenning, og på en måte som ikke 
tilfredsstiller gjeldende offentlige krav, vil du som beboer måtte 
bekoste tilbakeføringen til den originale rominndelingen.

I leiligheten
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Pipe og varmepumpe
Du må søke og få tillatelse fra styret i borettslaget før du kan 
montere pipe og/eller varmepumpe. Som overalt ellers gjelder det 
også her at alle lover og forskrifter må følges ved montering, og 
at selve arbeidet utføres av autorisert fagpersonell. Alt fremtidig 
vedlikehold må kostes av deg som beboer. Ved kjøp av varmepumpe 
er det viktig at du velger en støysvak modell, til det beste for 
naboskapet. Hvis naboer plages av støy fra en slik varmepumpe, 
kan du som eier risikere å få et pålegg om demontering.

TV-kanaler
Alle beboere er knyttet til borettslagets felles kabelanlegg. Ønsker 
du utover dette å montere egen parabolantenne, må du først søke 
styret om tillatelse. Merk at selv om du monterer egen parabolan-
tenne, vil du fremdeles være knyttet til borettslagets felles anlegg, 
og vil fortsatt måtte betale for dette som en del av husleien.

Brannslukningsapparat og røykvarsler
Borettslaget som felleskap er ansvarlig for at hver leilighet er 
oppsatt med brannslukningsapparat og røykvarsler. Det er imid-
lertid deg som beboer som må se etter at brannslukningsapparatet 
har tilstrekkelig trykk (pilen på måleren må stå på grønt). Det 
er også din oppgave å sørge for at røykvarsleren har fungerende 
batteri (borettslaget deler ut røykvarslerbatteri en gang i året). Hvis 
brannslukningsapparatet har for lavt trykk, eller røykvarsleren 
ikke virker til tross for batteribytte, må du kontakte styret.

Boder
Boder skal kun brukes som boder. Det betyr at de i utgangspunktet 
ikke kan innredes som hverken oppholds- eller soverom. Det er 
imidlertid åpnet for at slike endringer likevel kan utføres, forutsatt 
at endringene er godkjente både av styret i borettslaget og av 
Holmestrand kommune, og at nødvendig isolasjon/lydisolasjon 
installeres. 
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Kjellerboder
Leilighetene i Bjørnefaret 1, 3 og 9, samt Harestien 14, 16 og 18, 
har kjellerboder. Det er viktig å ikke bruke disse bodene, eller 
rommene, til noe annet enn det de ble laget for. De skal ikke «kles 
igjen» med tapet eller panel. Husk også at lufteventilene i bodene 
må stå åpne, for å unngå fukt og råte. Lufteventiler i tak må heller 
ikke benyttes som avtrekk for tørketrommel. Da vil det oppstå 
kondens, som igjen vil skape fuktproblemer. 

Radontiltak
Ved en radonmåling foretatt i 2015 ble det påvist for høye radon-
verdier i enkelte boenheter i borettslaget. Som et førstetiltak mot 
høye radonverdier ble det derfor montert inn en rekke ventiler i alle 
leilighetene. God lufting og tilstrekkelig luftsirkulasjon er nemlig 
et effektivt våpen mot radon. Derfor skal ventilene ALLTID være 
åpne. I tillegg finnes det et filter i hver ventil, og det er ditt ansvar 
som andelseier å rengjøre disse filtrene med jevne mellomrom. 
Bruksanvisning finner du på hjemmesiden til produsenten FLEXIT 
(flexit.no) under rubrikken «friskluftventil».

Husdyrhold
Ønsker du å ha husdyr i leiligheten, må du først søke styret om 
tillatelse. Søknadspapirer finnes lett tilgjengelig på hjemmesiden 
tamburhagen.no. Søknaden – og godkjennelsen av søknaden – gjel-
der kun for det/de husdyrene det er søkt om. Ønsker du å anskaffe 
et nytt husdyr ved en senere anledning, må du søke styret på nytt.

«Brukerfeil»
Som andelseier at det viktig å være klar over at alle skader på 
leiligheten som oppstår på grunn av åpenbare «brukerfeil» – det 
vil si skader som grunnes feilaktig bruk, manglende ettersyn, 
manglende lufting o.l. – må gjenopprettes på andelseierens egen 
regning.
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Felles uteareal
To ganger i året er det dugnad i Tamburhagen borettslag. Da slår 
vi oss løs med gressklippere, hekksakser og malerkoster for å 
gjøre fellesområdene så fi ne som mulig. Har du øvrige forslag 
til spennende tiltak for felleskapet, kan du kontakte styret via 
hjemmesiden tamburhagen.no. 

Egen hage
I et borettslag er alt uteareal i utgangspunktet å regne som fel-
lesområder. Likevel er det slik at andelseiere har såkalt eksklusiv 
bruksrett til de områder som naturlig hører til den enkelte leilighet. 
Det betyr også at du som andelseier har ansvaret for å holde disse 
områdene i orden, enten det dreier seg om hager eller innkjørsler. 
En pen plen og et ryddig eksteriør borger for godt naboskap. 

Ønsker du å montere lekeapparater som trampoline eller liknende 
i hagen, må du søke styret om tillatelse. Husk at en forutsetning 
for en slik tillatelse er at du fysisk skiller området med eksklusiv 
bruksrett – altså hagen – fra naboer og omgivelser ved hjelp 
av gjerde eller hekk. Søknadspapirer fi nnes lett tilgjengelig på 
hjemmesiden tamburhagen.no.  

Borettslaget har ingen egen dedikert plass for avhending av 
hageavfall. Heldigvis ligger Nordre Foss gjenvinningsstasjon 
(i Hvittingfossveien 184) bare 15-20 steinkast unna, og der leverer 
du hageavfallet gratis.

Offentlig myndighet
Ønsker du som andelseier å gjennomføre utvendige eller innvendige 
endringer i forbindelse med boligen, må du først søke styret om 
tillatelse. I tillegg er det ditt ansvar å orientere deg om hvorvidt 

Utenfor leiligheten
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tiltaket er melde- eller søkepliktig til en eller fl ere offentlige 
myndigheter. Der slike plikter gjør seg gjeldende, kan du oppleve 
situasjoner der du får en godkjennelse fra styret, og likevel et avslag 
fra offentlig myndighet. Da er det ditt ansvar å bringe sakene i 
orden overfor aktuelle offentlige instans. 

Parkering
Primært skal parkering skje i garasjen som følger med leiligheten. 
Det fi nnes likevel fl ere felles parkeringsområder i borettslaget, i 
tillegg til gjesteparkeringer ved garasjeanleggene. Husk at det er 
strengt forbudt å parkere i felles innkjørsler. Forøvrig handler det 
om å bruke sunn fornuft, og å påse at bilen ikke blokkerer evt. 
tilgang for utrykningskjøretøy.

Avfallssortering
I borettslaget har vi egne avfallsbeholdere for papir, plast, matav-
fall, glass og metall, samt restavfall. For effektiv kildesortering 
anbefaler vi deg å lese deg opp på Vesars sorteringsguide, som du 
fi nner på vesar.no/sorteringsguide.
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På borettslagets hjemmeside tamburhagen.no fi nner du til enhver 
tid oppdaterte søknadsskjemaer, oversikt over husordensregler, 
kopier av vårt Beboerinfo pluss mye mer. Gjør det til en vane å 
besøke hjemmesiden et par ganger i måneden.

På nettet

Jeg søker Tamburhagen borettslag om tillatelse til å holde følgende dyr (art, rase):

Adresse i borettslaget:

Av borettslagets husordensregler fremgår følgende: «Husdyr må ikke holdes uten styrets  

tillatelse.» Det bes om ditt forhåndssamtykke på følgende retningslinjer for dyreholdet, 

som må overholdes dersom dyreholdet blir innvilget:

1. Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder 

for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Hvis hund: Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som hunden måtte etter- 

late på eiendommen.
3. Denne erklæring betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir 

å betrakte som brudd på husordensreglene, og vil bli behandlet deretter av styret.

Undertegnede søker med dette om dyrehold i borettslaget, og forplikter med denne under- 

skrift å overholde borettslagets ordensreglement, samt reglene gjengitt i denne søknad.

 Sted / dato 

Søkers navn (blokkbokstaver) 

Søkers underskrift

Styrets vurdering av søknaden

Styrets tillatelse/avslag (ring rundt alternativet som er resultatet av søknaden)

1. Styret gir tillatelse til å holde dyr i henhold til søknaden over.

2. Styret finner etter en totalvurdering at dyrehold ikke kan innvilges.

Sted / dato  

Styreleders underskrift

SØKNAD OM DYREHOLD 

I TAMBURHAGEN BORETTSLAGJeg søker Tamburhagen borettslag om tillatelse til å holde følgende dyr (art, rase):

som må overholdes dersom dyreholdet blir innvilget:

1.

2. Hvis hund: Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som hunden måtte etter-

late på eiendommen.
3. Denne erklæring betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir 

å betrakte som brudd på husordensreglene, og vil bli behandlet deretter av styret.

Undertegnede søker med dette om dyrehold i borettslaget, og forplikter med denne under-

skrift å overholde borettslagets ordensreglement, samt reglene gjengitt i denne søknad.

Sted / dato

Styrets vurdering av søknaden

Styrets tillatelse/avslag (ring rundt alternativet som er resultatet av søknaden)

1. Styret gir tillatelse til å holde dyr i henhold til søknaden over.

2. Styret finner etter en totalvurdering at dyrehold ikke kan innvilges.

Sted / dato 

SØKNAD OM DYREHOLD 

SØKNAD OM DYREHOLD 

I TAMBURHAGEN BORETTSLAG

I TAMBURHAGEN BORETTSLAGJeg søker Tamburhagen borettslag om tillatelse til å holde følgende dyr (art, rase):

I TAMBURHAGEN BORETTSLAG

I TAMBURHAGEN BORETTSLAG

Styrets vurdering av søknaden

Styrets tillatelse/avslag (ring rundt alternativet som er resultatet av søknaden)

1. Styret gir tillatelse til å holde dyr i henhold til søknaden over.

2. Styret finner etter en totalvurdering at dyrehold ikke kan innvilges.

Andelseiers navn: .................................................................................

Telefonnr: ..........................................................................................

Adresse: .............................................................................................

Midl. adr. ved evt. bruksoverlating: ...........................................................

Jeg søker med dette om å overlate bruken av ovennevnte bolig til:

Navn: .........................................................  Pers.nr.: .......................

Navn: .........................................................  Pers.nr.: .......................

Adresse: .............................................................................................

Bruken skal overlates i perioden fra ........................ til ..............................

 

Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første 

ledd nr. 3, har bodd i boligen i ett av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til 

andre uten at det er nødvendig å angi noen grunn. I andre tilfeller kreves særlig grunn 

som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 1-4. 

1. Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 

bodd i boligen i minst ett av de siste tå årene:     Ja     Nei

2. Hvis svaret på spørsmål 1 er nei; angi hvilken særlig grunn som foreligger for 

overlating av bruken, jf borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 1-4:

   ..................................................................................................

   ..................................................................................................

   ..................................................................................................

Undertegnede er kjent med at bruksoverlatingen ikke reduserer andelseiers plikter  

i borettslaget. Behandlingsgebyr til USBL avd. Holmestrand – kr. 625,- inkl. mva –  

betales av andelseier.Sted ...........................................................   Dato ............................

................................................   ....................................................

Andelseiers underskrift 

 Leietagers underskrift

SØKNAD:
BRUKSOVERLATING /  

UTLEIE AV HELE BOLIGEN

 
Godkjent av styret  

Ikke godkjent av styret

Sted / dato  

Styreleders underskrift

Andelseiers navn: .................................................................................

Telefonnr: ..........................................................................................

Adresse:.............................................................................................

Midl. adr. ved evt. bruksoverlating:...........................................................

Jeg søker med dette om å overlate bruken av ovennevnte bolig til:

Navn: ......................................................... Pers.nr.: .......................

Navn: ......................................................... Pers.nr.: .......................

Adresse:.............................................................................................

Bruken skal overlates i perioden fra ........................ til ..............................

Hvis andelseier, eller andelseiers nærstående som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første 

ledd nr. 3, har bodd i boligen i ett av de siste to årene kan bruken av boligen overlates til 

andre uten at det er nødvendig å angi noen grunn. I andre tilfeller kreves særlig grunn 

som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 1-4. 

1. Har andelseier eller person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3

bodd i boligen i minst ett av de siste tå årene:     Ja     Nei

2. Hvis svaret på spørsmål 1 er nei; angi hvilken særlig grunn som foreligger for 

overlating av bruken, jf borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 1-4:

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

  ..................................................................................................

Undertegnede er kjent med at bruksoverlatingen ikke reduserer andelseiers plikter 

i borettslaget. Behandlingsgebyr til USBL avd. Holmestrand – kr. 625,- inkl. mva – 

betales av andelseier.Sted ...........................................................  Dato ............................

................................................ ....................................................

Andelseiers underskrift

Leietagers underskrift

SØKNAD:
SØKNAD:

BRUKSOVERLATING / 

BRUKSOVERLATING / 

UTLEIE AV HELE BOLIGEN

UTLEIE AV HELE BOLIGEN

Godkjent av styret 
Ikke godkjent av styret

Sted / dato 

Styreleders underskrift

bodd i boligen i minst ett av de siste tå årene:     Ja     Nei

bodd i boligen i minst ett av de siste tå årene:     Ja     Nei

Adresse i borettslaget:

Av borettslagets husordensregler fremgår følgende: «Husdyr må ikke holdes uten styrets 

tillatelse.» Det bes om ditt forhåndssamtykke på følgende retningslinjer for dyreholdet, 

som må overholdes dersom dyreholdet blir innvilget:

1. Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder

for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Hvis hund: Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som hunden måtte etter-

late på eiendommen.
3. Denne erklæring betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir 

å betrakte som brudd på husordensreglene, og vil bli behandlet deretter av styret.

Undertegnede søker med dette om dyrehold i borettslaget, og forplikter med denne under-

skrift å overholde borettslagets ordensreglement, samt reglene gjengitt i denne søknad.

Adresse i borettslaget:

Av borettslagets husordensregler fremgår følgende: «Husdyr må ikke holdes uten styrets 

tillatelse.» Det bes om ditt forhåndssamtykke på følgende retningslinjer for dyreholdet, 

som må overholdes dersom dyreholdet blir innvilget:

Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder

for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Hvis hund: Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som hunden måtte etter-

late på eiendommen.
3. Denne erklæring betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir 

å betrakte som brudd på husordensreglene, og vil bli behandlet deretter av styret.

Undertegnede søker med dette om dyrehold i borettslaget, og forplikter med denne under-

skrift å overholde borettslagets ordensreglement, samt reglene gjengitt i denne søknad.

Jeg/vi på adresse:

søker Tamburhagen borettslag om å få sette opp følgende utendørs lekeapparater på 

fellesarealet, innenfor eksklusiv bruksrett (egen hage):

Jeg/vi påtar oss ansvaret for at lekeapparatet/ene blir satt opp etter anvisning og i henhold 

til de krav som til enhver tid er gjeldene. Vedlikeholdet forstås at faller på denne adressen 

i sin helhet. Jeg/vi forplikter oss også til å fysisk skille området med eksklusiv bruksrett 

(egen hage) fra naboer og omgivelser ved hjelp av gjerde og/eller hekk. 

Godkjennelse fra berørte naboer:

 Sted / dato 

Søkers navn (blokkbokstaver) 

Søkers underskrift

SØKNAD:
MONTERING AV UTENDØRS LEKEAPPARAT  

I EGEN HAGE
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Velkommen til Tamburhagen borettslag!
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