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Nytt & Nyttig 2018

Dette informasjonsheftet gir et overblikk over hva Hesthaugen Selegrend Borettslag er, hvilke
regler som gjelder og aktiviteter som pågår. Alt kan vi ikke få med her, og er det noe du lurer
på, for ikke å snakke om dersom du har forslag til forbedringer eller nye aktiviteter, så ta
kontakt med naboen, soneleder eller noen i styret eller klikk deg inn på borettslagets
hjemmesider: http://www.selegrend.no Her blir oppdatert informasjon fra styret lagt ut.

HISTORIKK
Hesthaugen Selegrend Borettslag var opprinnelig en del av Selegrend
Boligbyggelag i likhet med Nordås. De senere år har det ikke vært noen aktivitet
i Selegrendbevegelsen Boligbyggelag, og Hesthaugen Selegrend Borettslag har
nå status som et uavhengig borettslag.
Selegrendbevegelsen representerte opprinnelig nye tanker innen
boligbyggingen. Husene skulle plasseres slik at alle hadde sine private områder
samtidig som koselige fellesarealer skulle oppfordre til kontakt mellom naboer. I
de «sele grendene» skulle det være et mangfold av beboere, og ved at husene ble
bygget med betydelig egeninnsats skulle prisen bli overkommelig for folk flest.
Husene er også konstruert med tanke på at alle indre vegger lett skal kunne
flyttes, for å kunne tilpasses ulike behov hos ulike beboere.
Hesthaugen Selegrend ble bygget på marker som tidligere var en gård.
Våningshuset og Løen ligger fremdeles inne i
grenda. Våningshuset hører ikke til borettslaget,
men Løen er blitt omgjort til lagets grendahus og
barnehage. De første beboerne i grenda, de såkalte
«urinnvånerne», flyttet inn mellom 1974 og 1976,
og en del av dem bor her fortsatt. Det er 92 hus i grenda. 21 av disse er delt slik
at det til sammen er 113 andeler. I grenda bor det vanligvis ca. 300 sjeler med
stort og smått, - pluss en del husdyr.
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ORDENSREGLER FOR HESTHAUGEN SELEGREND BORETTSLAG
ANSVAR – OMFANG
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder
seg i borettslaget. Hver enkelt borettshaver er
ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer,
besøkende og eventuelle fremleietakere gjøres
kjent med reglene og overholder disse.
STILLHET OG RO
Det skal være stille i og utenfor leilighetene
mellom 23.00 og 07.00. Dersom noen skal ha
selskap som kan sjenere naboenes nattero, skal
naboene varsles i god tid på forhånd.
DYREHOLD
Styret kan godkjenne å holde hund eller katt. Slik
tillatelse blir gitt, og den gjelder så lenge
dyreholdet ikke er til ulempe for de andre
brukerne av eiendommen. Søknad sendes styret.
Det er båndtvang for hunder på området.
MATING AV FUGLER OG DYR
Mating av fugler eller dyr kan trekke rotter og
andre skadedyr til husene, og bør derfor unngås.
SNØMÅKING OG RYDDING
Hver borettshaver plikter å holde orden rundt
hus/leilighet. Vedtektene slår fast at hver
borettshaver har ansvar rundt sin boenhet, og på
halvdelen av vei/sti/trapp mellom egen og nabos
andel. Enhver skal måke / strø utenfor hele
lengden av sitt hus. Strøkasser står flere steder i
borettslaget. Orienter deg om hvor de står.
Mangler det strøsand, kontakt sonelederen din.
Styret er pålagt å se alvorlig på klager om
manglende snømåking.
Det skal ikke være hensatt skrot, materialer,
hageavfall, møbler etc utenfor hus eller utenfor
bosscontainerne. Sykler og annet utstyr som er i
bruk, kan settes utenfor. Beboerne må sørge for at
det kostes opp lauv og annet avfall utenfor sitt hus.
BEPLANTNING NÆR VEGG
Vedlikeholdsbestemmelser hos andelseier er
regulert i brl § 5-12 og vedtektene punkt 5-1
Boligens ytterflater skal holdes fri for planter, groe
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og mose. Trær skal ikke stå nærmere enn 1 meter
fra vegg.
PARKERING
Kjøring og parkering i boområdet er ikke tillatt,
bortsett fra nødvendig tilbringertjeneste.
Respekter skiltingen i området. Feilparkering kan
medføre gebyr. Når borettslaget tilbyr ladeplasser
for elbiler, blir det ikke tillatt å lade bilene inne i
boområdet. Parkeringsregleme i sin helhet ligger
på http://www.selegrend.no
TA VARE PÅ LEILIGHETEN.
Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad, toalett og
vaskerom åpne for å unngå at det oppstår
kondensskader eller muggdannelse i leiligheten.
Dette er spesielt viktig i kjellere dersom disse
benyttes til beboelse.
Avtrekksventilene må rengjøres med jevne
mellomrom. Man må sørge for lufting i de øvre
etasjene for å unngå fuktighet, og det er ikke tillatt
å montere dørstokker uten at det sørges for annen
lufttilgang til rommene.
Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved
fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vannog avløpsrør ikke blir frostskadet.
BRUK AV ALTANENE
Hver borettshaver skal rengjøre under
altanbordene etter hver høst. Blader og annet rusk
skal fjernes, slik at det ikke nedløpsrør blir tett.
Sjekk nedløpet jevnlig, og fjern lauv og andre ting
som kan hindre oversvømmelse.
Takdekket tåler ikke tunge krukker etc, så vær
kritisk til hva man plasserer på altanen.
Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Ved grilling
på altanene skal elektrisk grill eller gassgrill
benyttes. Det er ikke tillatt med kullgrill.
For å unngå farlige situasjoner skal blomsterkasser
alltid festes på innsiden av rekkverket.
PLIKTER - MISLIGHOLD
Vesentlig mislighold av forpliktelsene som
andelseier i borettslaget, kan gi borettslaget rett til
å kreve salg av andelen, jf borettslagsloven § 5-22
Redigert juni 2017
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ORGANISERING:
Borettslaget drives etter lov om borettslag Alle andelseiere har møterett, og hver andel har en
stemme ved generalforsamlingen som skal holdes årlig innen utgangen av juni. Her velges
styret som består av 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

STYRETS SAMMENSETNING for 2018/2019:
Styremedlemmer:
Navn:
Styreleder
Jan Gunnar Bøe
Nestleder/Informasjon: Berit Bakka
Sekretær
Geir Ove Eide
Forsikring/web:
Kenneth Flage
Grøntanlegg / Dugnad Harald Berland
Varamedlemmer:
Navn:
Åsmund
1. Vara:
Drottning
2. Vara: Estetikk /
Åse Simonsen
parkering
3. Vara: Maling, miljø Cilje Mosand

Hus # Tlf:
E-post:
ekstern 92896464 jan.gunnar.boe@gmail.com
90957569 berit.bakka@gmail.com
52
90165397 geiroe@gmail.com
41
49/50 90957569 onekenny@hotmail.com
41002232 berland.harald@gmail.com
90
Hus # Tlf.:
E-post:
31

92092759 aasmund.drottning @gmail.com

37

90839606 aase.simonsen@gmail.com

93

41145042 Nyborg.mosand@gmail.com

I inneværende styreperiode har varamedlemmene tildelte arbeids- og ansvarsområder og
møterett på styremøtene.
Styrets oppgaver er først og fremst å forvalte lagets eiendommer og midler på best mulig
måte. Dette gjøres ved å sørge for vedlikehold av bygningsmasse og utearealer, dels ved
innleid arbeidskraft, dels som dugnadsarbeid. Styret skal fremlegge regnskaper, budsjett og
planer for virksomheten fremover på generalforsamlingen. I saker av stor økonomisk
betydning, og som ikke kan vente til generalforsamlingen, har styret eller minimum 10 % av
andelseierne anledning til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling eller et allmøte.
Allmøtet er rådgivende, mens generalforsamlingen er bestemmende.
Ved skriftlige henvendelser til styret, benytt epostadresse post@selegrend.no, evt postkasse
ved bakdøren i løen.

STYRELEDER
I inneværende styreperiode er styreleder også daglig leder

Vaktmester
Fra 1. februar 2019 ansettes en vaktmester i 40% stilling. Han heter Rune Vidar Molland, og
vil være i Selegrend onsdager og torsdager. Han kan nås på telefon 913 93 439 eller på epost:
drift@selegrend.no.

FORRETNINGSFØRER
Borettslaget har bestemt at BOB skal være forretningsfører for laget. Alt som har med kjøp og
salg av andeler går via BOB.
Adressen til BOB er: BOB BBL, Postboks 7280, 5020 BERGEN - www.bob.no
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FORKJØPSRETT
Andelseiere har forkjøpsrett, og ved salg av andeler må selger annonsere dette i borettslaget.
Skjema til dette finner du under dokumenter på borettslagets hjemmeside, eller så kan du
kontakte styret. Hvis noen ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, må dette meldes skriftlig til
styret og til megler. Oppsatte tidsfrister må holdes.
Borettslagets mailadresse skal benyttes: post@selegrend.no

FRAMLEIE/ UTLEIE
Dersom man ønsker å leie ut sin bruksrett, kan man søke styret om bruksoverlating (framleie).
Borettslaget godkjenner vanligvis framleie i inntil 3 år hvis kriteriene for å gi framleie
foreligger.
Borettslagets mailadresse skal benyttes: post@selegrend.no

UTEAREALER/ SONER
Laget er delt inn i 8 soner, og det skal være en soneleder i hver sone. Når en soneleder ønsker
å trekke seg, blir det en intern sak i sonen å utpeke en ny. Skifte av soneleder skal meldes til
styret. Soneleder har ansvar for organisering av dugnad innen sonen. Soneleder skal ha
oversikt over utearealet i sonen, og organisere vedlikehold av dette i samråd med styret. Dette
gjelder også rydding, kosting, plenklipping, snømåking og strøing.
NB: Dette betyr ikke at det er soneleder selv som skal gjøre alt dette arbeidet. Soneleder er
IKKE vaktmester! Det kan være en idé at soneleder av og til samler sonens beboere til et
sonemøte for å diskutere hvordan man vil ha det i sonen.
Ved eventuelle anskaffelser til fellesareal i sonen, må dette bli tatt opp med soneleder eller
grøntansvarlige. Ingen kan handle planter og lignende uten rekvisisjon fra grøntansvarlig.
Ved større prosjekter må det søkes til styret om midler.
Kontaktperson: Harald Berland
Soneledere:
Sone 1 (hus 1-11)
Sone 2 (hus 12-31)
Sone 3 (hus 32-42)
Sone 4 (hus 43-53)
Sone 5 (hus 54-70)
Sone 6 (hus 71-85)
Sone 7 (hus 86-96)
Sone 8 (rabattene)

Kristin Jakobsen
Erlend Selvik
Daniel Hope
Sissel Knarvik
Astrid Alræk
Hjarand Wikne
Kjetil Magnussen

nr. 9
nr.30
nr. 40
nr.51
nr.69
nr. 79.2
nr. 95

456 67 076
934 25 857
930 42 369
922 96 166
474 18 290
473 89 990
906 46 056

CARPORTUTVALGET
Carportene er formelt sett ikke borettslagets eiendom, selv om de er bygget på borettslagets
eiendom. Styret regulerer prisene på carporter, slik at det skal koste det samme å kjøpe en
brukt som å bygge en ny. Carporten kan kun eies og brukes av fastboende i Selegrend.
Utvalget står ansvarlig overfor styret i alle saker som har med carportene å gjøre.
Kontakt: Styret
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PARKERINGSANSVARLIG
Beboerne tildeles fast parkeringsplass etter henvendelse til parkeringsansvarlig.
Parkeringsplass følger ikke automatisk med hus eller leilighet. Parkering av eventuell ekstra
bil medfører et månedlig gebyr. Alle biler skal registreres hos parkeringsansvarlig. Det er ikke
anledning til å parkere tilhenger, campingbil, eller store firmabiler på borettslagets område.
(Ved spesielle behov tas kontakt med parkeringsansvarlig).
Parkering utenom parkeringsarealene kan medføre bot. (Gjelder for eksempel hele
innkjørselen til grenda, langs og mellom midtrabattene, inne i smau eller i området rundt
løen). Borettslaget har avtale med VestPark, som har fullmakt til å bøtelegge kjøretøy som
ikke overholder parkeringsreglene. (Se ellers skiltet informasjon).
Kontakt: Styret

BOM SMALESMAUET
Innkjørselen til Smalesmauet er stengt med en bom. Dersom den må åpnes (flytting el.lign.)
kontakt soneleder eller styrets nøkkelansvarlig.

AKTIVITETER:
BARNEHAGE
Stiftelsen Selegrend Barnehage holder til i Løen midt i grenda. Den er offentlig godkjent og er
et tilbud på dagtid for barn mellom 0 og 6 år.
Tlf styrer: 913 47 462
Tlf avdeling: 469 64 117
http://www.selegrend-barnehage.no/
Epost: post@selegrend-barnehage.no

MILJØTILTAK
Miljøtiltakene innebærer fellesarrangement for barn, ungdom og voksne. Det er etablert en
miljøgruppe med borettshaverne.
Vi har tradisjonsrike arrangementer ved juletider, 17. mai, St. Hans og ellers når sjansen byr
seg. Disse arrangementene går som stafett i grenda. De som arrangerer, utpeker en ny gruppe
beboere (vanligvis et smau) til neste arrangement. Ved å
delta på miljøtiltakene får man anledning til å treffe gamle
og nye naboer.
Videre oppstår det spontane arrangementer så som smauog grillfester.
Dersom noen har forslag eller ideer til miljøtiltak, ta
kontakt med miljøansvarlig i styret. Styret er åpent til å
vurdere forslag på nye komiteer som er med på å bedre
miljøet i grenda.
Det er viktig at både nye og gamle selegrendinger er
aktive for å skape et godt miljø i grenda.
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GRENDANYTT OG HJEMMESIDENE
Grendas egen papirutgave av nyheter sender styret ut når styret ønsker at alle beboere bør ha
informasjon. Papirutgavene vil også finnes på borettslagets hjemmeside. Der vil dere også
finne mye nyttig informasjon: http://www.selegrend.no/

LØE-KORET
Løe-Koret er et ”blanda kor” med sopran, alt, tenor og bass og består i dag av ca 25
medlemmer. Det har profesjonell dirigent og øver en gang i uken. Repertoaret er svært variert:
Tradisjonelle sanger fra ulike land, pop-låter, jazz-svisker, sanger fra musicals m.m, –og
selvsagt julesanger i desember.
Interesserte kan henvende seg til:
Astrid Alræk, nr. 69, tlf: 47 41 82 90

LØEN STORBAND
Løen Storband er et tilnærmet komplett bemannet storband med en dyktig kvinnelig vokalist.
Repertoaret er variert og inneholder, foruten tradisjonell storbandmusikk, soul-låter og
”ballroom-svisker”. Løen Storband er i dag det eneste storbandet i Åsane. Interesserte kan
henvende seg til:
Lars Fauske, nr. 69, tlf : 975 47 546

EIENDOMMENE VI DISPONERER:
ALLE HUS
Borettslaget står som formell eier av alle hus.
Borettslaget er et andelslag. Det betyr at ansvaret for
ytre vedlikehold formelt hviler på selve borettslaget.
Dette må likevel ikke lede noen til å tro at den
enkelte andelseier er uten personlig ansvar for sitt eget hus.
Den nye borettslagsloven fra 2005 beskriver nøye hvilket utvidet ansvarsområdet borettshaver
nå har. Tilnærmet alt innenfor ytre vegger er borettshavers ansvar.
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UTEAREAL
Alt uteareal er fellesareal. Det vil si at gjerder, hekker, trær o.s.v. kan kreves fjernet hvis
dette medfører innskrenkninger i for eksempel naboens utsikt, skader på hus og eiendom eller
til hinder til å benytte områdene. Det står imidlertid den enkelte beboer fritt til å plante rundt
sitt eget hus, men husk at små trær ofte blir svært store.
Utformingen av uteområdene skjer i samarbeid mellom styret, de enkelte soneledere og
andelseierne.
Kontakt: Harald Berland

REDSKAPER
Redskaper som, hekksakser, trillebårer, spader m.m. finner du i boden ved løen. Bensindrevne
maskiner står i boden utenfor tilfluktsrommet. Kontakt sonelederen din hvis du ønsker å låne
redskaper. Borettslaget disponerer også en høytrykksspyler. Dessuten har grenda en tilhenger
som beboere kan låne.
Kontakt: Harald Berland
NB! ALDERSGRENSE FOR BRUK AV MOTORISERTE HJELPEMIDLER ER 16 ÅR.

PÅBYGG
Alle nye påbygg og fasadeendringer må godkjennes av borettslagets generalforsamling etter
innstilling fra styret. Søknaden sendes styret, og må inneholde målsatte tegninger og
godkjenning fra berørte naboer. Arbeid kan ikke påbegynnes før generalforsamling eventuelt
har gitt tilslutning til søknaden. Andelseier må også sørge for offentlige godkjenninger
dersom dette er påkrevd. Andelseiere som bygger på huset, får ekstra husleie for areal som
blir benyttet.
Overbygg eller tilbygg må godkjennes av styret; borettshaver engasjerer egen fagkyndig til
arbeidet. Overbygget skal være ferdig malt før borettslaget overtar ansvar for fremtidig
maling.
Kontakt: Styret

MALING OG OPPUSSING:
Dersom det er behov for å male en utvendig vinduskarm, noen bord e.l., oppfordrer styret
andelseierne om å gjøre dette selv. Innvendig maling o.l. er borettshavers ansvar. Store
arbeider i våtrom må utføres av fagpersoner. Ved mislighold kan borettshaver bli holdt
ansvarlig. Lufting er viktig i husene, pass på at det er lufting i alle rom.
For evt utvendig maling: Kontakt malingansvarlig i styret

UTELYS
Styret oppfordrer alle beboere om å sørge for at utelysene står på når det er mørkt ute.

LEKEPLASSER
Vi har flere lekeplasser i grenda: En i sør ved hus nr. 7, en ved løen og en nord i grenda.
Lekeplassen foran Løen disponeres også av barnehagen på hverdager frem til kl.16.30.
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TILFLUKTSROMMET
Tilfluktsrommet disponeres av Bergen Dart Club hver torsdag. Det kan også leies av andre
beboere. Tiltak for barn og unge skal følges opp av voksne. Pris pr kveld er kr 200,-.
Kontakt: Astrid Alræk, tlf. 474 18 290

LØEN
I oktober 1988 ble Løen tatt i bruk som grendas storstue. Løen var da fullstendig restaurert.
Her finner du et lokale som kan fylle mange formål og samtidig være en miljøfremmende
faktor året rundt. Løen er utstyrt med dekketøy til 50 personer.
Det er kun andelseiere og leieboere i grenda som kan leie Løen,.
I helgene er prisen pr. kveld kr. 1.400.-, dvs kr. 1.000.- for leie og kr. 400 for vask.
Andelseiere kan også leie på ukedager Løen til private arrangementer på tidlig kveld til kr.
100 pr. time, dersom løen er ledig.
Kontakt: Berit Bakka nr. 52, berit.bakka@gmail.com eller tlf. 90 95 75 69
Mer informasjon om utleie ligger på borettslagets hjemmeside: http://www.selegrend.no
Løekomiteen har ansvar for utleie av Løen, indre vedlikehold og at området rundt Løen ser
ordentlig ut. Det arrangeres egne Løe-dugnader for å løse disse oppgavene.
Utvalget fungerer også som høringsinstans for styret ved vesentlige endringer som planlegges
med Løen og området rundt.
Komiteen består av:
Astrid Alræk (leder) nr. 69
Tlf
474 18 290 astrid.alrek@gmail.com
Berit Bakka
nr. 52
Tlf
909 57 569 berit.bakka@gmail.com
Ingrid Frøland
nr. 18
Tlf
482 83 237
Lars Fauske
nr. 69
Tlf
975 47 546 lars.johan.fauske@gmail.com
Oddvall Hauge
nr. 74
Tlf
918 98 203 oddvallh@gmail.com

DEN ENKELTES ANSVAR OG PLIKTER:
HOVEDREGEL
«Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill og for øvrig kan du gjøre hva du vil.» Så
lenge du følger ordensreglene på side 3.

EGET HUS
Ordensreglene er trykket på side 3 i dette bladet. Spesielt til dere som bor i todelte hus: Vis
hensyn til naboen. Det er lydt mellom etasjene. Hver andelseier plikter å melde fra til styret
umiddelbart dersom det oppstår skader som kan forringe verdien av eiendommene, dessuten
forplikter vedkommende å:
 Foreta alt nødvendig indre vedlikehold.
 Lufte godt i alle rom kontinuerlig (åpne avtrekk, sirkulasjon)
 Fjerne løv fra terrasser for å hindre lekkasjer
 Fjerne løv ifra tilgjengelige takrenner regelmessig.
 Fjerne snø fra terrassene
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Måke snø og strø utenfor eget hus
Ha utelys på i den mørke årstid.

NB! DERSOM DISSE PLIKTENE IKKE OVERHOLDES VIL ANDELSEIEREN BLI
HOLDT ØKONOMISK ANSVARLIG FOR DEN SKADE SOM EVENTUELT OPPSTÅR.

AVFALL
Vi har tre avhentingsplasser for avfall. Alle er plassert ved gangstien: Ved ballplassen, ved
transformatoren og i nord. Det er fire ulike containere:
• Restavfall (en ved ballplass, en ved nr. 86)
• Papir (en ved ballplass, en ved nr.86 )
• Glass og metall (ved ballplass)
• Plast (container ved transformator)
Restavfallet blir tømt hver torsdag. IKKE sett boss utenfor containerne: Klarer du ikke å kaste
det inn fordi det er for stort, lever det på BIR sin miljøstasjon i Salhusveien. Hvis container
for restavfall virker full, press bosset litt inn – og der er god plass likevel☺
Orienter deg på BIR sine sider om hva som kan kastes i plast- og papircontainerne,
Husk at spesialavfall skal leveres på spesialmottak. BIR sitt anlegg ved Salhusveien er
nærmest.

YTRE VEDLIKEHOLD
Borettslaget står ansvarlig for ytre vedlikehold. Dette gjelder imidlertid ikke skader oppstått
som følge av at andelseier har misligholdt sine plikter. Borettslagets ansvar stanser ved dør,
stoppekran og vegg. Se vedtektene for nærmere spesifisering.
Det er særlig viktig å rense takrenner, og å sørge for fritt avløp fra terrassen.

DUGNAD
Alle andelseiere betaler inn dugnadspenger gjennom husleien, for tiden 1800 kroner per år.
Disse kan man ta ut igjen skattefritt ved å gjøre dugnad på borettslagets eiendom. Det
vanligste er å delta på vår- og høstdugnad, men mange har faste oppgaver for borettslaget,
etter avtale med styret eller soneleder. Dersom man gjør mer dugnad enn det man har
innbetalt per år, må man betale skatt. Men da øker utbetalingssummen.
Takstene for dugnadsarbeid per time er:
5 – 13 år:
50 kroner per time
14 – 18år:
120 kroner
18 år - :
150 kroner (200 kroner dersom utbetalingene overstiger innbetalt
dugnadsbeløp på 1800 kroner for andelseier)
Dugnad er det arbeidet som dugnadsansvarlige har godkjent. Snakk derfor med sonelederen
din før du setter i gang. Dugnadskort utleveres i forbindelse med vår- og høstdugnadene, eller
fås ved henvendelse til dugnadsansvarlig. Kortet må fylles ut og leveres til grøntansvarlig like
etter høstdugnaden. Dugnadspengene blir bare utbetalt en gang i året via BOB. De blir
utbetalt fortløpende etter 15. oktober.
Ansvar: Grøntansvarlig i styret og sonelederne
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FELLES TRAPPEGANGER
Endel andelseiere deler felles trappeganger med naboen. Disse må ha en rullering på
trappevask. Det er viktig at trappegangen er lett tilgjengelig, slik at den kan vaskes uten at
man først må rydde for naboen.

FORSIKRING
Borettslagets forsikring dekker skader som oppstår på bygningene. Innbo må forsikres av den
enkelte andelseier. Skader som oppstår må uansett meldes til styret.
Kontakt: Forsikringsansvarlig i styret

SKADEDYR
Alle tilfeller av skadedyr skal meldes til styret. Andelshaver er økonomisk ansvarlig for
skadedyr inne i huset, borettslaget for skadedyr ute, evt. inntrenging. Borettslaget har avtale
med Anticimex, men kontakten skal gå via styret.

BILKJØRING
Boligområdet skal være bilfritt. Ved flytting eller ved transport av STORE ting (ikke
dagligvarer) kan man kjøre inn. Så langt som dette lar seg gjøre, skal dette foregå etter kl.
20.00. Funksjonshemmede kan søke om tillatelse om å kjøre inn på området. Det skal vises
stor aktsomhet ved innkjørsel i bo-området. SIKKERHETEN ER VÅRT FELLES ANSVAR!
Fartsgrensen på veien ved parkeringsplassene er 20 km/t

KJØRING I ÅSLIA
De som bor i de øverste husene i grenda, må være oppmerksomme på at Åslia ikke kan
benyttes som tilkomstvei. Veien er privat eid av beboerne i Åslia, og vi har forpliktet oss til å
ikke benytte denne veien annet enn ved flytting etc.

HUSDYR
Dette kan godkjennes av styret. Det må altså søkes styret, og praksis har vært å gi tillatelse.
Tillatelsen kan ikke gis/beholdes dersom husdyrholdet er til ulempe for andre borettshavere.
Man må vise hensyn. Det er selvfølgelig båndtvang for hunder. Pose er nødvendig utstyr
når du lufter hunden din!

KABEL-TV OG INTERNETT
Det er lagt opp kabel-TV og internett til alle husene, og borettslaget har avtale med Canal
Digital. Dette inneholder en grunnpakke på 41 kanaler, og15 valgfrie kanaler. Dersom man
ønsker større båndbredde eller andre tillegg, må hver enkelt beboer gjøre avtale med Canal
Digital.

PARABOL ANTENNE
Det må søkes til styret dersom en ønsker å sette opp egen parabolantenne el. andre antenner.

BORETTSLAGETS VEDTEKTER
Vedtektene i sin helhet ligger på borettslagets hjemmeside http://www.selegrend.no Mange
beboere lurer på hva som er andelseier sitt vedlikeholdsansvar, og hva som er borettslaget sitt.
Nedenfor er disse bestemmelsene beskrevet:
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5. VEDLIKEHOLD
5-1 Andelseiernes vedlikeholds- og reparasjons- plikt
1. Den enkelte borettshaver skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand. Dette gjelder også utstyr og apparater som er montert i
boligen. Borettshaver skal vedlikeholde og reparere slikt som
• Apparater
• Panelovner
• Ventilatorer
• Vifter og balansert ventilasjonsanlegg, m.v
• Avløp
• Fritt avløp frem til felles rør
Dører
• Innvendige dører med karmer.
• Alle dører skal smøres regelmessig
• Innvendige flater
• Ledninger med tilbehør
• Ringe- og TV-ledninger
• Elektriske ledninger
• Porttelefon fra ringeknappen ved døren inn til den enkelte boligen og inne i boligen
Øvrige trekkerør og ledninger
• Gulv
• Gulvbelegg
• Gulvplater
• Inventar
• Benker
• Skap
• Rister og avløp
• Nedløpsrør for takvann skal holdes åpne
• Rister skal holds fri for lauv og skit
• Rør
• Vannrør i leiligheten frem til stoppekran
• Dersom slik stoppekran ikke er montert gjelder ansvaret frem til hovedstamme
• Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er
andelseiers ansvar
• Sikringsskap og elektrisk anlegg
• Utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende
boligen
• Ledninger med tilbehør
• Varmekabler
• Tak inne i boligen
• Himlingsplater
• Takrenner (kun vedlikeholdsplikt, ikke reparasjon)
• Skal holdes rene for lauv og skit
• Terrasser:
• Lemmene på terrasser må løftes og lauv fjernes, slik at avløp ikke går tett
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• Vannklosett
• Varmekabler
• Varmtvannsbereder
• Vasker
• Vegger
• Tapet
• Veggplater
• Skillevegger
• Listverk
• Ventiler:
• Ventiler og andre luftekanaler må være åpne for å sikre en forsvarlig utlufting av
boligen
• Våtrom:
• Må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås
2. Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både
til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Borettshaver skal
også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. Borettshaver har også ansvar for å
sørge for dette ved fravær fra boligen, for å unngå tett sluk og eventuell oversvømmelse.
3. Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr, med mindre dette skyldes
forhold utenfor andelseiers mulighet for kontroll. Skade som følge av inntrenging av
rotter/mus er borettslagets ansvar, med mindre det kan godtgjøres at borettshaver eller
noen han svarer for har opptrådt uaktsomt. Dersom innsekter og skadedyr oppdages,
eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter borettshaver å varsle styret
umiddelbart.
4. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført
ved innbrudd og uvær på noe borettshaver har vedlikeholdsansvaret for.
5. Andelseieren skal sørge for at det ikke er planter inntil mur og vegg som kan være til
skade for huset. Spesielt gjelder dette eføy og lignende planter, som skal fjernes og
ikke erstattes.
6. Borettshaver plikter å la arbeidene utføres på en håndverkmessig forsvarlig måte.
Borettshaver må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer ved
andelen som griper inn i bærende konstruksjoner og felles installasjoner som går
gjennom boligene, jfr. også 2-4. Alle arbeider i våtrom skal utføres i henhold til
våtromsnorm.
7. Varslingsplikt ved skade: Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er
ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
8. Hver borettshaver skal holde privat og felles gangvei fri for snø samt strø sand/grus
når det er nødvendig. Ansvarsområde er fra midten av felles gangvei og en meter mot
eget hus, langs hele huset. Hus på andre siden av felles gangvei har samme plikt.
9. Lys over egen inngang skal bekostes av borettshaver, dette gjelder også i felles
trappeoppgang. Felles lys og varme i trappeoppganger, boder og lignende, skal
bekostes av borettshaverne.
10. Særlige individuelle skriftlige avtaler inngått mellom enkelte andelseiere/grupper av
andelseiere og laget, og som har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret/
utskiftingsansvaret enn det som følger av punktene (1) til (5) ovenfor, videreføres i sin
helhet inntil annet måtte bli avtalt.
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11. Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jfr. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15. 5-2

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
1. Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget,
skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
2. Felles rør, ledninger, kanaler, radiatorer inklusive kraner og rør, og andre felles
installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget
har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til
vesentlig ulempe for andelseieren.
3. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også reparasjon og utskifting av
• Bjelkelag
• Bærende veggkonstruksjoner
• Ytterdører til boligen
• Rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av
varmekabler
• Sluk
• Lagets ansvar for skifte av sluk og andre rør gjelder som følge av slitasje.
• Tak
• Vinduer
• herunder nødvendig utskifting av punkterte termoruter
4. Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller
annen bruker av boligen.
5. Fjerning og beskjæring av trær skal skje gjennom styret i laget og da helst i samarbeid
med autoriserte trepleiere. Ved fjerning av trær skal det aktivt vurderes ny
beplantning.
6. Borettshaver kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine.

Sammen for et godt bomiljø!
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Vedlegg 1
BÅTLAGET KYSTLIV
Vet du at vi har et båtlag i grenda?
Båtlaget Kystliv ble startet av noen
selegrendinger på 80-tallet da de i
fellesskap kjøpte en ca. 100 år
gammel kirkebåt fra Hardanger.
Laget har siden utviklet seg og
består i dag av ca. 30 medlemmer.
Den sentrale virksomheten i båtlaget
er bruk og bevaring av tradisjonelle
båttyper (i praksis åpne trebåter) og
friluftsliv i denne sammenheng.
Vi har avtale med Bergen og
Omland Friluftsråd om å få drive
med aktivitetene på et offentlig
friluftsområde på Vågeneset (ca. 10
min kjøring fra Selegrend). Der har
vi foruten båter også kaianlegg og
grindanaust.

Laget eier foruten kirkebåten noen
robåter og en motorgavlbåt. Noen
trebåter tilhørende medlemmer i
laget ligger også fortøyd på området.
Foruten stell og bruk av båtene
samles vi til dugnad på kaianlegg og
sosialt samvær.
Båtlaget står også av og til som
arrangør av kulturfestivalarrangementer i Løen.
Medlemskontingent på kr. 200/år gir
rett til å bruke lagets båter. Høres
dette ut som noe for deg?

Ta kontakt med:
Lars Fauske nr 69
Tlf 97547546
Ragnar Urheim
Tlf 412 48 842
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