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Til alle i Fagerlia Hageby borettslag 

Denne folderen inneholder nyttig og viktig 

informasjon til alle beboere i Fagerlia Hageby, men er 

særlig ment som en hjelp til deg som er ny i 

borettslaget. 

Vi håper du vil trives her, og skulle det være mer du 

lurer på, så finner du kontaktinformasjon bakerst i 

denne brosjyren. 

 

Hilsen 

Styret i Fagerlia hageby borettslag 
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Velkommen til nye beboere 

Velkommen til borettslaget. Vi håper du/dere vil trives her i flotte 
omgivelser, omringet av Bymarka. Borettslaget ble stiftet høsten 
1954, og består i dag av 51 hus; 21 rekkehus (4 leiligheter i hver 
rekke) og 30 kryssdelte hus (4-mannsbolig i to etasjer, med 2 
leiligheter i hver etasje). TOBB er vår forretningsfører. 

 

Vedtekter og husordensregler 

Borettslaget har egne vedtekter og husordensregler som alle plikter å 
sette seg inn i. Disse finnes tilgjengelig på vår hjemmeside, i tillegg til 
at du mottok disse da du kjøpte leilighet. Leier du leiligheten må du 
selvsagt også sette deg inn i både vedtekter og husordensregler. 

 

Drift og vedlikehold  

Styret i borettslaget består av leder og 4 styremedlemmer, samt 5 
vararepresentanter.  
 
Borettslaget har vaktmester ansatt i full stilling. Han har arbeidstid 
mandag til fredag fra kl 07.00 til kl 15.00. Arbeidsoppgaver er 
plenklipping, oppfølging av bygg og vedlikehold, forefallende 
reparasjoner og vedlikeholdsarbeid i fellesareal samt utvendig, 
Vaktmester utfører også snøbrøyting og strøing, med mer. Hver 
enkelt beboer skal sørge for snømåking og strøing utenfor sitt hus. 
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Andelseier/beboer må selv sørge for vedlikehold av veranda/platting: 
Verandaer kostes og spyles/vaskes årlig. Det er viktig å etterse 
verandadekke og rekkverk jevnlig for å begrense skader som kan føre 
til råte og lekkasjer. Enkle reparasjoner kan foretas av 
andelseier/beboer. Dersom det er behov for hjelp kontaktes 
vaktmester (07.00 – 15.00 hverdager). Borettslaget holder 
beis/maling/ og olje ved behov. 
 
Borettslaget har også en velforening, som hovedsakelig engasjerer 
seg med aktiviteter for de yngste beboerne. Velforeningen arrangerer 
for eksempel dugnad på lekeplassen, sommerfest i borettslaget, div. 
aktiviteter, juletretenning og juletrefest. 
Nyttige lenker og kontaktinformasjon finner du bakerst i dette heftet. 
 

 

Bussforbindelse og bilkollektiv 

De nærmeste bussholdeplassene finner du i Roald Amundsens vei 
(Vestoppfarten). Enten like ved krysset 
Møllebakken/Fagerliveien/Roald Amundsens vei, eller ved krysset 
Schiøtz vei/Roald Amundsens vei. 
 
Trondheim Bilkollektiv har én bil i Fagerlia Hageby Borettslag, som 
har parkeringsplass i Fagerliveien, mellom nr. 27 og 29. I tillegg er en 
el-bil fra kollektivet plassert utenfor barnehagen i Skogvokterveien. 
For nærmere informasjon, se hjemmesida til Trondheim Bilkollektiv.

https://trondheim-bilkollektiv.no/nb/


Fagerlia hageby borettslag – et godt sted å bo 

 

Fagerlia hageby borettslag 
 

4 

 

Parkering 

Borettslaget har 75 parkeringsplasser og 52 garasjeplasser. Ut over 
dette skjer parkering langs gateløp, og følger vanlige regler for dette.  
Veiene i Fagerlia er kommunale. 
 
Parkeringsplasser eller garasjer følger ikke leiligheten. Tildeling skjer 
etter søknad til styret, og ventelister må påregnes. Alle som har fått 
tildelt garasje eller parkeringsplass må benytte disse. 
 

Fellesareal 

I hus med felles inngang; kryssdelte hus, er yttergang, vaskerom, 
tørkerom og stor bod i kjeller felles. Felles bod i kjeller er ment til 
oppbevaring av barnevogner, sykkelvogner, sykler, ski og annet 
plasskrevende sportsutstyr, samt evt. felles hageredskaper. Andre 
eiendeler skal oppbevares i privat bod. Det samme gjelder for 
fellesareal i rekkehus. 
Det er ikke anledning til å lagre noe under trapp i fellesgang 
(kryssdelte hus). 
Alle er ansvarlig for at fellesarealene er rene og ryddige til enhver tid. 
Det er ikke tillatt med private faste installasjoner i borettslagets 
fellesområder. Styret forbeholder seg retten til å fjerne slike for eiers 
regning dersom det skulle bli nødvendig i forbindelse med 
borettslagets virksomhet. 
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Uteområder 

Alt uteareal i Fagerlia er felles. Vi er avhengig av at alle bidrar til å 
skape trivsel og oppfordrer til å samarbeide om rydding og dugnad 
rundt huset de bor i.  Dersom det ønskes beplantning, må dette søkes 
til styret og/eller avklares med vaktmester. 

 

Lekeplassen og ballplassen 

Borettslaget har en inngjerdet ballplass ovenfor garasjeanlegget i 
Åengveien. Her er det fotballmål og baskeballkurver. En Skateboard-
rampe er montert i sommerhalvåret. 
Plassen er lyssatt og kan benyttes fritt av alle som bor i borettslaget. 
Etter kl 22 skal det være stille og lysene slukkes automatisk. 
Det finnes også en lekeplass med husker, klatrestativ, sandkasse og 
benker, som er også lyssatt i den mørke årstiden. 
 
Rundt plassen er det en asfaltert sykkelsti slik at de yngste kan sykle 
her i stedet for på veiene.  
Velforeningen inviterer store og små til dugnad både på lekeplassen 
og ballplassen hver vår. 
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Utbygging, ombygging og oppussing 

Utbygging 

I henhold til vedtatte retningslinjer er det anledning til å bygge ut 

leilighetene i borettslaget. All utbygging skjer i andelseiers regi og alle 
kostnader bæres av andelseier. Søknad om utbygging må sendes til  
styret. Videre behandling av byggesak skjer gjennom arkitektfirmaet 
som borettslaget har avtale med, som også har tegninger og 
beskrivelse av muligheter og begrensninger. Alle søknader om 
utbygging behandles og avgjøres deretter av Trondheim kommune. 
Før oppstart av utbygging skal det signeres kontrakt med 
borettslaget. 
 
  
Oppussing 
Oppussing av leilighet er noe hver andelseier står for selv. Men styret 
ønsker at alle som skal pusse opp tar kontakt med vaktmester for å 
avklare hva som er mulig og hvordan du skal gå fram, blant annet må 
følgende avklares: 
 behov for midlertidig utkobling av brannvarslingsanlegg 
 behov for å skifte vindu på bad 
 planer om å endre inndeling av rom, flytting av funksjoner, som 

for eksempel bad eller kjøkken.  
o Ved oppussing av bad som har gammelt sluk-/rørsystem 

kan du søke om støtte til utskifting av det gamle soilrøret. 
Det bevilges inntil kr. 4.500,- ved framvisning av 
dokumentasjon på arbeidet og beløp. Arbeidet må utføres 
av autorisert rørlegger. 

 Ved oppussing av bad eller kjøkken, for å kunne planlegge skifte 
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av soilrør der dette fremdeles finnes, ber vi om at vaktmester 
og styret informeres slik at dette arbeidet kan koordineres med 
planlagt oppussing. 

 
Ombygging 
Det er ikke tillatt å bygge/innrede rom for varig opphold i kjeller (som  
ikke er utbygd). Har du planer om å bygge bad i kjeller er dette 
søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Det er viktig at 
styret/vaktmester underrettes om alle planer for ombygginger og 
endring av rom eller etablering av nye rom. 
 
Seksjonering av kjeller 
Det finnes mulighet for å seksjonere kjeller i rekkehus. Retningslinjer 
for slik seksjonering finnes på vår hjemmeside og søknad, signert av 
alle andelseiere i huset, skal styrebehandles.   
Alle bygninger tilhører borettslaget. Bærende konstruksjoner er en 
del av bygget og må ikke fjernes eller flyttes i forbindelse med 
oppussing. 
 
Tidsrom for støyende arbeid er beskrevet i husordensregler, og 
naboer skal selvsagt holdes orientert om omfang og varighet av 
oppussingsarbeid. 

 

Avfallshåndtering 

Borettslagets avfallssystem nedgravde kontainere, som er plassert på 
tre ulike steder i borettslaget. I krysset Schiøtz vei/Åengveien er det 
plassert to kontainere for papp/papir, samt to kontainere for 
restavfall. Ved Ramsharts vei 9 er det plassert én kontainer for 
papp/papir og én for restavfall, og tilsvarende er plassert ovenfor 
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Fagerliveien 23 (vis a vis garasjerekka). Alle disse kontainerne er låst, 
og nøkkelbrikke skal følge leiligheten ved kjøp. Dersom man mister 
brikken fås disse kjøpte (p.t. kr 100,-) ved å kontakte Trondheim 
Renholdsverk (TRV) 
I tillegg har vi to nedgravde kontainere (Molok), samt en 
stålkontainer, for plast, som er plassert ved «trafo-huset» på enden 
av Ramsharts vei, ved parkeringsplassen der. Disse er ikke låst. 
 
Avfallskontainerne som er nedgravd i bakken, heises opp og løftes 
over til bil for tømming. Det er derfor viktig at det ikke parkeres foran 
avfallskontainerne. Selv om avfallssystemet er nedgravd kan det 
likevel oppstå lukt. Vi som beboere kan bidra til å redusere søl og lukt 
ved å emballere restavfallet med doble poser.  
 
Beboerne oppfordres til å bidra til at det er ryddig ved 
avfallskontainerne.  
 
Ved vaktmestergarasjen i Fagerliveien, v/garasjerekka, er det plassert 
en miljøkontainer for spesialavfall. Denne erstatter de små røde 
plastboksene. Alle skal ha nøkkel til kontaineren, og beboerne er selv 
ansvarlig for å bringe slikt avfall til kontaineren. 
 
Kontainer for glass og metall finnes ved den nedlagte butikken ved 
krysset Schiøtz vei/ Kaptein Roosens vei (vis à vis barnehagen). 
 
Hageavfall samles i blanke/gjennomsiktige sekker og settes ved 
veien slik at vaktmesteren kan hente dette. Evt. kan trillebår med 
hageavfall settes slik at vaktmester tømmer denne. Vi oppfordrer 
beboerne til ikke å kaste hageavfall i omkringliggende områder/i 
skogen rundt borettslaget. Spredning av hagevekster kan være 
skadelig for vår natur. 
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Vårrydding 

Hver vår bestiller vaktmesteren avfallskontainer som plasseres i 
borettslaget slik at beboere kan kvitte seg med gammelt skrot. Da 
kan hver og en få ryddet hos seg, og sammen kan man rydde 
fellesareal. 
 
 
 
 
 
 
 
Det er viktig at alle følger retningslinjer for hva som kan kastes i 
kontainer. Dersom det kastes hvitevarer, bildekk osv. i feil container, 
får borettslaget høye gebyrer for sortering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våren er ellers en fin tid å rydde ute, gjerne i fellesskap med naboene. 
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 Ingen kan gjøre alt, 

men alle kan gjøre litt, 
for at Fagerlia skal 

være et godt sted å bo 



Fagerlia hageby borettslag – et godt sted å bo 

 

Fagerlia hageby borettslag 
 

11 

 

 

Kontaktinformasjon 

STYRET:  

mobil: 480 52 971 (styreleder) 
e-post: styret@fagerliahageby.no  
 
VAKTMESTER: Ingvar Berg 
mobil: 915 46 361 
e-post: vaktmesteren@fagerliahageby.no  
 

BYGGEKOMITÉ: Oddbjørn Prestmo 

mobil: 952 56 131 
e-post: oddbjorn.prestmo@gmail.com 
 
PARSELLHAGELAGET: fagerlia.parsell@gmail.com 
 
VELFORENINGEN: ta kontakt med styret 
 
HJEMMESIDE: http://fagerliahageby.no/ 
 
FACEBOOK: Lukket gruppe: Vi som bor i Fagerlia Hageby 
https://www.facebook.com/groups/1621050414795661/ 
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