Trivselsregler i bofellesskap
Det å få et kollektiv til å fungere er en egen kunst, og en utfordring i seg selv. Alle har sine egne vaner, og egne oppfatninger av
hva som egentlig er greit og ikke. Likevel er det noen selvskrevne regler alle burde følge.
1.

Rydd kun etter deg selv
Rydd alltid opp etter deg selv, men aldri etter de andre du bor med. Selv om det kan være fristende å være snill en gang
innimellom, burde det aldri bli en vanesak at du rydder vekk deres rot. Da vil de ikke lære at rot og skitt faktisk trenger en
innsats for å forsvinne, og du vil ende opp med å fungere som en vaskedame helt til du flytter ut.

2.

Lag en vaskeplan
Lag en klar plan om hvilke rom som skal vaskes, hvem som skal gjøre det, og når det må gjøres. Sett dere ned og gjør det
tidligst mulig i boforholdet, sånn at dere vet at dere alle har samme forventninger til hva som skal være rent, og når det skal
være det. Hvis ikke er det alltid noen som har lavere toleranse for rot enn andre, og ender opp med å gjøre mesteparten av
arbeidet. Bli også enige om rutine for å bære ut søppel. Noen bruker faktisk lengre tid på å stå og presse søppelet nedi enn å
bare gå ut med det. Mange setter også søppelet rett innenfor eller utenfor utgangsdøren og tror at det forsvinner av seg selv.
To ganger i året, gjerne før jul og før sommeren bør det settes av tid til en grundigere vask. Sett opp to faste vaskehelger i året
hvor alle må delta slik at man får vasket vinduer utvendig og innvendig,, oppå og inni kjøkkenskap, komfyren osv..

3.

Skadedyr
Å holde det rent på kjøkkenet er spesielt viktig. Hvis ikke kjøkkenet holdes fritt for matrester og smuler kommer tiltrekkes
insekter som larver, møll og i verste fall rotter. Skadedyrbekjemping på bakgrunn i dårlig renhold er ikke noe huseier dekker, og
dette kan fort bli dyrt. Bossposer bør derfor aldri settes andre steder enn i søppeldunken og benkeplaten bør ryddes og
rengjøres daglig.

1.

Avtal eierskap til felleskjøpte ting
Det er fantastisk morsomt når dere kommer hjem med leilighetens første flatskjerm, og alle kan ha filmkvelder sammen. Det er
ikke fullt så morsomt når det blir full krangel året etterpå, når dere flytter ut og alle vil ha med seg tv-en. Avtal derfor eierskap
på forhånd, og sørg for at alle er innforstått med hvem som eier hvem. Vårt beste tips er å selge tingene, og deretter dele
pengene likt mellom dere.

2.

Sett av husholdningspenger
Det kan kanskje virke som en liten bagatell, men om du er nødt til å kjøpe dopapir for fellesskapet for sjette gang på rad,
begynner det å bli ganske irriterende. Dropp kranglingen om hvem som kjøpte såpe og dopapir sist gang, og sett heller til side
en fast sum med penger hver måned, som kan brukes til å kjøpe felles husholdningsting. Når pengene tar slutt, overfører dere
bare beløpet på nytt, og problemet er løst.

3.

Bruk vaskemaskinen fornuftig
Ikke la klærne dine ligge i vaskemaskinen lenger enn nødvendig. Når en i husholdningen vasker klær, er sannsynligheten stor
for at de andre husker at de egentlig må gjøre det samme. Ta derfor ut klesvasken din så snart du er ferdig, og la
de andre slippe å henge opp din klesvask før de legger inn sin egen.

4.

Ta hensyn
Man skulle tro det sa seg selv at man tar hensyn til menneskene man bor sammen med, men det er slettes ikke en selvfølge for
alle. Om du lever med en astmatiker lar du han eller henne slippe og støvsuge, og om en av samboerne dine har eksamen
neste dag, spiller du ikke høy musikk kvelden i forveien.

5.

Kjæresteregler
Det er ingen som har skrevet under på å bo sammen med et kjærestepar og som må tåle høylytte hyggestunder til alle døgnets
tider fra rommet ved siden av. Sett derfor regler på hvor ofte det skal være tillatt med besøk og eventuelt overnatting, så det
ikke ender opp med at en kjæreste nærmest flytter inn og bruker fasilitetene, uten å betale for det. Ønsker du at kjæresten
din skal overnatte bør du alltid høre med de du bor med at dette er greit. Og du bør respektere at de sier nei. De som ønsker
hyppig overnattingsbesøk bør finne seg en egen leilighet sammen med kjæresten. Rom i kollektiv er ment for èn person. Mye
overnatting er i utgangspunktet ulovlig da vedkommende ikke har leiekontrakt, ikke betaler husleie, og følgelig har ingen

borett. Dette kan i verste fall anses som kontraktsbrudd og medføre oppsigelse.
6.

Del opp kjøleskapet
Tanken om å dele basisvarer som brød og melk er gjerne fint i teorien, men fungerer dårlig i praksis. Det ender som regel med
at en betaler mer enn andre, og om det ikke er tilfelle er det alltid en som spiser mer enn de andre. Del heller kjøleskapet inn i
forskjellige soner, og kjøp inn hver deres varer. Legg brødet i fryseren, så slipper du at det blir muggent før du spiser det opp.

7.

Bli venn med samboerne
Det handler ikke bare om å være høflig mot de du bor sammen med, men også å vise interesse for menneskene du faktisk
lever sammen med. La døra di stå åpen innimellom, eller lag taco til fellesskapet en kveld. Det betyr mye, og lager en mye
bedre atmosfære hjemme. Bare husk at det er en fin balanse, og at du ikke må bli for klengete og krevende for de andre heller.
Noen ganger har man behov for privatliv.

8.

Opprett en facebook gruppe
Opprett en facebook gruppe for å holde kontakten med de du bor med. Her kan dere ta opp ting som fungerer og ting som ikke
fungerer i kollektivet samt avtale å finne på kjekke ting.

