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H U S O R D E N S R E G L E R

Sist endret §§ 5 og 7 - 11.3.2015
§ 1
Husordensreglene tar sikte på å sikre sameierne orden og ro i hjemmene. De utgjør en del av 
vedtektene. Det er nødvendig at reglene blir overholdt til alles beste.
Vaktmestere og sameiets styre skal påse at ordensreglene blir fulgt og har myndighet til å 
treffe forføyninger i henhold til vedtektene.
Gjentatte grove overtredelser av husordensreglene gir styret rett til å få vedkommende fjernet 
som sameier/fremleier (jfr. “Lov om eierseksjoner” av 23. mai 1997).

§ 2
Sameieren må alltid påse at leilighetene brukes slik at det ikke oppstår ubehageligheter for 
andre sameiere. Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Øving på instrument-
er og annen støyende virksomhet, som snekkervirksomhet og boring med drill, skal ikke finne 
sted etter kl. 19.00 på hverdag og ikke etter kl. 17.00 på lørdag. Støyende virksomhet skal ikke 
forekomme på søn- og helligdager.

§ 3
Alt søppel og avfall skal være godt innpakket før det kastes i søppelsjakten. Det må ikke søles 
ved sjaktlukene. Søppel må ikke kastes etter kl. 22.00. Følg de oppsatte forskrifter. Store ting 
kan kastes i containeren utenfor blokk 13 i dennes åpningstid.

§ 4
Garasjer og trappeoppganger må ikke benyttes som lekeplasser. Lek som kan medføre fare 
for andre, må ikke finne sted i nærheten av blokkene. Hovedinngangsdøren skal holdes lukket 
når det er minusgrader utendørs. Etter kl. 22.00 skal disse dørene være låst.
Sykler, sparkstøttinger, kjelker o.l. må ikke settes inn i oppgangene. De skal heller ikke stå på 
gangbruene.

§ 5
Ytre monteringer som skilter, antenner , flaggstenger, boder etc. må ikke utføres uten styrets 
samtykke og anvisning. Det samme gjelder maling av terrasser. Parabolantenner og var-
mepumper er ikke tillatt oppmontert. Det må ikke legges ut mat til fuglene på terrassene. På 
terrassene eller i vinduene må det ikke bankes tepper, dyner o.l. Det må heller ikke henges tøy 
slik at det er synlig fra vei.
Terrassene skal holdes fri for snø og vann, og renner og avløp skal holdes fri for blader og 
annet så vannet kan renne fritt. Slukrister skal ikke fjernes. Terrassekassene skal ikke innehol-
de planter/busker/trær/ som er over 1 meter høye. De skal ikke vokse slik at de henger utover 
kanten på terrassekassen. Det er ikke tillatt å plante slyngene/klatrende planter. Gulv, tak, 
vegger og blomsterkasse skal vaskes minst én gang pr. år.
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Det tillates satt opp “bod” på terrasse av samme type som på kjøkkensiden i seksjonsnr. 
105, oppg. 16, 3. etg. Grilling med kull og tennvæske er ikke tillatt. Bruk gass- eller 
elektrisk grill og rengjorte rister.

§ 6
All unødvendig kjøring på gangveiene foran blokkene er forbudt. Kun syketransport, 
flyttetran-sport og større varetransport er tillatt. Motorkjøretøy skal parkeres på anviste 
plasser og må ikke parkeres i veibanen som fører til blokkene eller på friområdene.
Samtlige parkeringsplasser mellom blokkene er reservert til gjesteparkering.
Gjesteparkeringsplassene kan benyttes av beboerne for korttidsparkering inntil 2 - to - tim-
er. I sameiets fellesgarasje er det kun tillatt å parkere registrerte motorvogner.
Styret har inngått avtale med et privat parkeringsselskap som skal ivareta sameiets
parkeringsregulering på selve boligfeltet. Se for øvrig egne parkeringsregler.
Den enkelte sameier er ansvarlig for å informere sine gjester om disse bestemmelsene.

§ 7
I garasjene kan det installeres stikkontakt for motorvarmer. Arbeidet skal utføres av
autorisert personell, og kobles til det eksisterende anlegget. Installasjonen skal meldes til
styret. Det er ikke anledning til å lade el-biler i kontaktene i garasjene. 

§ 8
Det må bare benyttes godkjent antennekabel mellom vegguttak og radio/TV. Hvis anlegget 
ikke virker, må vaktmester eller styremedlem varsles. Ingen må på egen hånd foreta seg 
noe med 
fellesanlegget.

§ 9
Angående husdyrhold, se eget Husdyrreglement.

§ 10
Under normale omstendigheter bør sameierne stille opp på dugnader.

§ 11
Arbeide som utføres av vaktmester etter oppdrag fra sameieren i deres leilighet, skal 
betales av vedkommende sameier direkte til vaktmester.

§ 12
For øvrig vises til de enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet og Grendelaget.

----*----

 


