HUSORDENSREGLER FOR VESTRE ULLERN BOLIGSAMEIE
(Vedtatt 18.4.1979. Revidert på årsmøte 25.3.1992, 28.04.2015. Sist endret på ordinært
årsmøte 23.05.2018)

1. Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leilighetene. Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt miljø.
2. Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige husordensregler som eventuelt må endelig vedtas på påfølgende årsmøte.
3. Styret skal påse at husordensreglene overholdes, men kan gi vaktmesteren fullmakt til å
gripe inn ved overtredelser. Henvendelser til styret eller forretningsfører om husorden skjer
skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet internt
4. Bil- og motorsykkelkjøring på gangveiene er ikke tillatt. Sykling med tohjulssykkel på gangveiene er likeledes forbudt. Parkering er kun tillatt på de registrerte plasser. Gjesteparkeringen er for besøkende, jfr skilting. All kjøring i garasjene må skje med stor aktsomhet. Det
bør nyttes lys, og farten bør holdes under 15 km/t av hensyn til barn og voksnes sikkerhet.
5. Søppel skal kastes i beholderne i søppelrommet, fordelt mellom restavfall og papir/kartong.
Glass kastes i de utplasserte containere ved innkjøringene. Pappesker slås flate og må ikke
gå over kanten på beholderne for papir. Maling / løsemidler og alt elektrisk må leveres til
gjenbruksstasjon eller el-forhandler.
6. Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vannet og ledningene ikke fryser. Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet.
7. Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Lufting av hund skal
skje utenom barnas lekeplasser. Lufting av hund skal skje i bånd. Hundeekskrementer må
fjernes.
8. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret.
9. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. De må ikke brukes slik at
andre sjeneres. Fra kl. 23.00 til kl. 06.00 må beboerne være særlig hensynsfulle. Vær spesielt
oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene og høylytt tale og musikk på terrassene og balkongene vil forstyrre beboerne i et stort omfang. Teppebanking på terrassene og balkongene
bør søkes unngått.
10. I fellesrom må det ikke settes ting som utgjør en brannfare eller er til ulempe for andre beboere. Av hensyn til eksplosjonsfaren må gassbeholdere aldri oppbevares i fellesrommene.
Barnevogner og barnesykler kan plasseres i fellesrom. Sykler skal settes i sykkelbodene. Etter pålegg fra Brannvesenet er det ikke adgang til å ha gjenstander stående i trappeoppgangene. Beboerne plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.
11. Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende så som f.eks. maling, radio- og TV-antenner, flaggstenger, skilt eller andre utvendige, faste innretninger. Ved brudd på denne bestemmelse kan styret kreve at forholdene
tilbakeføres til det opprinnelige. (Formulering om innvendige endringer i leiligheten er flyttet til
vedtektene.)

12. Håndverkere kan kjøre til inngangen for av- og pålessing, hvoretter kjøretøyet settes på
seksjonseiers egen parkeringsplass eller på gjestparkeringsplassene. Dette er seksjonseiers
ansvar.
13. Ved renovering er det ikke tillatt å kaste bygningsavfall i sameiets søppelcontainere eller
søppelrom. Bygningsavfall kan ikke hensettes på balustradene eller på snuplassene i garasjene. Ved tilsøling i trappeoppganger i forbindelse med renovering skal det ryddes og vaskes
hver dag. Ved skader skal dette utbedres i samarbeid med vaktmester så snart som mulig.
Dette er seksjonseiers ansvar. Det er ikke tillatt å slipe/sage/kutte i materiale i oppganger eller
fellesrom.
14. Ved arbeider som beboerne gjør selv eller med hjelp av andre, gjelder reglen at banking
og bruk av støyende redskaper ikke er tillatt før kl. 0800 og etter kl. 1900 på hverdager, før kl.
1000 og etter kl. 1600 på lørdager, og ikke på søn- og offentlige fridager. Blokkens beboere
skal varsles i god tid før støyende og vedvarende arbeider settes i gang.
Det skal meldes fra til styret om hvilken leilighet det gjelder og i hvilket tidsrom. Hvis det brukes ett eller flere firmaer som utfører jobben, skal kontaktinformasjonen på disse formidles
både til styret og fremgå av oppheng i berørte oppganger. Sekker med avfall merkes med leilighet og seksjonseiers navn.

