HUSORDENSREGLER for
Marienlyst-Park Boligsameie (Org. nr. 886 374 542)
Disse "Husordensreglene" er å anse som et supplement og en praktiske beskrivelse
til de enhver tid gjeldende "VEDTEKTER" for Marienlyst-Park Boligsameie.
"Husordensreglene" ble første gang vedtatt på Årsmøtet i Sameiet 26.04.2005. Det
har senere vært mindre endringer. Husordensreglene er tilpasset og utdypet gjennom
praktiske erfaringer gjort i Sameiet siden starten.
Det er viktig at eiere og beboere registrerer seg og bruker Sameiets
informasjonstjeneste Vibbo: https:// Vibbo.no/5470. Her finnes nyttig informasjon,
viktige meldinger, nyheter og oppdateringer.
Her legges det stadig ut nyheter og praktisk informasjon/tips om forhold som kan
gjøre det enklere for alle som bor i sameiet vårt.
Styret skal uoppfordret motta oppdaterte, aktive e-post adresser fra beboerne. Dette
forenkler og gjør kommunikasjonen oss imellom billigere og raskere.

§ 1 Hensikt
"Husordensreglene" har til hensikt å skape gode forhold innen Sameiet og mellom
naboer. Det skal utvises hensyn overfor alle beboere. I tillegg er målet å verne
eiendommens felles ute- og inneområder, fellesutstyr samt bevare og sikre et
enhetlig arkitektonisk preg av eiendomsmassen.

§ 2 Hensynet til øvrige beboere
Enhver Sameier/leietager plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår
ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal tas hensyn til alminnelig behov for
hvile og søvn. Det skal være ro i bygget etter kl. 23.00.
Ved private arrangementer hvor sjenerende støy kan oppstå, skal alle berørte naboer
varsles i god tid på forhånd. Vinduer og dører bør holdes lukket for å kunne begrense
støy. Når en i den lyse årstid oppholder seg på terrassene, må en være klar over at
lyder og støy bærer langt mellom blokkene.
Verten plikter umiddelbart og senest dagen etter et arrangement, å fjerne utsatt
materiell samt søppel og etterlatenskaper på fellesareal. Ingenting (dette inkluderer
sigarettstumper) skal kastes ut fra leilighetsterrassene.
Reglene ovenfor gjelder også for bruk av Fellesleiligheten (1013). Merk at Styret i
tillegg har fastsatt egne bestemmelser for bruk og utleie av Fellesleiligheten.
Det er ikke tillatt å røyke på innvendige fellesarealer i sameiet. Dette inkluderer
trappeoppganger, heiser, oppganger, garasjer, samt fellesleiligheten. Balkonger og
terrasser er som hovedregel å anse som fellesareal.

Det bør ikke røykes på terrasser eller utendørsområdet tilhørende townhouseleilighetene. Det bør ikke røykes på park/hageområdet vårt. Ved røyking på
fellesområder må en unngå at røyk trekker inn på andres områder.
Røyking i heisene eller på øvrige fellesområder innendørs er ikke tillatt.
Styret oppfordrer alle til å vise nødvendig hensyn ved bruk av fellesområdene. Det
forventes at beboerne medvirker til at områdene i og rundt eiendommen holdes
ryddige og pene.
Det skal utvises forsiktighet når innbo og ulike gjenstander bæres inn/ ut av bygget i
forbindelse med nyervervelser og flytting. Heisene er spesielt utsatt for skader og
reparasjoner. Dette koster sameiet store beløp hvert år. Vær oppmerksom på
gjenstanders vekt og se til at heiser og gulv ikke skades. Lukkesystemet i dørene
skal ikke overstyres ved f.eks. å presse opp dørene. Dørene kan imidlertid for kort tid
holdes åpne ved at en teipbit festes over fotocellen i dørkarmen.
I alle heiser er det satt opp en anvisning "Bruk av heis ved innflytting".
Alle seksjonseiere inklusive de som leier ut, skal betale et flyttegebyr ved innflytting
på kr 5.000,-. Ved utleie hvor seksjonen er møblert, settes imidlertid gebyret til kr
2.500,-. Faktura sendes til seksjonseier og seksjonseier er ansvarlig for at
flyttegebyret blir betalt.
Dette beløpet skal bidra til å dekke vedlikeholdsutgifter for utbedringer av mindre
skader som riper på heisevegger og gulv. Sørg for at ting som kan ripe blir polstret.
Vis hensyn til andre beboere i bygget og stopp heisen bare i korte perioder for
inn/utlasting. Heisene skal til enhver tid være til disposisjon for alle.
Sameier/beboer er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører
eiendommen.

§ 3 Garasje - private boder - fellesareal - terrasser
Farlig materiale: dvs. giftige-, eksplosive- og brennbare stoffer, mat e.l. som kan
tiltrekke seg utøy/ skadedyr o.l., skal ikke oppbevares i bodene. Papp og papir utover
pappkartonger for oppbevaring av gjenstander skal ikke ligge i bodene (brannfare),
men legges i dertil egnede konteinere i søppelskurene.
Gitterveggene i bodene skal ikke tildekkes høyere opp enn at det 20 cm klaring til
underkant av sprinklerhodene i brannslokkingssystemet.
Når lys i bodene slås på, er det også naturlig å slukke det når bodene forlates.
Sameiet har hvert år en omfattende garasjevask etter vintersesongen. Alle beboerne
blir varslet og bilene må fjernes slik at en kommer til med vaskemaskiner og
rengjøringsutstyr. Ved å unnlate å fjerne bilen hindrer man en effektiv vaskeprosess.
Under urørte biler vil også skitten bli liggende hele sesongen og støv blir spredd
rundt i garasjeanlegget. Det er innført et gebyr pt. på kr. 750,- til de som ikke flytter
sine biler innenfor tidsfristene som gis.
Sykler, barnevogner, sportsutstyr o.l. skal ikke hensettes i gangområder, trapper eller
avsatser (rømningsveier). Slike gjenstander fjernes av vaktmester en uke etter at det
er hengt opp skriftlig varsel. Styret påtar seg intet ansvar for fjernede gjenstander.

Hunder skal gå i bånd i Sameiets fellesarealer. De skal holdes unna blomsterbed,
sandkasser o.l.. Etterlatenskaper skal selvfølgelig fjernes omgående og posene
legges i riktig avfallsbeholder.
Hekkene i de private hagene skal ikke klippes av beboerne da de er en del av felles
beplantning som vedlikeholdes av sameiet sammen med resten av planter, busker og
trær på fellesarealene. De må ikke tas ut eller erstattes med andre typer hekk. Styret
kan imidlertid etter søknad gi dispensasjon. Det er utarbeidet en detaljert hageplan
for all felles utendørs beplantning.
På balkongene er det kun gass- og elektriske griller som kan benyttes pga. os og
røyk. Noe røyk vil det nødvendigvis bli fra selve grillingen.

§ 4 Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommens uteområder (fortau, gangveier, fellesareal m.m.),
inneområder (trappeløp, garasje m.m.) er forbudt.
Alt husholdningsavfall skal sorteres -diverse avfall (handlepose), matavfall (grønn
pose), plast (blå pose), papir/papp og glass) og legges i egne avfallscontainere i ett
av Sameiets to avfallsdepoter.
Et stadig gjentagende problem er beboere som ikke flatpakker pappesker som
«fyller» konteinerne. Esker skal være (trampes) flate før de kastes. Pakningsplast
skal fjernes fra papirkonteinerne. Det er ikke tillatt å deponere annet enn alminnelig
husholdningsavfall i søppeldepotene. Batterier, elektriske artikler, lysstoffrør,
utrangerte møbler, avfall som juletrær, jord fra potter og gress, planter o.l. fra
townhousene skal den enkelte selv levere inn til ett av Kommunens avfallsmottak.
For å unngå tilstrømming av skadedyr skal aldri søppel settes utenfor konteinerne.
Søppel skal selvfølgelig heller ikke oppbevares og settes på fellesarealene eller
utenfor egen inngangsdør.

§ 5 Postkasseskilt og ringeklokketablå
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at ringeklokketablået og postkassen er utstyrt
med navn på beboer av seksjonen. Kun originale skilt bestemt av Styret skal
benyttes. Et nytt postkasseskilt/navn for ringeklokketablå bestilles gjennom
vaktmester. (Se Hjemmesidens "Praktiske tips - Hva gjør jeg?").

§ 6 Arbeider som innebærer fare for vannlekkasje
Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må utføres av
autorisert rørleggerfirma pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Spesiell
oppmerksomhet bør rettes mot lekkasjer i vannkraner og ventilen til brannslangen i
benk. Evnt. støy fra røropplegg skal snarest mulig besørges utbedret.
Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask eller WC slik at avløpsrør
tilstoppes.

§ 7 Felles signalanlegg
For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio, TV, data m.m.) skal
fungere optimalt må det kun benyttes godkjente tilkoblingsledninger og kontakter
(skjermede kabler for radio- og fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner eller
arbeid som berører eiendommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med Styret og
de selskaper som til enhver tid har vedlikeholdsansvaret for anlegget.
Dersom det settes opp en Parabol- og sattellittantenne så skal denne ikke være
synlig utenfra. Dvs. at "tallerkenen" eller annen form for antenne bare kan monteres
lavt, og godt inne på egen balkong for at den ikke skal være synlig for andre beboere
eller fra fellesområdet. Slike antenner skal derfor ikke monteres på
balkongrekkverket.

§ 8 Bygningsmessige arbeider
Beboerne plikter å kjenne til Sameiets Vedtekter § 8 som omhandler
"Bygningsmessige arbeider". Inngrep i leiligheten og dens tekniske systemer, som
f.eks. ny kjøkkenvifte/ ventilator, varmesystem, vanntilførsel eller elektriske systemer
må ikke svekke systemenes funksjon eller skape ulemper for andre beboere. Før
slike inngrep blir foretatt, skal man rådføre seg med Vaktmester/ Styret. Montering av
gass- peis/koketopp skal rapporteres til Styret. Det er pålagt vedlikehold som skal
utføres hvert år for gass-peiser og annet hvert år for gasskoketopper. (Det er inngått
avtale med godkjent installerings- og servicefirma som skal benyttes for slike
installasjoner).
Dersom seksjonseiere ønsker å foreta oppgraderinger eller omgjøringer av sin
seksjon skal følgende hensyn tas:
Ved mindre oppgraderinger som maling, bytte av kjøkken, parkett osv. henvises til §2
Hensynet til øvrige beboere.
Ved større oppgraderinger som innebærer inngrep i bærende betongkonstruksjoner
skal styret forelegges en rapport fra et byggfaglig konsulentfirma som går god for at
inngrepet ikke utsetter bygningsmassen for risiko.
Arbeider som innebærer utstrakt boring eller pigging av badegulv innebærer ekstrem
støy for hele blokken. Denne typen arbeider skal varsles alle beboere i den gjeldende
blokken (ikke bare gjeldende oppgang) minst 4 uker i forkant og varslet skal
inneholde en fremdriftsplan der det klart fremgår når det støyende arbeidet skal
foregå og når det forventes avsluttet. Denne typen arbeider skal ikke foregå i helger
eller senere enn kl. 1700 på hverdager.

§ 9 Garasjeanlegget

Alle har et ansvar for at uvedkommende ikke kommer inn i bygningsmassen gjennom
garasjeanlegget. Det skal være full stopp av kjøretøy etter inn- og utkjøring garasjen.
Du skal forsikre deg om at porten lukker seg etter deg.
Oppdages feil med garasjeporten og dører, skal Vaktmester/Styret umiddelbart ha
beskjed.
Seksjonseiere kan leie ut sine egne parkeringsplasser internt i Sameiet. Det er også
mulig å leie ut eksternt, men Styret må umiddelbart gjøres kjent med hvem som til
enhver tid leier plassen og skal gis tilgang til garasjeanlegget. Det er utarbeidet en
standard leiekontrakt som utleier skal benytte. Styret skal ha en kopi av
utleiekontrakten for Sameiets Utleieregister. Dette er gjort for å sikre oss mot
fremmede som måtte ha uhederlige formål i garasjen rettet mot biler, boder og
anlegg.
§ 10 Brannforebyggende sikkerhet
En viktig del av Sameiets HMS-arbeid (Helse, Miljø og Sikkerhet) er rettet mot
Brannforebygging. Beboerne plikter umiddelbart å rette seg etter henstillinger fra
Styret om tilpasninger.
Beboerne er selv ansvarlige for brannsikring i egen bolig. Det er fra Styret til samtlige
beboere sendt ut en oversikt over hva man skal passe på og ha av sikkerhetsutstyr i
leilighetene.

§ 11 Brudd på husordensreglene
Eventuelle klager på nabo(er) for brudd på husordensreglene eller p.g.a. andre
sjenerende forhold, skal en i første omgang selv rette direkte til naboen. Kanskje er
vedkommende ikke klar over forholdet som er oppstått. Ofte kan problemet enkelt
løses gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte og eller grove overtredelser av
husordensreglene rapporteres skriftlig til Styret. Det skal opplyses om hvem man
mener står for overtredelsen og hvem som melder forholdet.
Når det gjelder mulige forføyninger vises det til § 10 i Sameiets vedtekter.

§ 12 Erstatningsansvar
Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av
overtredelse av husordensreglene eller på grunn av annen mangel på aktsomhet.
Sameier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hele husstanden,
fremleier eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten, garasjeanlegg og
fellesarealene. Mindre skader som påføres Sameiets eiendeler og bygningsmasse
skal raskest mulig utbedres av den som har forårsaket skaden.

Dersom informasjon og tidsplan for gjennomføring av utbedringer ikke blir gitt
innenfor rimelig tid, vil styret engasjere en tredje part til å utføre reparasjon/utbedring.
Faktura for reparasjoner vil bli sendt fra vår forretningsfører OBOS.
20.04.2016: Disse husordensregler erstatter husordensregler godkjent på Sameiermøte 22.04.2015
Endret etter årsmøtet 09.04.2019. Endret etter ekstra ordinært årsmøte 21.09.2020.

5470 Marienlyst Park Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs Plass, 0129 Oslo.
Org.nr. 886374542 Selskap nr 5470.
Forretningsfører OBOS Telefon: 02333. Faks: 2286 5976

https://vibbo.no/5470 ! post@marienlyst-park.no

Gratulerer med kjøp av seksjon i Marienlyst-Park
Nå kommer en spennende periode for deg i ny bolig. Vi har erfaring for at veldig
mange pusser opp før selve innflyttingen. Noen forandrer bare litt, mens mange tar
«alt fra bunnen av» for slik å «skape sitt nye hjem».
Vi ser at det er viktig på en enkel måte å informere om hva du bør/skal sjekke før
en eventuell oppussing påbegynnes. Her følger noen gode råd. (Du finner mye
informasjon på Vibbo (se link i brevhodet). Her et sammendrag:
Må Styret spørres/informeres før jeg pusser opp?
Ikke alltid, men du vil se at i mange tilfeller er det regelen. Det er imidlertid alltid
viktig å gi nærliggende naboer informasjon f.eks. med å henge opp en liten
plakat/nabovarsel og legge ut et oppslag på Vibbo.
Må Styret informeres før oppussing?
Dersom det er snakk om en omfattende inngripen i bærende konstruksjoner/felles
installasjoner (rør, elektrisk, datakabler, ventilasjon, montering av ny gass
peis/komfyr m.m.) skal Styret informeres på forhånd. Det samme gjelder om du går
inn/pigger i betong-dekker hvor lyd- og brannskiller kan brytes. Her kreves det
utredning av rådgivende ingeniør/konsulent i faggruppen, samt bruk av utførende
firma. Alle må ha Sentral godkjenning for ansvarsrett fra Direktoratet for Byggkvalitet.
Eier har ikke adgang til å gjøre inngrep på eller bore inn i fasader eller forandre
dører, vinduer og terrassen. Eieren plikter imidlertid å holde terrassegulv og rekkverk
rene, oljet og i god stand.
Ved inngrep på baderom og våtrom kan det lett oppstå vannskader og mye kan gå
galt.
For mesteparten av arbeidene må man benytte rørleggere/elektrikere med Sentral
godkjenning for ansvarsrett og for våtromsarbeider. For elektriske arbeider trengs
det en samsvars-erklæring.
Tips: På mange av badene finnes det «hjelpesluk» som ikke tilføres vann under
daglig bruk. Etterfyll regelmessig med litt vann. Går disse slukene tørre vil det oppstå
vond lukt.
Hva er greit å gjøre av innvendige arbeider?
Male, skifte av parkett, rive/sette opp lettvegger – altså ting som ikke omfattes av
punktet ovenfor.
Obs: Alt som skal transporteres ut og inn ved hjelp av heis skal gjøres på en
skånsom måte slik at heisen ikke ødelegges. Dette er ofte hovedårsaken til uønsket
heisstans og kostbare reparasjoner.
(Tving ikke heisedører åpne og hold ikke hoveddøren inn til bygget åpen og uten
tilsyn slik at uvedkommende kan komme seg inn).
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Bæres lange gjenstander opp trappegangen ser vi ofte skader og dype riper på
veggene. Dette skal den som forvolder skaden rapportere til Vaktmester og utbedre.
Søppel og avfall i forbindelse med oppussing.
Dette skal fjernes så raskt som mulig. Eier skal selv sørge for bortkjøring til
kommunale avfallsmottak. Slikt avfall skal ikke kastes i sameiets søppelkonteinere.
Vaktmester må søkes om tillatelse til å sette ut avfalls-sekker. Sameiet vil belaste
den som har søkt om tillatelse til utplassering, et gebyr på kr 1500 pr. full sekk som
blir stående over 1 uke. Den som bruker sekkene er også ansvarlig for å fjerne evnt.
søl på asfalten og rot rundt sekkene.
Utlegging av varmekabler.
Det har forekommet spørsmål om utlegging av ny varmekabel o.l. under nylagt
parkett i boligen. Bruk av varmekabel vil kunne heve gulvnivået og skape problemer
med klaring for dører. Noen har også ønsket å legge fjernvarmen fra radiator til
under parkett. Dette er ikke lov.
Følgende er kanskje det som glemmes som oftest når man starter opp med
oppussing:
Oppussing medfører som regel støy for dine naboer. Heng opp informasjon og datert
nabovarsel om når jobben påbegynnes og når den sannsynligvis vil være
gjennomført. Sett inn oppslag på Vibbo og husk å fjerne det og veggplakater når
arbeidet er avsluttet.
Dersom man skal bore o.l. i betongen skal alle i hele blokken informeres ved
oppslag. Lyden bærer nemlig slik at det for alle høres ut som om jobben utføres i
leiligheten ved siden av. Respekter tidspunkt for når slike jobber utføres på kveldstid
(Husordensreglene).
Husk: Dersom du er usikker, er det bedre å forhøre seg enn «bare å sette i gang».
Sett deg inn i Sameiets Husordensregler og Vedtekter. Da vil det oppstå færre
problemer og misforståelser. Du kan også rådføre deg med og søke hjelp hos
Driftsleder/vaktmester.
Velkommen til Marienlyst Park Boligsameie
Hilsen Styret

November 2020
(Etter avtale med M-P blir dette skrivet levert til alle nye eiere gjennom
Forretningsfører i OBOS).
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SJEKKLISTE ved inn-/utflytting
Dette dokumentet gjennomgår selger med kjøper
1. Avlesning av målere
1.1. Egen nøkkel (OLU) til El-skap ute i gangen ved siden av heisen
1.2. Avlese El-måler (for gjeldende seksjon i dette skapet)
1.3. Avlese varmt vann-måler (Luke i tak på badet. Press inn på en side))
1.4. Avlese fjernvarme måler (Luke i tak på badet. Press inn på en side)

Utført/ Overlevert
(hukes av/ dateres)

2. Vann
2.1. Stengekraner (en for vv / en for kaldt vann) i tak i bad
2.2. Stengekran på bad for vaskemaskin
2.1. Stengekran for oppvaskmaskin
2.1. Stengekran for vann til kjøleskap dersom dette er montert
2.1. Stengekran for brannslange plassert i kjøkkenbenk

3. Gass (for de som har dette installert)
3.1. Skap med gass-beholder plassert på terrassen alt. inne i leiligheten.
3.2. Årlig service på gassbrenner i peis. Siste års servicerapport fremlegges

4. Oppvarming
4.1. Stengeventil på hver radiator

5. Varmestyring
5.1. Henviser til Vibbo under tema. Varmestyring. Kjøkkenventilator.
Ta gjerne en utskrift da ny eier kanskje ennå ikke er registrert
I noen leiligheter har noen fortsatt det opprinnelige Intelli systemet,
noen har oppdatert dette til et nyere system

6. Beboermappe (Utlevert samtidig med overtakelse av leilighet)
6.1. Finne frem mappen og beskrive innhold

7. Informasjonsside (Nye eiere må registrere seg på VIBBO)
7.1. www. https://vibbo.no/5470 på PC eller last ned app til mobil
7.2. Gjennomgang av hovedside (“Flytting”, “Vaktmester/caretaker”,
SIKKERHET/Security”, “Lås og nøkler”, Kommunikasjon/Vibbo”, "Telia
- TV og bredbånd."
7.3. Info om styret
7.4. Husordensregler + Vedtekter
7.5. Info om vaktmestertjenesten
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8. Diverse (Det finnes mye informasjon på VIBBO under ulike
temaer)
8.1. Avfall og sortering
8.2. Brikker for åpning av ytre inngangsdører og garasjeport. (flere
brikker?)
8.3. Postkasse skilt
8.4. Ringetablå skilt. Riktig bruk av ringepanelet.
8.5. Brannalarm lokalt
8.6. Brannalarm felles

Utleie av bolig
Av sikkerhetshensyn fører sameiet oversikt over samtlige seksjoner
som er leid ut for at en ved uhell/ ulykker skal kunne nå ALLE som
bor i sameiet. Styret skal ha navn på beboer(e) og deres kontaktdata
(e-post/tlf.)
Husk på å gi beskjed når utleieforhold opphører/nye leietakere flytter
inn. VIKTIG: Utleier SKAL sørge for at leietakere er kjent med
sameiets lover og regler. Vær oppmerksom på at kjøretøy skal stoppe
ved ut og innkjøring av garasjen til porten har lukket seg. Dette er
med og forhindrer at uvedkommende kommer seg inn i
garasjeanlegget.
Ved utleie skal kopi av leieavtale sendes til styret via e-post til: post@marienlyst-park.no. Alt. kan en legge et
eksemplar av avtalen i en av de grønne postkassene som står rett innenfor garasjeportene.
Styret anbefaler at nye eiere gjør avtale med vaktmester/driftsleder om å gjennomgå
sjekklisten med innflytter (Dette tar ca 1 time). Tlf. 93 04 68 49 eller E-mail: vaktmester@marienlyst-park.no

Gebyr for innflytting
På årsmøtet i 2008 ble det vedtatt å innføre et innflyttingsgebyr som betales
av nye eiere.
Beløpet fastsettes av Styret. Og ble sist regulert den 03.02.2016 til
Kr 5.000,-.
Forretningsfører sørger for innkreving av beløpet.
Vår erfaring gjennom mange år er at vi i etterkant/under en innflytting
opplever heis-stans med dertil hørende behov for heisreparatør. Vi ser at
“flyttefolk” tvinge og holder tilbake heisdørene med den følge at heisen
stanser. En skal dekke til «føleren» i dørkarmen når man ønsker at døren
skal stå åpen over noe tid. Husk at det er flere som bor i oppgangen. Vis
hensyn til andre beboere som også har behov for å benytte heisen. Ikke
hold hoveddøren åpen uten tilsyn da uønskede personer kan prøve å
komme seg inn i bygningen.
Dersom uforholdsmessig store skader blir påført fellesområdene
(oppganger, mellomganger, gulv mm.) vil ny eier bli holdt ansvarlig utover
innflyttingsgebyret.
Marienlyst, November 2020
Styret
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SJEKKLISTE ved inn/utflytting
1. Avlesning av målere
1.1. Nøkkel til El-skap ute i gangen
1.2. Avlese El-måler (ute i gangen ved heis)
1.3. Avlese varm tvann-måler (Luke i tak på badet)
1.4. Avlese radiator vann-måler (Luke i tak på badet)

2. Vann
2.1. Stengekraner i tak i bad
2.2. Stengekran på bad for vaskemaskin
2.1. Stengekran oppvaskmaskin
2.1. Stengekran for vann til kjøleskap
2.1. Stengekran for brannslange

3. Gass (for de som har dette installert)
3.1. Skap med beholder og kraner på terasse
3.2. Årlig service på gassbrenner i peis

4. Oppvarming
4.1. Stengeventiler på hver radiator

5. Intelli
5.1. Prinsippfunksjon
5.2. PGU (termostat) stue og soverom
5.3. Panel i gang, prinsippbeskrivelse

6.Beboer mappe
6.1. Finne frem mappen og beskrive innhold

7. Hjemmeside: Nye eiere må registrere seg på VIBBO
7.1. www. https://vibbo.no/5470
7.2. Gjennomgang av hovedside (“Flytting”, “Vaktmester/caretaker”,
SIKKERHET/Security”, “Lås og nøkler”, Kommunikasjon/Vibbo”, "Telia
- TV og bredbånd."
7.3. Inf om styret
7.4. Husordens regler + Vedtekter
7.5. Inf om vaktmester

8. Diverse
8.1. Avfall og sortering
8.2. Portåpner garasje
8.3. Postkasse skilt
8.4. Ringetablå skilt
8.5. Brannalarm lokalt

Utført
(huk av)

8.6. Brannalarm felles
Ved utleie skal kopi av leieavtale sendes styret i postkasse ved garasjeporter eller sendes via E-mail til post@marienlystpark.no. Denne avtalen skal også inneholde info om tlf nummere og E-mail adresse.
Styret anbefaler at det gjøres avtale med vaktmester om å gjennomgå sjekklisten med innflytter (ca 1 time). Tlf. 93 04 68
49 eller E-mail: vaktmester@marienlyst-park.no

På årsmøtet i 2008 ble det vedtatt å innføre et flyttegebyr.
Beløpet fastsettes av Styret.
Følgende gjelder fra 03.02.2016:
Et beløp på kr 5000,- skal betales av den som flytter inn.
Dette beløpet skal bidra til å dekke vedlikeholdsutgifter for utbedringer av mindre skader som riper på heisevegger
og gulv. Sørg for at ting som kan ripe blir polstret. Vis hensyn til andre beboere i bygget og stopp heisen bare
i korte perioder for inn/utlasting. Heisene skal til enhver tid være til disposisjon for alle.
Sameier/beboer er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører
Seksjonseier er ansvarlig og faktureres automatisk når det kommer nye beboere i
seksjonen.

FØLGER DU MED PÅ HVA SOM SKJER I SAMEIET VÅRT?
Styret får ofte spørsmål fra våre beboere som de kunne ha fått svar på ved å lese
informasjon som allerede finnes på vår informasjonstjeneste VIBBO

Sameiets viktigste kommunikasjonsverktøy er nå VIBBO.
Styret anmoder alle seksjonseiere og alle beboere om å registrere seg
på https://vibbo.no/5470 og gi samtykke til digital kommunikasjon.
Med Vibbo som «app» på iPhone og iPad (fra App Store) og Google Play (for Android
smarttelefon) er det blitt enda enklere å holde seg oppdatert på hva som skjer i sameiet vårt.
Søk etter “Vibbo" på app-siden, last appen ned, åpne den og logg inn med telefonnummeret ditt
og et engangspassord du vil få over SMS. Du blir automatisk tatt til Marienlyst Park Boligsameie,
(akkurat som på vibbo.no. via nettleseren på en pc). Du vil nå automatisk få varsling om alle
nyheter og trenger ikke logge deg av og på hver gang.

Fra VIBBO kan du sende oss direkte meldinger som ikke kan leses av
andre enn styret. Du kan også bruke vår e-postadresse: post@marienlyst-park.no.
Det er svært viktig at dine kontaktopplysninger (mobilnummer og epost) er oppdaterte og meddelt styret. På Vibbo registrerer du også
medbeboere og eventuelle leietakere slik at de får tilgang til
informasjonen som ligger der.
Styret er opptatt av å sørge for at den enkelte beboer får informasjon på en rask
og enkel måte. Ved å bruke VIBBO kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov
for effektiv kommunikasjon og redusere bruken av papir.
Styret får ofte spørsmål fra våre beboere som de kunne ha fått svar på ved å lese
informasjon som finnes under Temaer på VIBBO. Informasjon er ordnet alfabetisk under
ulike overskrifter/stikkord. Det er p.t. 46 ulike temaer. Styret anbefaler våre beboere og
eiere å se gjennom og gjøre seg bedre kjent med all informasjon der i tillegg til å kunne
våre vedtekter og husordensregler. Skulle du motta et nyhetsvarsel på SMS eller e-post
bør du inne på VIBBO gå til temaet hvor informasjonen er lagt, og så ta deg tid til å
lese all informasjon - ikke bare det korte sammendraget i meldingen. Opplysninger
og annen informasjon som er gyldig over tid, legges ut under det aktuelle temaet, - f.eks.
bestemmelser som gjelder for garasje og parkering, eller lås og nøkler. Styret vil
publisere viktige meldinger under Nyheter og sende varsling på SMS og
e-post. Beboerne kan legge ut Oppslag som kan leses av alle i Sameiet. Dette
erstatter, eller kommer i tillegg til å bruke oppslagstavlen ved inngangen. Eksempel kan
være at man ønsker å selge den gamle TV-en eller leie ut garasjen.
VELKOMMEN TIL VIBBO !

Styret/april-2021
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HOUSE RULES
for
Marienlyst Park Boligsameie
(Org. no. 886 374 542)
These house rules are to be regarded as a supplement to and a practical description
of the articles of association for Marienlyst Park Boligsameie that apply at any given
time. The house rules were adopted for the first time at the annual meeting of
Marienlyst Park Boligsameie on 26 April 2005. Minor amendments have since been
made. The house rules are adjusted and elaborated through practical experience
gained in Marienlyst Park Boligsameie since its establishment.
It is important that owners and residents register with and use Vibbo, Marienlyst Park
Boligsameie's information service: https:// Vibbo.no/5470. It contains useful
information, important notices, news and updates.
News and practical information/useful tips are continually published regarding
matters that may make it easier for everyone living in our jointly owned property.
The board must receive unsolicited updates from the residents on their currently
active email addresses. This makes communication between us simpler, cheaper
and faster.
1 Purpose
The purpose of the house rules is to create a good relationship within the jointly
owned property and between neighbours. Consideration must be shown to all
residents. Another goal is to protect the property's common outdoor and indoor areas
and common equipment and to preserve and protect the coherent architectural
character of the building stock.
2 Consideration to other residents
All joint owners/tenants are obliged to ensure that the apartments be used in such a
way as to avoid causing inconvenience or annoyance to other residents.
Consideration should be given to ordinary needs for rest and sleep. The building
should be quiet after 23.00.
In the event of private parties that may create loud noise, notice must be given well in
advance to all neighbours who may be affected. Windows and doors should be kept
closed to limit noise. When using the terraces during the warmer seasons, residents
should keep in mind that noise carries a long way between the blocks.
Residents who host parties are obliged to remove rubbish and items left behind in the
common areas immediately or by the following day at the latest. Nothing – including
cigarette stumps – must be thrown from terraces. The above rule also applies when
using the guest apartment (fellesleiligheten) (no. 1013). Please note that the board
has set separate rules for using and letting the guest apartment.
Smoking is not permitted in indoor common areas in the jointly owned property. This

TRANSLATION FROM NORWEGIAN

includes staircases, lifts, stairways, car parks and the guest apartment. Balconies
and terraces are as a general rule to be regarded as common areas.
No smoking should take place on terraces or the outdoor areas belonging to the town
house apartments. No smoking should take place in our park/garden area. Smoke
must not be allowed to spread to other areas when smoking in the common areas.
Smoking in lifts or in other common indoor areas is not permitted. The board
encourages everyone to show due consideration when using the common areas.
Residents are expected to help keep the areas in and around the property looking
tidy and attractive.
Please exercise caution when moving household contents and other items into/out of
the building in connection with moving in or out. The lifts are particularly exposed to
damage. This costs the jointly owned property large amounts of money every year.
Pay attention to the weight of objects and avoid damaging the lifts and floor surfaces.
The door closing system must not be overridden by forcing the doors open, etc. The
doors can, however, be kept open briefly by covering the photo cell in the door frame
with tape. A notice has been posted in all lifts about "Use of the lifts when moving in"
(Bruk av heis ved innflytting).
All unit owners – including those who let their apartments – must pay a move-in fee
of NOK 5,000 when moving in. In the case of furnished lets, the fee is NOK 2,500.
The invoice is sent to the unit owner, who is responsible for ensuring that the move-in
fee is paid.
This amount is intended to cover the maintenance costs for repairing minor damage
such as scratches on lift walls and floors. Please ensure that items that may cause
scratches are padded. Show consideration to other residents in the building by only
stopping the lift for short periods when loading and unloading. The lifts must be at the
disposal of everyone at all times. Joint owners/residents are responsible for any
damage they cause to the property.
3 Car park, private storage rooms, common areas, terraces
Hazardous materials, i.e. toxic, explosive or flammable materials, food, etc. that may
attract vermin/pests, etc., must not be stored in the storage room. Cardboard and
paper other than cardboard boxes for storing items must not be left in the storage
rooms (fire hazard) but placed in suitable containers in the rubbish sheds.
The wire mesh partitions in the storage rooms must not be covered higher up than a
20 cm clearance below the sprinkler heads in the fire extinguisher system. When the
light in the storage room is turned on, it must be turned off when leaving.
The jointly owned property's car park is thoroughly washed every year after the
winter season. All residents are given notice and asked to remove their vehicles to
allow the washing and cleaning equipment to reach everywhere. Failing to remove
vehicles impedes a thorough washing and cleaning process to be performed. The dirt
collected under vehicles that are not removed will remain there for the whole season
and cause dust to spread around the whole car park. A charge of NOK 750 will be
imposed on anyone who does not move their vehicle within the given deadline.
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Bicycles, prams, sports equipment, etc. must not be left in passageways, staircases
or landings (emergency exits). Such items will be removed by the caretaker one
week after a written warning has been hung up. The board takes no responsibility for
items that are removed.
Dogs must be kept on a lead in the common areas. They must be kept away from
flower beds, sandpits, etc. Dog litter must of course be removed immediately and dog
poop bags must be disposed of in the appropriate waste containers. The hedges in
the private gardens must not be trimmed by the residents, since they are part of the
vegetation that is maintained by the jointly owned property along with the rest of the
plants, bushes and trees in the common areas. They must not be removed or
replaced with other types of hedges. The board may, however, grant exemptions
subject to application. A detailed garden plan has been prepared for all common
outdoor vegetation.
Only gas or electric barbecues may be used on balconies, to reduce odours and
smoke. Some smoke from the actual barbecuing is unavoidable.
4 Waste management
All littering of the property's outdoor spaces (pavements, footpaths, common areas,
etc.), indoor areas (staircases, car park, etc.) is prohibited. All household waste must
be sorted by type: residual waste (regular shopping bags), food waste (green bags),
plastic (blue bags), paper/cardboard and glass) and be deposited in separate waste
containers in one of Marienlyst Park Boligsameie's two waste collection points.
A recurring problem is caused by residents not folding cardboard boxes and
consequently filling up the containers. Boxes must be folded or trampled flat before
disposal. Plastic packing tape must be removed from cardboard containers. It is not
permitted to dispose of anything other than normal household waste in the waste
containers. Residents in the town houses must personally deliver batteries, electrical
items, fluorescent lights, discarded furniture, waste items such as Christmas trees,
soil from pots and grass, plants, etc. to one of the municipal recycling stations. To
avoid attracting vermin, waste must never be deposited outside the containers.
Waste must of course not be kept or placed in the common areas our outside
residents' own front doors.
5 Name plates on mail boxes and door entry panels
Each unit owner is obliged to ensure that the door entry panel and mailbox bears the
name of the resident of the unit. Only original signs decided by the board may be
used. New name plates for mailboxes and door entry panels can be ordered through
the caretaker. (See "Praktiske tips – Hva gjør jeg?" (Practical tips: How do I do it?) on
our website).
6 Works that entail risk of water leaks
Work carried out on bathrooms, wash rooms and kitchens that involve pipe systems
must be carried out by an authorised plumbing firm due to the risk of leaks to
underlying units. Particular attention should be paid to leaks in water taps and the
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valve leading to the fire hose located under the kitchen worktop. Any noises from the
pipe system must be rectified as soon as possible. Foreign objects must not be
disposed of in sinks or toilets and potentially cause waste pipes to block.
7 Common signal system
For the common system for distributing electrical signals (radio, TV, data, etc.) to
work optimally, only approved connection cables and outlets must be used (shielded
cables for radio and TV). No modifications or work that affects the property's common
system may be carried out without the agreement of the board and of the companies
currently responsible for maintaining the system.
Satellite dishes and parabolic antenna must not be visible from the outside. In other
words, "dishes" or other forms of antenna may only be mounted at low height and
well inside balconies so that they are not visible to other residents or from the
common area. Such antennas must therefore not be mounted on balcony railings.
8 Building works
Residents are obliged to familiarise themselves with the jointly owned property's
articles of association. Interventions in the apartment and its technical systems, such
as kitchen fans/ventilators, heating systems, water supply and electrical systems
must not interfere with the proper operation of these systems or cause inconvenience
to other residents. The caretaker/board must be contacted before carrying out such
interventions. Installation of gas fireplaces/hobs must be reported to the board.
Maintenance work must be carried out on fireplaces every year and on gas hobs
every other year. An agreement has been entered into with approved installation and
service companies that must be used for such installations.
Unit owners wishing to carry out upgrades or conversion work on their units must
take the following into account:
For minor upgrades such as painting, kitchen replacement, installation of wooden
flooring, etc., please refer to section 2: Consideration of other residents.
In the case of major upgrades that entail interventions in load-bearing concrete
structures, a report prepared by a building consultancy firm must be submitted to the
board affirming that the intervention will not pose a risk to the building stock.
Work involving extensive drilling or scaling of bathroom floors creates high noise
levels for the entire block. All residents in the block (not just to those living in
apartments sharing the same stairway) must be notified of this type of work at least
four weeks in advance. The notice must contain a works schedule which clearly
states when the noisy work will be carried out and when it is expected to finish. This
type of work must not be carried out at weekends or after 17.00 on weekdays.
9 Car park
Everyone is responsible for ensuring that unauthorised persons do not gain access to
the building stock via the car park. No other vehicles must follow vehicles that enter
or exit the car park. Please make sure that the roller shutter closes behind you.
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Any faults in the car park roller shutter or doors must be reported immediately to the
caretaker or board.
Unit owners may let their own parking spaces within the jointly owned property. They
may also let parking spaces to external parties, but the board must always be
informed immediately about who is renting the space and being given access to the
car park. A standard let agreement has been prepared and must be used by the
person letting the parking space. The board must receive a copy of the let agreement
for the jointly owned property's letting register. This is to protect us from unauthorised
parties who may have dishonourable motives concerning vehicles, storage rooms
and the car park.
10 Fire safety
Fire prevention is an important part of the jointly owned property's HSE activities
(health, environment and safety). The residents are obligated to immediately comply
with the board's requests to make adaptations.
Residents are personally responsible for fire safety in their own apartments. The board
has distributed a checklist to all residents of what to look out for and what safety
equipment they should have.
11 Breach of the house rules
In case of complaints about a neighbour or neighbours breaking the house rules or
about other annoying behaviour, residents should first approach the neighbour
directly. The person in question may not be aware of the circumstances that have
arisen. These problems can often be resolved if the parties talk to each other.
Repeated or serious breaches of the house rules should be reported to the board.
Complaints should state the name of the person lodging the complaint and the name
of the person believed to have breached the house rules.
12 Liability
Joint owners are liable for any damage caused by breach of the house rules or by
other lack of care. Joint owners are also responsible for ensuring that the house rules
are observed by all household members, tenants or other persons who are given
access to the apartment, car park and common areas. Minor damage caused to the
jointly owned property's property and building stock must be repaired as soon as
possible by the person who caused it.
If information and a plan for when the repair will be carried out is not received within a
reasonable length of time, the board will hire a third party to carry out the repair work.
The invoice for the repairs will be issued by OBOS, our general manager.
20 April 2016: These house rules supersede the house rules approved by the joint owners meeting on
22 April 2015.
Amended after the annual meeting on 9 April 2019 Amended are extraordinary annual meeting on 21
September 2020.
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5470 Marienlyst Park Boligsameie
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs Plass, 0129 Oslo. Org.no. 886374542 Company no. 5470.
General Manager OBOS Telephone: 02333. Fax: 2286 5976

https://vibbo.no/5470 ! post@marienlyst-park.no

Congratulations on buying a unit in Marienlyst Park Boligsameie!
Moving into your new home means you have an exciting time ahead of you. Many
residents decide to redecorate their apartment before moving in. Some make only
minor changes, while others choose to do major renovations. Here is some useful
advice on what you ought to/must check before you start any decorating or
renovation work. You will find a lot of information on Vibbo (see the link at the top of
this page). Here is a summary:
Do I have to ask or inform the board before I start decorating or renovation work?
Not always, but you will see that in many cases it is the general rule. However, it is
always important to inform your closest neighbours by, for example, hanging up a
notice or posting a notification to your neighbours (nabovarsel) on Vibbo.
Does the board have to be informed before I start decorating or renovation work?
The board should be informed in advance if the work involves extensive interventions
in load-bearing structures/common installations (pipes, electrics, data cables,
ventilation, installation of new gas fireplace/hob, etc.). The same applies if you plan to
chip or cut concrete surfaces where noise and fire barriers might be damaged.
Projects like these require the services of a consulting engineer to make an
assessment and a professional firm to carry out the work. They must have central
approval for the right to accept responsibility from the Norwegian Building Authority.
The owner is not permitted to carry out interventions on or to drill into façades or to
change doors, windows or terraces. The owner is however obliged to keep terrace
floors and railing clean, oiled and in good condition.
Interventions in bathrooms and wet rooms can easily lead to water damage or other
problems. Most of this work must be carried out by plumbers/electricians with central
approval for the right to accept responsibility and for wet room work. Electrical work
requires a declaration of compliance.
Practical tip: Many of the bathrooms have ancillary drains that do not collect water in
everyday use. These should be regularly topped up with a little water. These drains
will emit an odour if they are allowed to dry out.
What interior work is okay to do?
Painting, replacing wooden flooring, dismantling/erecting non-load-bearing walls. In
other words, work that is not covered under the section above. NB: Be careful when
transporting items in and out to avoid damaging the lifts. This is the main cause of lift
breakdowns and creates the need for expensive repair work.
Do not force the lift doors open, and do not leave the main entrance door into the
building open and unsupervised and enable unauthorised persons to gain access.
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Carrying long objects up stairways often causes damage to walls. Anyone causing
such damage must report it to the caretaker and repair the damage.
Construction waste
This must be removed as soon as possible. The owner is responsible for removing
waste and delivering it to a recycling station. Such waste must not be deposited in
the jointly owned property's ordinary waste containers. The caretaker must be asked
for permission to place heavy-duty rubble sacks on the property. The jointly owned
property will charge anyone who applies for permission to use rubble sacks a fee of
NOK 1,500 per full sack that remains on the property for more than one week.
Anyone using such sacks is also responsible for removing spillage on the asphalt and
litter lying around the sacks.
Laying of underfloor heating cables.
We have received questions about laying new underfloor heating cables, etc. under
newly laid wooden flooring in apartments. Installing heating cables will raise the floor
level and create problems for door clearance heights. Someone wanted to run the
remote heating from the radiator to under the wooden floor. This is prohibited.
Here are some things that are often overlooked when carrying out renovation
projects:
Renovation work often creates a lot of noise for your neighbours. Hang up a notice
for your neighbours informing them of when the work is due to start and when it is
expected to end. Post a notice on Vibbo and remember to delete it once the work is
completed.
Notice must be given to everyone in the building of any work planned on concrete
structures. Sound carries very easily during this type of work. Respect the allocated
times specified in the house rules for when this type of work may be carried out.
Remember: If you are in doubt, it is better to check first than to just start up.
Familiarise yourself with the jointly owned property's house rules and articles of
association to avoid potential problems and misunderstandings. You can also
seek guidance and help from the maintenance manager/caretaker.
Welcome to Marienlyst Park Boligsameie!
Regards,
The Board
November 2020
This notice is sent to all new owners by the general manager (OBOS), as agreed with
Marienlyst Park Boligsameie.
Page 2 of 2
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CHECKLIST when moving in and out
The seller must review this document with the buyer
Done/submitted

1. Reading of meters
(tick off/enter the date)
1.1. Individual key (OLU key) for the electric meter cabinet in the hallway
beside the lift
1.2. Read the electric meter (for the relevant unit in this cabinet)
1.3. Read the hot water meter (access panel in the bathroom ceiling. Press in
on one side).
1.4. Read the remote heating meter (access panel in the bathroom ceiling.
Press in on one side)

2.

Water

2.1. Stopcocks (one for hot water, one for cold water) in the bathroom
ceiling
2.2. Stopcock in the bathroom for the washing machine
2.1. Stopcock for the dishwasher
2.1. Stopcock for water supply to refrigerator, if installed
2.1. Stopcock for fire hose located under the kitchen worktop

3.

Gas (where this is installed)

3.1. Gas tank cabinet installed on the terrace or inside the apartment
3.2. Annual service of gas burner in fireplace. Service report for the most
recent service submitted.

4.

Heating

4.1. Shut-off valve on each radiator

5.

Heat regulation

5.1. Refer to Vibbo for heat regulation and kitchen ventilators
Please provide the new owner with a printout in case he/she is not yet
registered.
Some apartments still have the original Intelli system, while others have
installed newer systems.

6.

Residents folder (provided when the apartment is handed over)

6.1. Go through the contents of the folder.

7.

Information page (new owners must register on Vibbo)

7.1. https://vibbo.no/5470 on PC or download app to mobile phone
7.2. Review the front page ("Flytting" (Moving in and out),
“Vaktmester/caretaker”, “SIKKERHET/Security”, “Lås og nøkler” (Locks
and keys),"Kommunikasjon/Vibbo” (Communication/Vibbo), "Telia
- TV og bredbånd" (Telia TV and broadband).
7.3. Information about the board
7.4. House Rules + Articles of Association
7.5. Information about the caretaker service

8.

Miscellaneous (a lot of information on various topics is published on Vibbo)

8.1. Waste and sorting
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8.2. Key tags for opening the doors to the main entrance and car park
(more key tags needed?)
8.3. Mailbox, name plate
8.4. Door entry panel, name plate. Proper use of the door entry panel.
8.5. Fire alarm, local
8.6. Fire alarm, common

Letting of apartments
For safety reasons, the jointly owned property keeps a record of all units that are let so that
EVERYONE living in the jointly owned property can be contacted in the event of an
accident. The board must have the name and contact details of the resident(s).
Remember to notify the board when the let is terminated or when new tenants move in.
NB: The landlord MUST ensure that tenants are familiar with the jointly owned property's
rules and regulations. Remember that vehicles entering and leaving the car park must stop and
make sure the roller shutter closes behind them. This is to prevent unauthorised persons from
entering the car park.
A copy of the rental agreement for apartments that are let must be submitted to the board by email to
post@marienlyst-park.no. Alternatively, a copy of the agreement can be deposited in one of the green
mailboxes located immediately outside the car park doors.

The board recommends that new owners arrange with the caretaker/maintenance manager to go through
the checklist with new residents (this will take about one hour). Telephone: 93 04 68 49 or email:
vaktmester@marienlyst-park.no

Move-in fee
At the annual meeting in 2008 it was decided to impose a move-in fee on new owners. The amount is
set by the board, and was last adjusted to NOK 5,000 on 3 December 2016. The general manager
collects this fee. Past experience shows that lift breakdowns often occur in connection with residents
moving in, creating a need for lift repairs. Removers often force open the lift doors, causing the lifts to
stop. The doors can be kept open briefly by covering the photo cell in the door frame with tape.
Remember that other people live in apartments in the same stairway. Show consideration to fellow
residents who also need to use the lift. Do not leave the main door open and unsupervised, as
unauthorised persons may try to access the building.
New owners will be held liable for any unduly heavy damage caused to the common areas (stairways,
landings, floors, etc.) in addition to the move-in fee.
Marienlyst, November 2020
The Board

