HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET NYDALEN KVARTER
Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid
gjelder for Sameiet.

§ 1. Hensikt
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom
naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et
enhetlig preg i eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller
oppholder seg i bygget!

§ 2. Hensynet til øvrige beboere
Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe
eller ubehag for andre beboere. Det skal være alminnelig ro mellom kl 23.00 og
07.00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og vinduer og
dører bør holdes lukket under arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle
etterlatenskaper (sigarettstumper, tomemballasje m.m.) i fellesareal senest dagen
etter arrangementet. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder
innendørs.
Det er ikke tillatt å riste eller banke duker, sengeklær, tepper, klær eller
lignende fra balkonger eller vinduer. Slike gjenstander skal heller ikke henges
over rekkverk på balkong eller i vindu.

§ 3. Orden i fellesområdene
Sykler, barnevogner, sportsutstyr og lignende må ikke hensettes i gangerområder,
trapper eller avsatser. Det skal heller ikke stå gjenstander i fellesarealene i
bodrommene. Dørene til bodrommene skal være låst til enhver tid. Farlig materiale
samt giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller stoffer som kan
tiltrekke seg utøy, skadedyr og lignende må ikke oppbevares i bodene.

§ 4. Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt.
Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og kastes i søppelsuganlegget. Reduser
volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes. Den enkelte er
ansvarlig for at instruksene for bruk av søppelsuganlegget følges. For å unngå
tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelsuganlegget unngås og fjernes
umiddelbart av ansvarlig part. Avfall skal ikke hensettes i fellesarealene, utenfor egen
inngangsdør eller på terrassene.

§ 5. Postkasseskilt
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen er utstyrt med skilt i standard
utførelse, og med etternavn på beboer(e) av seksjonen.

§ 6. Orden
Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med
flytting. Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører
eiendommen. Beboerne oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene

og alle må medvirke til at området i og rundt eiendommen kan holdes ryddig og pent.
Styret har anledning til å innkalle den enkelte seksjonseier til dugnad.

§ 7. Arbeider som innebærer fare for vannlekkasje
Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres
av autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Vannkraner
som lekker eller forårsaker støy skal snarest mulig besørges pakket om.
Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør
tilstoppes.

§ 8. Felles signalanlegg
For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio og TV m.m.) skal
fungere optimalt må det kun benyttes godkjente tilkoblingsledninger (skjermede
kabler for radio- og fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner eller arbeid på
eiendommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med styret og det selskapet som
har vedlikeholdsansvaret for anlegget.
Parabolantenne er ikke tillatt.

§ 9. Energisparing
For å holde sameiet energikostnader på et minimum skal lyset slås av når du forlater
bodrommene, tavlerommet og andre fellesarealer der lyset ikke skal stå på.

§ 10. Hundehold
Alle hunder skal føres i bånd på sameiets område hele året. Lufting av hunden må
ikke foregå på lekeplasser eller i sandkasser. Dyrenes ekskrementer skal plukkes
opp av eier. Ved overtredelser kan Styret pålegge eieren å fjerne dyret i løpet av en
måned.

§ 11. Brannforebyggende sikkerhet
Sameiets brannsystem er koplet til brannvesenet, som automatisk rykker ut ved
alarm. Som en del av sameiets brannsystem er det i hver leilighet montert en rund,
flat sirene i taket. Den uler når alarmen går i sameiet. Denne sirenen er en del av
brannsystemet, og det er strengt forbudt å tukle med denne. Gjør man det kan egen,
og også andre leiligheter blir koplet ut. Det kan sette liv i fare.
I tillegg plikter hver seksjonseier å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat
eller brannslange og en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår
over. Det bør være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at det
utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en gang pr. år.
I oppganger og trappehus skal det ikke stå noen ting – det er rømningsvei i tilfelle
brann. Ting som står i oppganger og trappehus vil uten varsel bli fjernet.

§ 12. Rullebrett
Det er ikke tillatt å bruke rullebrett på sameiets område.

§ 13. Brudd på husordensreglene
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre
sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke
klar over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i

mellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene bør også
rapporteres skriftlig til styret.
Ved sjenerende støy kan vekter tilkalles av den enkelte beboer. Ved bruk av
denne tjenesten må melders navn og leilighetsnummer oppgis til
vekterselskapet. Melder skal også sende skriftlig melding til
styret innen 3 dager.
Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning, herunder
ilegge gebyr.
Eventuell vekterutrykning som belastes sameiet vil bli viderefakturert eieren av
leiligheten der sjenerende oppførsel er utvist. I tilfeller der styret tolker
tilkalling av vekter som unødig, eller den skriftlige meldingen ikke blir
levert innen 3 dager etter hendelse, vil styret kunne avkreve melder
kostnader til utrykningen.
Det vil bli ilagt gebyr ved forsøpling, etter gjeldende satser. Ved fakturering tilkommer
også fakturagebyr.

§ 14. Erstatningsansvar
Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av
overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Sameier er
også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hele husstanden,
fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og fellesareal.
Skader som påføres sameiets eiendeler skal raskest mulig utbedres av den/de som
har forårsaket skaden.

(Husordensreglene ble sist endret på sameiermøtet 22. april 2015)

REGLER
FOR
PARKERINGSPLASSENE I GARASJEN I SAMEIET NYDALEN
KVARTER
Vedtatt på sameiermøte 15. april 2010
Sist oppdatert ved vedtak på ordinært sameiermøte 19.04.2017

1.

Parkeringsplassene og eierandeler
Tidligere eksisterte det vedtekter for Nydalen Kvarter Parkeringssameie. Disse
ble laget i forbindelse med planleggingen av et eget parkeringssameie med
ideelle andeler. Ved seksjonering ble imidlertid arealet for parkeringsplasser i
det underjordiske garasjeanlegget (forkortet ”garasjeplasser”) ikke opprettet
som en egen seksjon, og ble dermed sameiets fellesareal
Benevnelsen ”sameie”/”parkeringssameie” kan ikke brukes for disse
garasjeplassene, da det kan oppfattes som om den enkelte eier den fysiske
parkeringsplassen i det underjordiske garasjeanlegget. Dette igjen kan føre til
spørsmål knyttet til pantsettelse og om det kan utstedes skjøte på
garasjeplassen. Det eierne av garasjeplassene har kjøpt, er kun en bruksrett,
og ikke en ideell andel. Ideelle andeler tinglyses og bruksretter til ideelle andeler
kan også tinglyses, mens det er ingen muligheter til å tinglyse bruksrett til
plasser i fellesareal. Bruksretten gjelder 244 (se punkt 2) parkeringsplasser i det
underjordisk garasjeanlegget på eiendommen gnr 77, bnr 57 i Oslo kommune.
Dette dokumentet gjelder regulering av disse garasjeplassene.

2

Eierforhold
Det er totalt 305 garasjeplasser i Nydalen Kvarter Sameie. 244 plasser ligger i
sameiets fellesareal og 61 plasser utgjør seksjon 361.
Til garasjeplassene i sameiets fellesareal er knyttet en bruksrett. Bruksretten
kan ikke tinglyses. Den bekreftes ved kjøpekontrakt.
Hjemmel til garasjeplasser i seksjon 361 tinglyses med ideell 1/61 av gnr 77,
bnr 57, snr 361, Oslo.

3.

Styre og oppgaver
Styret i sameiet Nydalen Kvarter har ansvaret for å forvalte og drifte
garasjeplassene, på lik linje med sameiet for øvrig.
Styret treffer alle avgjørelser som naturlig hører sammen med denne oppgaven.
Styret påser at kostnadene til garasjeplassenes virksomhet fordeles og
innkreves i henhold til eierforholdet.

4.

Sameiermøtet
Sameiermøtet er Sameiet Nydalen Kvarters øverste organ. Saker som gjelder
garasjeplassene behandles der, i egen seksjon. Når saker som gjelder
garasjeplassene blir behandlet, er det kun eiere av disse som har stemmerett.

For øvrig gjelder reglene for ordinære og ekstraordinære årsmøter. Se
vedtektene til Sameiet Nydalen Kvarter for mer informasjon om dette.
5.
Rett til bruk - bruksplan
5.1 Eierandeler med bruksrett til garasjeplass gir rett til å disponere garasjeplass i
henhold til bruksplanen, og bruksrett til foranliggende bodplass hvis slik er
bygget og er avtalt disponert av eier. Arealer som etter bruksplanen utgjør
arealer som skal disponeres av Sameiet Nydalen Kvarter, kan benyttes av
samtlige sameiere. Styret i Sameiet Nydalen Kvarter kan ved behov gi andre
adgang til disse arealer. Sameiet Nydalen Kvarter har også rett til bruk av
nødvendig grunn for reparasjoner og vedlikehold av arealer som disponeres av
garasjeeierne.
5.2 Garasjeplassen skal ikke brukes slik at den hindrer andres bruk eller på en
unødvendig eller urimelig måte er til ulempe for andre.
Parkeringsplassen skal holdes ryddig og fri for søppel.
5.3 All bruk av garasjeplassen skal skje hensynsfullt og slik at andres bruk ikke
unødig hindres og slik at unødig skade ikke forvoldes. På Sameiermøtet kan
eierne av garasjeplasser fastsette nærmere regler for bruk av disse.
6.

Kostnadsfordeling

6.1 Eierne av garasjeplassene skal dekke alle kostnader direkte knyttet til disse.
Dette omfatter blant annet vedlikehold av porten og kjøreveien, belysning,
rengjøring samt anskaffelse av tilstrekkelig antall nøkler/nøkkelkort el. lign. for
adkomst til p-anlegget.
6.2 Øvrige kostnader dekkes primært basert på areal. Det betyr at garasjeplassenes
andel av den totale bygningsmassens forsikringspremie er 14,7 %, mens
energikostnader knyttet til garasjeplassene er satt til 20 % av de samlede
kostnader.
6.3 Mellom eierne av garasjeplasser fordeles kostnadene i henhold til eierandel.
Felleskostnader kreves inn av styret etter følgende prinsipp:
Eier av bruksrett til garasjeplass betaler kr 198,- pr. plass pr. måned i
felleskostnader direkte til Sameiet Nydalen Kvarter. Beløpet skal dekke
kostnader i henhold til denne paragraf. Beløpet kan årlig reguleres med inntil
10%. Dersom beløpet skal reguleres opp med mer enn 10 %, må det
godtgjøres av Styret. Beløpet skal reguleres ned dersom det viser seg at det er
for høyt. Felleskostnadene for garasjeplasser settes for ett år av gangen, og
eventuelle endringer skjer ikke med tilbakevirkende kraft.
6.4 Dersom en eier vesentlig misligholder sin plikt til å betale felleskostnader, har
sameiet rett til å innløse garasjeplassen til markedspris. Sameiet har da rett til å
motregne utestående mot innløsingsbeløpet
6.5 Styret setter opp et kostnadsoverslag (budsjett) som trykkes i sameiets
årsmelding. Årsregnskapet for garasjeplassene føres som egen post i
regnskapet for sameiet.

7. Rettslig rådighet
7.1 Eierandel som gir bruksrett til garasjeplass kan fritt overdras til annen erverver.
Det er heller ingen begrensninger for utleie av garasjeplass.
7.2 Ved overdragelse eller utleie av garasjeplass skal styret snarest mulig gis
melding om navn og adresse på erverver eller leietaker. Styret skal også gis
melding dersom noen av eierne vil bytte garasjeplass. Det fremgår av
bruksplanen hvilken garasjeplass som disponeres av den enkelte eier.
7.3 Sameierne har ikke forkjøpsrett når bruksrett til garasjeplass skifter eier.
7.4 Dersom det på grunn av offentlig pålegg eller rettsavgjørelse kommer pålegg
om innløsning av bruksrettigheten fra sameiet side, skal innløsning skje til
markedsverdi. Markedsverdi skal beregnes ut fra verdien på plassene solgt hver
for seg på innløsningstidspunktet.
7.5 Parkeringsplasser for funksjonshemmede (HC-plasser)
Sameiet har avsatt 18 stk HC-plasser, ihht gjeldende plantegning, som er
tilrettelagt for funksjonshemmede. HC-plassene vil rullere internt i sameiet etter
behov. En seksjonseier som disponerer en HC-plass som ikke har et reelt
behov for dette, kan ikke motsette seg bytte av p-plass dersom det kommer en
seksjonseier med dokumentert behov for HC-plass.
8.

Vedlikehold
Sameiet Nydalen kvarter skal sørge for drift og vedlikehold av garasjeanlegget.
Dette slik at eierne til enhver tid kan benytte garasjeplassene som forutsatt uten
unødvendige avbrudd.

Informasjon til nye beboere i
sameiet Nydalen Kvarter
Oslo, februar 2021

Hjertelig velkommen til sameiet vårt!
Styret i sameiet Nydalen Kvarter er opptatt av at nye beboere kjenner til Husordensregler og
gjeldende vedtekter.
For seksjonseiere som leier ut, er det spesielt viktig at innholdet i vedtektenes paragraf 3.1 er godt
kjent og at det som står der etterleves.

Nyttig informasjon
Parkering for flyttebil: Bruk «Ticket-systemet» (se neste side) for å få midlertidig
parkeringstillatelse for flyttebil.
Ringeklokkeskilt: Bruk «Ticket-systemet» for å melde inn endring av navn. Husk å oppgi
nåværende navn på ringeklokken. Unngå klistrelapper på tablået. De kan være vanskelig å fjerne.
Postkasseskilt: Skilt til postkassen bestilles av beboer på posten.no :
https://skiltbutikken.posten.no/postkasseskilt/pk-stort-hvit-7004
Skilttype: Stort, hvitt, størrelse 58mm x 94mm Du kan betale med Vipps til posten. Skiltet monteres
fra innsiden av postkassen. Inntil man har fått skilt kan det settes opp midlertidig lapp som merkes
med dato. Disse blir fjernet etter ca. 1 måned.

Avfall/søppel
Søppelnedkast for restavfall, matavfall og plast: husk å legge avfallet i riktig type pose og knyt
posene godt igjen. Grønne og blå poser kan hentes gratis for eksempel på Bunnpris)
Søppelnedkast for papir: husk at disse nedkastene, på grunn av tetningsfare, ikke tåler store
pappbiter, som for eksempel pizzaesker. Slikt kastes i egen container for papp (se nedenfor).
Dette skal ikke i nedkastene: Byggematerialer, metall, ledninger, el materiell, batterier, flasker,
syltetøyglass, lange ting som kan sette seg fast, pizzakartonger, annen papp og isopor.
Egen container kun for Isopor: denne står ved nedre porten til barnehagen

Ved oppgang «K» på østsiden av sameiet finner du:
Egen container kun for papp: Husk å slå sammen esker og kartonger
Egen container for flasker, tomme glassbeholdere og metallbokser
Hensetting av søppel og gjenstander på fellesområdene, inkludert i nærheten av nedkastene og
containerne, blir bøtelagt med kr 2000,-.

Nærmeste gjenbruksstasjon
Grefsen Gjenbruksstasjon, 5 minutter unna med bil – Kapellveien 118, 0493 Oslo

Elektriske artikler og hvitevarer
Elkjøp på Storo Storsenter tar imot dette. Alt fra ledninger, lamper, pærer, batterier, og små og store
hvitevarer
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Toveis informasjonsutveksling mellom styret og
eiere/beboere
Vibbo: styrets informasjonsportal
Alle seksjonseiere og beboere/leietagere oppfordres til å registrere seg og bruke sameiets Vibbosider.
Gå inn på https://vibbo.no/nydalen-kvarter og logg deg inn med telefonnummeret ditt, som OBOS
eller seksjonseier skal ha lagt inn. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon og legg inn
mobilnummer og e-postadresse hvis det ikke er fylt inn.
Seksjonseier legger inn medboere og leietagere ved å bruke menyvalget «Legg til beboer» i
menyen oppe til høyre i Vibbo.
Eiere som ikke er vant til å bruke systemer på Internett, anbefales å få hjelp av familie eller venner
til å registrere seg på Vibbo og å legge inn medboere/leietagere.
Skulle du som ny beboer oppleve problemer knyttet til pålogging til Vibbo, oppfordres du til å legge
inn en sak om det på Ticket-systemet.
Når du kommer inn på Vibbo, har du tilgang til utfyllende informasjon om det som står i dette
skrivet pluss mye mer. Bruk søkefunksjonen i Vibbo for å finne det du lurer på!
Facebook
Det finnes en lukket Facebook-gruppe («Nydalen Kvarter») som noen beboere administrerer, hvor
beboere kan kommunisere seg imellom.
OBS!: Styret i sameiet leser vanligvis ikke spørsmål som stilles på Facebook, og ber om at Ticketsystemet brukes for at man skal være sikker på at styret leser spørsmålene dine.

Ticket-systemet: sameiets saksbehandlingssystem
http://support.nydalenkvarter.no/index.php.
Ticket-systemet gir seksjonseiere, beboere, leietagere og utenforstående en enkel måte å legge inn
spørsmål, bestillinger og lignende til styret, og det er et godt verktøy for saksoppfølging og
sakshistorikk.
Vi håper og tror at du vil trives og ønsker deg hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen,
Styret i sameiet Nydalen Kvarter
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