HUSORDENSREGLER FOR SKØYENHAGEN BOLIGPARK SAMEIE
Endret på ordinært årsmøte 23.04.2014
GENERELT
1. Husordensreglene er en veiledning i ”god naboskikk” og inneholder forhold
som må iakttas av hensyn til sameiets drift og sikkerhet. Alle har et ansvar for
å bidra til et trivelig bomiljø.
2. Beboerne plikter å rette seg etter husordensreglene til enhver tid, og er
ansvarlig for at reglene overholdes av alle hustandsmedlemmer og deres
besøkende.

3. Styrets medlemmer plikter å påse at husordensreglene blir fulgt. Det skal i
tillegg velges en tilsynsansvarlig i hvert bygg for å hjelpe styret med at
husordensreglene blir fulgt.
4. Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes i første omgang ordnet opp
ved direkte kontakt mellom de berørte parter. Dersom ikke dette fører frem,
tas forholdet opp skriftlig med sameiets styre. Kun skriftelige klager vil bli
behandlet.
BOMILJØ OG ORDEN
5. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, slik at
naboer ikke sjeneres. Det må vises særlig hensyn mellom kl 23.00 og 06.00.
Det skal settes opp nabovarsel dersom man er kjent med at det kommer til å
være støy som kan sjenere naboer utenfor dette tidsrommet.
6. Terrasse/ balkongdører og vinduer skal holdes lukket ved avspilling av
musikk. Uhemmet utfoldelse på terrasser/ balkonger og sjenerende støy
nattestid tillates ikke.

7. Det må utvises hensynsfullhet ved bruk av all bruk av støyende redskap, og
slik aktivitet bør legges til tidspunkt på dagen hvor det er til minst sjenanse for
de øvrige beboere.
8. Ved klestørk og lufting av tøy på egen terrasse/ balkong, skal tøyet henges
slik at det er minst mulig synlig fra bakkeplan. Tørking/ lufting over
gelenderhøyde skal unngås.

9. Gulvmatter, dyner, klær osv. skal ikke ristes utover terrasse/balkonger eller
henges over på rekkverket.
10. Det skal vises hensyn til naboer ved bruk av grill på terrasse/ balkong. Det er
kun tillatt å bruke gass- eller elektrisk grill, og i den utstrekning dette skjer
uten sjenanse for naboene. Bruk av grill bør ikke forekomme etter kl 22.00.

11. Bruk av vannslange på terrassen/ balkongen er ikke tillatt med mindre man
har fått samtykke fra alle underliggende naboer om dette.
12. Eventuelle blomsterkasser skal henge på innsiden av rekkverket.

13. Det er ikke tillatt å gjøre fasademessige endringer uten sameiets samtykke i
en generalforsamling. Fasadeendringer inkluderer, men er ikke begrenset til:
a. Sette opp gjerder som ikke er i samsvar med det som er fastsatt i
henhold til sameiets vedtak
b. Tette sprinkelgjerder
c. Sette opp markiser
d. Plante egne planter på fellesområdene
e. Foreta malerarbeid
14. Beboerne henstilles for øvrig om å holde sine respektive terrasser/ balkonger
ryddige og ordentlige, slik at de ikke forringer fasaden eller er til sjenanse for
naboer. Den skal ikke benyttes som lagringsplass eller bod til oppbevaring av
sportsutstyr eller lignende.
15. Det tillates kun å sette opp markiser og screens som er i samsvar med det
styret har vedtatt. Utvendige persienner tillates ikke. Fargekode for markiser
er Sandatex Markisevev grå 0015/79 og Soltis 92-2046 for Screens.

16. Skilt til postkasse skal være ensartet i sameiet. Det vises til informasjon fra
styret. Styret kan fjerne merking som ikke er i tråd med reglene og
etterbestille riktig skilt for eiers regning. Skilt kan bestilles hos Låshuset,
www.laashuset.no .

BRANN OG SIKKERHET
17. Gassbeholdere må av sikkerhetshensyn ikke oppbevares i kjeller.
18. Det er strengt forbudt å lagre brannfarlige eller illeluktende kjemikalier i
kjellerbodene.

19. Inngangsdørene og kjellerdører skal alltid være låst. Slipp bare inn folk du
kjenner. Postbud og avisbud har egen nøkkel.
20. Det er ikke lov å hensette noen gjenstander i oppgangen, korridorer,
fellesarealer eller rømningsveier. Unntak fra dette: Barnevogner kan parkeres
i trappeoppgangene så fremt de ikke står til hinder eller er til sjenanse for
noen, og sykler kan parkeres i sykkelboden. Ref vedtektene § 5 vil
gjenstander som blir hensatt i fellesarealene utover gjeldende retningslinjer bli
fjernet.

21. Det er ikke tillatt å kaste sigarettsneiper, ølkorker eller annet avfall fra
terrasse/ balkonger eller takterrasser, og heller ikke må det henlegges på
fellesareal inne eller ute.
22. Det er ikke tillatt å plassere løse gjenstander på rekkverket som glass,
flasker, blomsterpotter, telysholdere osv. Det må generelt utvises forsiktighet
ved plassering av gjenstander på terrasse/ balkonger, med tanke på at disse
kan falle ned og forvolde skade på andre. Alvorlige tilfeller av uaktsomhet vil
bli politianmeldt.

23. Det er ikke tillatt å røyke i oppgangene/ innvendige fellesarealer.
24. Fyrverkeri forbys på sameiets fellesområder.

FELLESAREALER
25. Styret sørger for nødvendig jevnlig renhold. Hver enkelt beboer har ansvar for
å holde oppganger ryddige, og tørke opp etter seg ved tilgrising og søl i
fellesarealer.
26. Sykler skal plasseres i sykkelbod/sykkelstativ ute på fellesarealene eller i
private bod.
27. Aktiviteter på fellesområdet som er til sjenanse for andre på fellesområdet er
ikke tillatt. Støyende uteaktiviteter henvises til friområder i nærmiljø og
ballspill skal ikke forekomme i nærheten av leilighetene og ellers kun på
anviste plasser.
28. Det er bare tillatt for utrykningskjøretøy og renovasjonsbiler å kjøre på
fellesområder. Drosjetransport skal ikke foregå med mindre det er
syketransport. Flyttebiler og andre kjøretøyer kan kjøre frem til inngang, men
begrenses til det som strengt tatt er nødvendig for på/- og avlessing.

29. Styret kan innkalle til dugnad ved behov.

SØPPEL
30. Søppel skal kastes i sameiets søppelkasser. Det må kun kastes vanlig
husholdningsavfall pakket inn i sammenknyttede bæreposer eller på annen
forsvarlig måte. Det er forbudt å sette søppel ved siden av søppelkassene
eller utenfor inngangsdørene. Aviser og pappesker skal legges i søppelkasse
for papir. Pappesker må brettes sammen. Pappesker/ emballasje fra
innflytting er den enkelte beboer ansvarlig for å kjøre bort. Likeledes større
gjenstander som møbler, tv-apparater og hvitevarer. Flasker og glass må
fraktes til returcontainere i nærmiljøet.

DYREHOLD
31. Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.
Dyr skal ikke luftes på fellesområdene og båndtvang skal også håndheves
her. Eierne oppfordres til å ivareta fellesskapet, plikter til å ta opp etter seg og
unngå sjenerende bjeffing. Eieren er ansvarlig for enhver skade som dyret
påfører person eller eiendom i sameiet.
32. Mating av fugler på terrasse/ balkonger og fellesområder frarådes.

EIERSKIFTE/ UTLEIE
33. Beboere som selger eller leier ut sin seksjon, plikter til å melde dette til
forretningsfører. Ved utleie er eier ansvarlig for at leietaker følger sameiets
vedtekter og husordensregler ved at disse følger leiekontrakten.
34. Ved utleie av parkeringsplass oppfordres utleiere til å prioritere sameiets
beboerer først. Det bør unngås at utenforstående får fri tilgang til garasjen.

Utover disse husordensregler henvises det til vedtekter for Skøyenhagen
boligpark sameie.

