HUSORDENSREGLER for Sameiet Nybyen Økern Sør
Vedtatt på sameiermøte 10.05.2017

1. GENERELT
Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid
gjelder for sameiet.
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. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved
at man tar direkte kontakt med hverandre Et godt naboskap kjennetegnes ved at man
føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
Sameier plikter til enhver tid å rette seg etter de husordensreglene som gjelder og er
ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og gjøres kjent for leietakere og
andre som gis adgang til boligen. Brudd på Husordensreglene kan føre til pålegg om
salg av seksjonen etter § 26 i Lov om Eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.
Dersom sameierens/beboerens eller brukerens oppførsel medfører fare for
ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller hans/hennes oppførsel er
til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve
fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i eierseksjonslovens § 27.
Beboere plikter å underrette styret omgående om eventuelle lekkasjer, skader,
mangler o.l. i seksjonen, fellesarealer og utvendig bygg (inngangsparti, balkonger
etc.) slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som
mulig.
2. OVERDRAGELSE OG UTLEIE AV LEILIGHET
I følge vedtektenes skal enhver ny eier eller leietaker meldes skriftlig til sameiets
forretningsfører.
Utleier/eier har plikt til å sørge for oppdatering av postkasseskilt og dørklokkemerking (henvendelse til styret med nødvendig informasjon).

Sameier er ansvarlige for at samtlige leietakere informeres om og følger gjeldende
vedtekter og husordensregler ved at disse følger som vedlegg til leiekontrakten.
Eventuelle språkproblemer er sameiers ansvar.
3. BRUK AV LEILIGHETEN
3.1. Det skal være alminnelig ro i seksjonen mellom klokken 23.00 og 07.00. På
fredager, lørdager og helligdager mellom klokken 24.00 og 07.00. Vis hensyn ved
bruk av vaskemaskin o.l. i dette tidsrommet. Volumet på radio, TV eller
musikkanlegg skal ikke være så høyt at det sjenerer naboene. Ved større private
arrangementer skal naboer varsles i god tid, og vinduer og dører skal holdes lukket
under arrangementet. Verten for arrangementet plikter å fjerne avfall som fakler,
sigarettstumper, tomemballasje o.l. i fellesaral senest dagen etter arrangementet.
3.2. Støyende arbeider, som f.eks. banking eller boring, skal bare foregå på hverdager
mellom klokken 07.00 og 20.00, og på lørdager og dag før helligdag mellom klokken
10.00 og 18.00. Støyende arbeider er ikke tillatt på søn- og helligdager.
3.3. Sameiere/beboere er ansvarlige for at ingen av dem man gir adgang til seksjonen
lager ubehag/ulempe for øvrige sameiere/beboere eller gjør skade på felles eiendom.
3.4. Luftavtrekkene i seksjonen må holdes rene og åpne for å sikre leilighetens
luftkvantitet og -kvalitet. Filteret i avtrekket på kjøkkenet bør rengjøres hver måned
ved normal bruk. Se brukerveiledning i FDV-håndbok. Lufting gjøres via vinduer eller
balkongdører. Det er ikke tillatt med utlufting via utgangsdør ut i oppgangen.
3.5. Ved grilling er det bare tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Gassbeholdere
må oppbevares forskriftsmessig. Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene.
3.6. Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som
utskifting av vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong
til den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, parabol, endring av
utvendige farger etc, kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. Videre
kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører fellesanlegg som vann, avløp
eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for skade eller kan
innebære en urimelig belastning av fellesarealene.
3.7. Fasaden med balkonger/terrasser og uteplasser er sameiets ansikt utad og skal
fremstå ryddig og innbydende. Dette gjelder også vindustildekking.
Bruk av balkongen/terrassen/uteplassen som lagerrom, til å lagre søppel eller sette ut
typiske innemøbler (herunder spesielt elektriske installasjoner som fryser, kjøleskap

etc) er forbudt. Brudd på denne regelen vil føre til fjerning og bortkjøring av
gjenstandene v/styret for eiers regning.
Risting av tepper og matter og lufting over rekkverk på balkong er forbudt.
For å unngå skade må den enkelte sameier påse at sluk på terrasse/balkong holdes
fritt for løv, is og lignende slik at avløp virker tilfredsstillende. Dersom det oppstår
skade som følge av manglende rensing av sluk, kan den enkelte sameier måtte dekke
utbedringskostnadene.
3.8. Sameiet har sentralt brannvarslingsanlegg. Dette medfører at feil i én leilighet
utløser brannalarm i samtlige leiligheter i bygget. Det fremgår av
brannvarslingspanelet i garasje og gangrom i 1. etasje i hvilken leilighet alarmen er
utløst. Sameier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat 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. Det er strengt forbudt å
fjerne/tildekke eller på annen måte sette røykvarslere (brannmeldere) ut av funksjon.
Ved slik sabotasje eller utløsning av annen falsk alarm som medfører sentral
brannvarsling med påfølgende utrykning fra sikkerhetsselskap/heismontør
etc.dekkes kostnadene ved dette av sameier for respektive seksjon. Sameier av den
seksjon som utløser falsk brannalarm plikter selv umiddelbart å skru av brannalarm
(panel i gangrom 1. etasje).
3.9 Arbeider i rom som inkluderer røropplegg (bad og kjøkken), skal kun utføres av
autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter.
Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør
tilstoppes. Elektrikerarbeid skal utføres av autoriserte firmaer.
3.10 Alt innvendig vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier. Dette
inkluderer også vannkraner, wc, oppvaskmaskin og synlige rørledninger og avløpsrør.
3.11 Fakler kan bare brukes på gateplan, og må fjernes etter at de er utbrent. Det er
forbud mot bruk av fyrverkeri på sameiets område.
4. AVFALLSHÅNDTERING
Enhver forsøpling av eiendommen herunder fortau, ganger, trapper, fellesareal,
utenfor egen inngangsdør og rundt avfallsbeholderne er forbudt.
Avfallsbeholderne er kun til bruk for husholdningsavfall og papp/papir (merket på
innkast).

Sameiet har innført kildesortering etter renovasjonsmyndighetenes anbefaling.
Restavfall legges i ordinære plastposer (poser med fargetrykk kan vrenges og benyttes
som «hvite poser»), plastavfall legges i blå poser og matavfall legges i grønne poser.
Blå og grønne plastposer fås gratis i dagligvareforretningene. Posene skal
sammenknyttes med dobbel knute før de legges i avfallsbeholder.
Plastkanner med f.ex. rester av spylervæske, kan leveres gratis i oppsatte containere
på alle bensinstasjoner. Nærmeste returpunkt for flasker og metallavfall er
mørkegrønn container ved Refstad Barnehage (som ligger på enden av Løren 7’er
fotballbane).
Glass og metallemballasje skal leveres på egne returpunkter eller gjenbruksstasjoner
utenfor sameiets område. Hageavfall, store gjenstander og byggeavfall skal leveres til
kommunens gjenbruksstasjoner.
Det er ikke tillatt å kaste fra seg papir, sigarettstumper, snus, tyggegummi e.. på
eiendommens fellesområder.
Forsøpling av fellesarealer er brudd på Husordensreglene.
5. PARABOLER, BLOMSTERKASSER, MARKISER, GASSPEISER
Private antenner eller paraboler er ikke tillatt på området. Blomsterkasser anbefales
hengt på innsiden av balkongen. Dersom de henges på utsiden, må kassestativet være
fastmontert til balkongrekkverket og kassen festet til kassestativet – slik at kraftig
vind og andre forhold ikke utgjør noen risiko. Blomsterkasser må ikke være til
sjenanse for naboene med hensyn til jord- og vannsøl.
Det er ikke tillatt å sette opp markise uten forhåndsgodkjenning fra styret. Det skal
være ensartede fargekoder i hele sameiet.
Det er ikke tillatt å installere gasspeis.
6. DYREHOLD
Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse eller ulempe for de
øvrige beboerne. Ved lufting skal dyr holdes i bånd.
Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående
dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal
føres i bånd innenfor sameiets område.

2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på
eiendommen.
3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
7. BRUK AV GARASJEANLEGG
Parkering skal kun skje på tildelt nummerert parkeringsplass. Ureglementert
parkering på andres parkeringsplass kan medføre bøtelegging med kr. 750 og/eller
borttauing for eiers regning og risiko. Bruk av egen parkeringsplass skal ikke være til
sjenanse for andre seksjonseiere/beboere. Oppsamling av unødvendig skrot på egen
parkeringsplass er ikke tillatt. Garasjen kan ikke brukes til vaskeplass, da det ikke er
sluk i gulvet.
Lagring av brennbart materiale er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt å hensette gjenstander/biler, tilhengere etc. utenfor eget
parkeringsareal og gjenstander etc. vil bli fjernet uten varsel for eiers regning.
Vis forsiktighet ved utleie av garasjeplass til personer som ikke bor i sameiet. Husk at
garasjeåpner og nøkkel passer til hele sameiet, og leier da har fri adgang til
fellesarealer.
Installasjon av stikk for strømtilførsel el-bil er kun tillatt etter søknad godkjent av
styret.
8. FELLESAREALER
8.1. All skade som påføres felleseiendom må erstattes av den eller de som forvolder
skaden. Forvoldes skaden av utenforstående skal den erstattes av den
sameier/leietaker som eventuelt har gitt vedkommende adgang til området.
8.2. Det skal vises varsomhet ved flytting og dørpumper skal aldri frakobles. Skade
forvoldt på eiendommen under flytting må erstattes av eier.
8.3. Ingen private gjenstander (barnevogner, sykler, sportsutstyr, søppel,
byggematerialer e.l.) skal oppbevares i oppganger eller være til hinder og/eller
sjenanse for andre sameiere/beboere, og vil bli fjernet for eiers regning og risiko.
Brudd på denne regelen medfører også at man frasier seg retten til renhold av
gjeldende område, selv om området inngår i fellesutgiftene. Sykler skal plasseres i
sykkelstativene eller på anviste plasser. Vaktmester fjerner ovennevnte gjenstander.
Barnevogn og rullator er tillatt plassert under trapp i oppgangen.

8.4. Sameiere/beboere skal aldri legge reklame eller papir på gulvet ved postkassene
eller i inngangspartiet, men bruke avfallsbeholder for papir/papp.
8.5. Røyking er strengt forbudt innendørs på sameiets område. Ved røyking i leilighet
må det påses tilstrekkelig lufting slik at røyklukt ikke er til sjenanse i oppgangen. Det
skal vises særskilt hensyn til naboer ved røyking på balkong/terrasse.
8.6. Oppganger, heis og garasjeanlegg skal ikke benyttes som oppholds- eller
lekeplass.
8.7. Foreldre/foresatte har ansvar for egne barns lek og generelle oppførsel og må
påse at grøntarealene blir tatt vare på.
8.8. Dører fra garasje til oppganger/heiser, samt inngangsdører til oppgangene må
alltid holdes låst.
8.9. Ballspill og støyende uteaktiviteter henvises til friområder i nærmiljøet og skal
ikke foregå i gårdsområdet. Aktiviteter som er til sjenanse for andre i gårdsområdet
er ikke tillatt.
8.10. Sameiere/beboere må aldri gi ukjente personer adgang til fellesarealer. Det er
viktig å være oppmerksom når man går inn fellesdører og porter, slik at
uvedkommende ikke får tilgang. Ukjente skal alltid henvises til ringetavle eller egen
nøkkel. Ukjente skal avvises adgang til oppganger og garasje.
8.11. Det er ikke tillatt å parkere utenfor inngangsparti eller utenfor innkjørsel til
garasje.
8.12. Det er bare tillatt for utrykningskjøretøy og renovasjonsbiler å kjøre på
fellesområdet. Flyttebiler og andre kjøretøyer må ha innhentet parkeringstillatelse fra
vaktmester eller parkeringsselskap for å stå parkert på området. Drosjetransport skal
ikke foregå på interne gangveier med mindre det er syketransport.
8.13. Det er forbud mot bruk av fyrverkeri på sameiets område.
9. DUGNAD
Det innkalles til frivillig dugnad etter behov. De seksjoner som stiller med minst én
person per dugnad vil bli innrømmet en husleiereduksjon per gang på kr 1.000.
10. REAKSJONER VED BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE

10.1 Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre
sjenerende forhold bør primært 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 rapporteres skriftlig til styret for videre håndtering.
10.2. Ved brudd på punkt 4 kan sameiet viderefakturere sine kostnader med å rydde
opp og få kjørt bort søppel til seksjonseier som har hensatt søppel i strid med
husordensreglene.
10.3. Ved brudd på øvrige husordensregler innrapportert til styret vil det bli sendt ut
skriftlig advarsel til eier av seksjonen med minst en måneds frist til å rette opp alle de
påklagede forhold.Hvis ikke forholdene er rettet opp innen fristen vil det hver måned
bli innkrevd et gebyr på kr 500,- fra eier av seksjonen inntil alle de påklagede forhold
er rettet opp.
11. ENDRING AV HUSORDENSREGLENE
Husordensreglene kan endres av sameiermøtet. Vedtak om endring skjer med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Sist endret 3.5.2017.

