Ordensregler for Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet sameie
vedtatt på ordinært årsmøte 29. mars 2022
Ordensreglene er en del av vedtektene. Beboerne er ansvarlig for at disse oppfylles; jamfør
eierseksjonslovens § 28. Ved utleie plikter seksjonseier å inkludere disse ordensreglene i kontrakten.
1. Fellesområder som bakgård, inngangspartier, trappeoppganger, kott, garasje og korridorer
skal ikke opptas med gjenstander som tilhører beboerne. Balkonger skal ikke benyttes som
lagringsplass. Vaktmester vil fjerne hensatte gjenstander for eiers regning. Beboerne plikter å
påse at dører, vinduer og balkonger holdes rene og representative. Barnevogner og sykler
skal kun parkeres på oppmerkede steder.
2. Avfall skal kildesorteres og legges i respektive avfallsbeholder. Avfall som ikke er papir eller
restavfall må bringes til nærmeste miljøstasjon.
3. Ingen beboer skal være til sjenanse for andre beboere uansett tid på døgnet. I tidsrommet
23-08 mandag til lørdag samt hele søndag og andre helligdager, skal det alltid være stille.
a. Skal det avholdes fest eller lignende må andre beboere meddeles via oppslag i
inngangspartiet eller på Vibbo. Det skal uansett være stille etter kl. 23.
b. Banking og lufting av tøy, møbler, tepper og sengeklær osv. må ikke foretas ut av
vinduer eller fra balkongrekkverk. Blomsterkasser o.l. skal aldri henge på utsiden av
balkongrekkverket.
c. Grilling med kullgrill er ikke tillatt. Det er kun adgang til å grille på egen
balkong/platting. Det er ikke anledning til å grille på takterrassene.
d. Det er ikke tillatt å lufte ut fra leiligheten til fellesgang.
e. Ved oppussing av leilighet må arbeidet kun utføres på hverdager mellom kl. 08-19
samt kl. 09-15 på lørdager. Banking, bruk av drillbor og lignende skal også avpasses til
ovennevnte tidspunkt.
f. Foreldre har ansvar for tilsyn med egne barn. Lek på fellesarealer inne skal ikke
forekomme.
g. Brukere av takterrassen må vise hensyn til alle naboer. Den skal forlates ren og
ryddig.
4. Postkasseskilt er obligatorisk, og skal følge mal på Vibbo. Lapper er ikke tillatt.
5. Ved skade på sameiets eiendom vil den ansvarlige måtte dekke alle kostnader. Hvis beboer
oppdager skader, feil eller mangler i leiligheten man bebor, plikter man straks å underrette
rette ansvarshavende (styret, eier av leiligheten, vaktmester eller forsikringsselskap).
6. Beboere kan holde dyr dersom gode grunner taler for det, og at dyreholdet ikke er til ulempe
for de øvrige brukere av eiendommen. Lufting av husdyr i bakgården er ikke tillatt. Det må
ikke legges ut mat til fugler og dyr.
7. Å lage hull i fasaden på noen som helst måte er ikke tillatt.
8. Felles inngangsdører skal være låst hele døgnet.
9. Røykvarslere og sprinklere må ikke tildekkes eller demonteres.
10. Røyking, bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt på alle fellesområder innendørs.
11. Bruk av enhver form for fyrverkeri er forbudt på sameiets eiendom.
Husordensreglene trer i kraft fra det tidspunktet de er gjort kjent for seksjonseierne. Klager på brudd
på ordensreglene rettes til styret. Vesentlig mislighold av ordensreglene vil bli påtalt og vil føre til
tvangssalg eller utkastelse; jamfør eierseksjonslovens § 38 og 39.
Opplever du som beboer støy, uønsket adferd eller observerer uvedkommende skal du varsle
Bomiljøvakten på telefon 22175666.
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