
 
 

HUSORDENSREGLER 

For 

Sameiet Lyderhornslien 125 
 

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, 

samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 

 

ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 

 

Ballspill, sykling eller annen lek må ikke være til unødig sjenanse for beboere eller volde skade 

på grøntanlegg og bygninger. 

 

Permanente flaggstenger, parabolantenner, markiser og lignende kan bare settes opp etter styrets 

godkjennelse. Likeledes skal tilbygg, beplantning o.l. av fellesarealer godkjennes av styret. 

 

Tilgrising i trapperom, garasje og på sameiets område for øvrig er ikke tillatt. Unødig støy bak 

blokken er ikke tillatt. 

 

Ved grilling er det bare tillatt å benytte elektrisk grill eller grill med gassbrenner. 

 

Avfall skal kun kastes i container. Avfall som ikke får plass i container, må ikke settes på utsiden. 

Større gjenstander må beboerne frakte vekk for egen regning.  

 

Kjellerdør og garasjedør skal alltid være låst. 

 

Heisen er beregnet på persontransport. Den må brukes med forsiktighet. Når det ved flytting eller 

lignende er påkrevet å benytte heisen til befordring av innbo, skal det utvises særlig forsiktighet. 

Vedkommende beboer vil bli holdt ansvarlig for eventuelle skader. 

 

All bruk av vann på terrassen må skje med forsiktighet slik at det ikke renner vann ned på 

terrassen nedenfor. 

 

Det er forbudt å kaste sigarettstumper eller andre gjenstander fra vindu eller balkong. 

 

SALG ELLER UTLEIE AV LEILIGHET 

 

Salg eller utleie av leilighet skal meldes til styret. 

 

 

 



PARKERING/GARASJE 

 

Biler og andre kjøretøy skal ikke parkeres på sameiets område utenom de regulerte 

oppstillingsplassene. All parkering og unødvendig kjøring på gangvei er forbudt. 

 

Plassene for gjesteparkering skal hovedsakelig brukes til gjesteparkering. Styret kan forlange 

fjerning av bilvrak, tilhengere og campingvogner samt biler som ikke er i bruk. 

 

Mopeder/motorsykler henvises til egen oppmerket plass. 

 

Av branntekniske hensyn er det ikke tillatt å oppbevare eller lagre lett antennelige væsker som 

bensin, olje og lignende, lett antennelige gjenstander/materialer eller motorer, motordeler eller 

lignende i garasjeanlegget.  

 

REGLER FOR RO I LEILIGHETENE 

 

Stereoanlegg og TV må benyttes hensynsfullt og avdempet. Ved sammenkomster som antas vil 

gå ut over kl. 23.00 bør naboer varsles. 

   

Spesielt sjenerende støy som banking, boring og lignende er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og 

08.00 på hverdager, samt lørdager etter kl. 17.00 og hele døgnet på søn- og helligdager.  

 

DYREHOLD 

 

Dyrehold er tillatt. Styret skal informeres når det anskaffes dyr.  

 

Av allmennhygieniske årsaker plikter eierne alltid å ha dyr i bånd på sameiets område. 

 

Lufting av dyr må kun skje utenfor sameiets område. Skulle det likevel skje at de gjør sitt 

fornødne på sameiets område, må det øyeblikkelig fjernes. 

 

Styret kan nekte dyrehold, og pålegge dyret fjernet når styret finner det nødvendig av hensyn til 

andre beboere, trivselen innen sameiet eller når regler for dyrehold ikke er fulgt.  

 

 

SKADER 

 

Sameier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår ved grov uaktsomhet, eller 

overtredelse av sameiets regler. 

 

DIVERSE 

 

Alle saker som ønskes behandlet av styret skal meldes skriftlig. Anonyme henvendelser 

behandles ikke. En eventuell klage overfor en nabo for brudd på husordensreglene eller på 

grunnlag av annen sjenerende opptreden rettes direkte til naboen selv. Da vedkommende kanskje 

ikke er klar over forholdet - og problemet lett kan løses. Hvis dette likevel ikke hjelper, kan styret 

kontaktes. 

 

Styret forbeholder seg retten til å endre ordensreglene. 
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