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Formålet med husordensreglene 

For å beholde og videreutvikle et godt bomiljø i Sameiet Landåstunet, skal vedtatte 

husordensregler følges. Husreglene gjelder for alle seksjonseiere, leietakere eller andre 

personer som får adgang til leilighetene. 

Husordensreglene gjelder for bruk av leilighetene, fellesareal, boder, garasjeanlegg og  

uteområder. Alle beboere er forpliktet til å følge vedtatte husordensregler. 

Endring av husordensreglene må vedtas av årsmøtet med alminnelig flertall. 

 

1.  Alle dører til fellesrom, bossrom og garasjeanlegg skal være avlåst hele døgnet. 

 

2.  Det må tas hensyn til andre beboere i sameiet. Støyende arbeider, f.eks. banking eller 

     boring, skal kun foregå hverdager i tidsrommet 08-20, og på lørdager 10-16. 

     En bør legge det mest støyende arbeidet så nær midt på dagen som mulig. 

     Da bygningene i sameiet er mur/betong, vil lyden forplante seg i hele bygningsmassen. 

     Strekker arbeidet seg over flere dager må det gis nabovarsel.  

     Støyende arbeider er ikke tillatt på helgedager. 

 

3.  Husholdningsavfall skal være forsvarlig pakket og legges i konteinere for restavfall 

      i bossrom. Det er sortering for papp/papir i egne konteinere. Plast legges i  

      stativet for plastavfall. Det er ikke tillatt å hensette ting i fellesrom eller på fellesarealer. 

 

4.  Biler skal parkeres på nummererte biloppstillingsplasser i garasjen. Det er ikke tillatt å 

     parkere utenom disse plassene. Ved gjesteparkering henvises det til offentlig vei. 

 

5.  Det er ikke tillatt å kjøre med motordrevne kjøretøy på gangveier i sameiet. 

     Dette gjelder også elsparkesykler. 

 

6.  Det må ikke foretas fasadeendringer (f.eks. montering av markiser, antenner osv.) og 

    oppføring av påbygg/tilbygg etc. uten styrets skriftlige tillatelse. Endringer gjort uten 

     styrets tillatelse vil bli krevd fjernet. 

 

7.  Dyr er tillatt, men det må ikke være til sjenanse for naboer. Hunder skal luftes i bånd og        

     være under kontroll. Ekskrementer etter hund og katt skal fjernes. 

 

8.  Gassgrill og elektrisk grill er tillatt på balkonger og terrasser. Bruk av kullgrill og                                              

      engangsgrill er forbudt. 

 

9.  Sykler skal plasseres i sykkelstativ i bossrom eller i sykkelstativ i bodgang mot nord. 
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10.  Utleie av leilighet eller parkeringsplass 

       Seksjonseier plikter å melde fra til styret om utleie av leilighet eller parkeringsplass. 

       Dette for å sikre at styret til enhver tid har oversikt over beboere og hvem som har 

       tilgang til sameiet.  

       Parkeringsplass kan ikke uten forhåndssamtykke fra styret leies ut til personer som ikke har 

       tilhørighet i sameiet. 
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