
Husordensreglar
1. Det skal være ro i helga mellom kl. 20.00 og 10.00, og i vekene mellom 

22.00 og 08.00.  Vaskemaskiner skal ikkje nyttast i dette tidsromet. 

2. Til ei kvar tid fungerar ein av sameigarane som vaktmeister. Ordninga 
rulerer kvar veke, med oppstart mandag, og pliktene er: 
o Trappevask kvar helg.
o Kosting av fortau, rydding av boss.
o Snømåking og strøing om vinteren.
o Skifting av lyspærer ved behov.

3. Det er eit utstyrskott under trappa 1. etg, der vaktmeisteren finn alt som 
trengst. Dersom ein er vekkreist, skal ein byta vakt med ein som er til 
stades.

4. Alle dørar skal vera låste og unødvendig lys skal vera slått av i 
fellesromma. Alle har ansvar for dette. 

5. Dersom ein planlegg arbeid på infrastruktur (vatn, straum, brannvarsling), 
skal dette meldast minst ein dag på førehand. Rett før utkoblinga skal ein 
banka på alle dører og forsikra seg om at aller er orienterte. 

6. Dyrehald er lov så lenge det ikkje er til ulempe for andre. Unntaket er 
kamphundar då desse er tikkande bomber. Sameiget syner til gjeldande 
definisjonar.

7. Reklame utan interesse kastast i papirresirkulering. ”Nei takk til reklame” 
får ein på Posten.

8. Gangar, bakgangar og trapper skal ikkje nyttast til lagring. Kortidslagring 
og eventuell installering skal avklarast med styret. 

9. Det skal ikke lagres noe direkte på kjellergolvet eller mot yttervegger. 
Bruk lemmer av treverk, metall eller plast, med så lita kontaktflate som 
mulig. 

10. Fellesinnbetaling skal overførast innan den 1. i kvar måned. Summen er 
fordelt etter fordelingsnøkkel i vedtektene, og dekkjer faste fellesutgifter.

11.Seksjonseigarane pliktar å erstatte skade som oppstår ved at 
husordensreglane ikkje vert fylgde, eller dersom det på annan måte ikkje 
vert synt tilstrekkeleg aktsemd. Seksjonseigar er også ansvarleg for at 
husordensreglane vert heldne av eigaren sin husstand, framleigetakar eller 
andre som eigaren har gjeve tilgjenge til eiendomen (Husleigelova § 20 og 
21). 


