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1. Innledning 

Husordensreglene har til hensikt å sørge for at bomiljøet og forhold naboene imellom blir godt. 

Orden og vennlig opptreden skaper trivsel. 

Den enkelte sameier er ansvarlig for at husordensreglene overholdes av den enkelte husstand, 

leietakere og andre som gis adgang til eiendommen. 

Henvendelse til styret eller forretningsfører angående husorden skal skje skriftlig. Eventuelle 

uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet mellom berørte parter. 

Den enkelte sameier har ansvar for å holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår 

skade eller ulempe for de andre sameierne. 

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller 

ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Det kan også være greit å merke seg at seksjonseier vil 

kunne bli erstatningsansvarlig for skader en påfører andre seksjonseiere eller fellesarealet. 

 

2. Ro i leilighetene 

Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene, slik at andre ikke sjeneres. Høylytt 

bruk av lydanlegg og musikkinstrumenter sjenerer naboene, og bør derfor unngås. Vær spesielt 

oppmerksom ved bruk av terrasser i sommerhalvåret. 

Etter kl 23.00 skal det være ro i leilighetene. Ved selskapelig sammenkomst der sjenerende støy vil 

kunne forekomme etter kl 23.00, skal naboene varsles på forhånd. Arbeid i leilighetene som boring, 

banking, saging etc, skal ikke foregå etter kl 21.00. Dersom slikt arbeid er absolutt nødvendig etter 

denne tid, skal naboene underrettes på forhånd. 

 

3. Bruk av fellesareal 

Av hensyn til sikkerhet, generell atkomst og rengjøring, er det ikke tillatt å ha gjenstander stående i 

oppgang, trapper eller repoer. Barnevogner, sykler, sportsutstyr etc. plasseres i den enkeltes bod 

eller leilighet. 

Det er ikke tillatt å hensette skotøy på repoer eller i trappeoppganger. Disse skal bringes inn i den 

enkeltes leilighet. 

Ønsker noen å pynte i oppganger med bilder, blomster eller liknende, skal dette tas opp på sameiets 

årsmøte. 

Ved bruk av felles takterrasse fjernes eget utstyr (stoler, bord) og ryddes opp etter bruk. 

Forandringer av fellesareal eller fasade er ikke tillatt uten styrets skriftlige godkjennelse. 

 

4. Renhold og plassering av avfall 

Sameiet har eksternt renholds-byrå i fellesarealene. Trappeoppgangene vaskes ukentlig, oftere ved 

behov. 

Hvis det er tider da dette ikke fungerer, må den enkelte beboer vaske repoet i sin etasje, og ned 

trappene til neste etasje, inntil renholdet kommer i gang igjen.  

Teppebanking, tørking, lufting og risting av for eksempel sengetøy fra vinduer og terrasser, er ikke 
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tillatt. Bruk av høyttrykksspyler på terrassene bør ikke forekomme da naboene får tilgriset sine 

vinduer og terrasse. 

Husholdningsavfall skal pakkes inn før det kastes i bossavsuget. Ikke kast løse poser eller gjenstander 

i sjakten da dette hindrer avsuget i anlegget. Alt som kastes i søppelsjakten MÅ pakkes inn i 

plastpose! Det må ikke være større poser enn at du slipper å dytte de ned med kraft. For å hindre at 

sjakten går tett, skal det ikke kastes kartonger, papp eller isopor i sjakten.  

Maling og annet spesialavfall skal bringes av den enkelte til nærmeste miljøstasjon (bensinstasjon 

eller BIRs anlegg i Møllendalsveien). Papir og papp bringes til gjenvinningsstasjon i Fosswinckelsgate. 

Glass- og metallemballasje bringes til Jonas Reinsgate. 

 

 

 

5. Dyrehold 

I henhold til vedtektene for sameiet § 4, er det forbudt med dyrehold. Under spesielle 

omstendigheter kan det skriftlig søkes styret om tillatelse. Lufting av dyr skal skje under kontroll og 

hunder skal føres i bånd på sameiets grunn. Ekskrementer fjernes omgående. 

 

6. Heisen 

Vi opplever at heisen stopper opp av ulike grunner. En av de hyppigste årsakene er bruk ved inn- eller 

utflytting. Når heisen skal benyttes ved flytting av større ting eller mengder (f.eks ved inn- og 

utflytting) vær snill å dekke til sensorene som regulerer heisdøren for å hindre at heisen stopper opp.  

Bruk feks post-it lapper. 

Det virker svært uheldig på sensorene hvis døren slår opp og igjen gjentatte ganger fordi den treffer 

en hindring. Dette medfører økte utgifter på vedlikeholdet av heisen, og påvirker i neste instans 

husleien. 

Sensorene finner du på innsiden av heisen på hver side av døren. 

 

http://www.google.no/url?url=http://www.ir.nt.no/index.cfm?id%3D182099&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PS6xU8_mDuu6ygPHiIHQDA&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNE7eT2RThJQgameo3H-CNSLnYmulQ


Husordensregler Sameiet St Jacobs hage 
 

Hans Tanksgate 4 Side 4 
 

 

7. Meldinger, rundskriv, generelt etc 

Meldinger fra det lovlig valgte styret eller den som styret bemyndiger, skal tilkjennegis ved oppslag 

og/eller rundskriv, og det pliktes etterkommet på samme måte som husordensregler.  

Salg av seksjoner skal skriftlig meldes styret og forretningsfører. 

 

8. Skade 

Skade som forvoldes med hensikt på sameiets eiendom vil bli påtalt. Skadevolder vil bli gjort 

økonomisk ansvarlig for skaden. 

 

9. Sikkerhet 

Gatedøren skal til enhver tid være låst. Det er forbudt å slippe inn ukjente/uvedkommende via 

porttelefonen. Dette gjelder også personer som ringer på under påskudd av å skulle levere varer eller 

liknende 

Dørene til kjellerrommene skal alltid være låste. 

Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Det anbefales at samtlige 

rom holdes oppvarmet. 

Av branntekniske årsaker er det forbudt å bruke kullgrill, inkludert engangsgriller, på terrassene. 

Forbudet gjelder også på vår felles takterrasse.  

Det er usikkert om ventilasjon/inntak av luft fungerer godt nok ved bruk av gass- og elektrisk grill, så 

vi ber beboerne vise hensyn. 

For øvrig henvises til «Vedtekter for Sameiet St Jacobs hage». 
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