
HUSREGLER FOR ALLEGATEN 38 

Sameierseksjonen Allègaten 38, er et sameie der alle skal kunne utfolde seg, men samtidig ta hensyn 

til hverandre. For å ivareta et trivelig bomiljø både inne og ute, bes alle om å respektere og overholde 

følgende husregler: 

 
1. Naboer må ikke forstyrre hverandre med unødig bråk. Musikkanlegg og lignende må benyttes 

hensynsfullt, særlig etter kl. 23.00. Alle som bor i huset skal bidra til ro og orden, og plikter å 
følge de ordensregler som er gitt. Etter kl. 24.00 skal det være ro ute og inne.  
 

2. Inngangsparti og trapper skal vaskes hver uke. Den enkelte etasje har ansvar for vask av egen 
avsats samt en trapp ned. 1. etasje vasker inngangspartiet.  
  

3. Sykler og sparkesykler skal ikke settes i inngangspartiet, etasjegangene eller festes i gjerdet 
utenfor.  
 

4. Det er forbudt å ta brannfarlige stoffer eller annet materiale/substans som kan forvolde skade 
på eiendom inn i bod. Overtredelse av dette vil medføre økonomisk ansvar. 
  

5. Boss/restavfall må ikke settes i gangen. Det plasseres komprimert i søppeldunk på fortauet. 
Når søppelet er hentet er det alles plikt å sette søppeldunkene på plass og sette dem i riktig 
posisjon.  
   

6. Hagen har en lang historie og er sameiets vindu utad. Alle har ansvar for å ta vare på den. Dette 
innebærer å plukke søppel som dukker opp daglig samt delta i dugnader for å holde hagen fin. 
Styret kaller inn til dugnad 1-2 ganger i året. Ved utleie av en seksjon kan enten eier eller 
leietaker delta i dugnaden. Alle har rett til å bruke hagen, men oppfordres til å ta hensyn.  
 

7. Alle er ansvarlige for å strø, måke snø og fjerne løv i inngangspartiet og på fortauet rundt 
bygningen.  

  
8. Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealer. Ved røyking utomhus plikter den enkelte å ta med seg 

sneiper vekk fra område når de forlater stedet.  
 

9. Sko, støvler skal ikke stå i gangen utenfor leilighetene. Paraplyer kan evt. plasseres i stativ.  
   

10. Alle utvendige dører, inklusiv garasjedøren, skal alltid være låst. Ukjente personer skal under 
ingen omstendigheter slippes inn gjennom hoveddør. 
 

11. Det er svært lytt i trappeoppgangen. Hver seksjon er ansvarlig for at både en selv og gjester 
kommer og går uten å forstyrre de andre beboerne.  

 
12. Seksjonseier er ansvarlig for at vedtektene følges. Ved utleie skal husreglene være en del av 

leiekontrakten. 


