HUSORDENSREGLER
FOR
SAMEIET TIEDEMANNSJORDET
Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for
SAMEIET TIEDEMANNSJORDET.
Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet i Sameiet den 02. april 2008. Endret på sameiermøte
21.08.2008, 29.04.2010, 04.04.2011 og 10.04.14.
§1
Hensikt
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i tillegg
til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg i eiendommen.
Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller oppholder seg i bygget!
§2
Hensynet til øvrige beboere
Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag
for andre beboere. Det må tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn. Det skal være
alminnelig ro etter kl 23.00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og
vinduer og dører bør holdes lukket under arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle
etterlatenskaper (sigarettstumper, tom emballasje m.m.) i fellesareal senest dagen etter
arrangementet. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs.
Ingen borring eller støyende arbeider i leilighetene før klokken 12.00 på søndager og helligdager.
§3
Orden i fellesområdene
Styret oppfordrer alle til å vise nødvendig hensyn til naboer og eiendom.
Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting.
Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. Beboerne
oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og alle må medvirke til at området i og
rundt eiendommen kan holdes ryddig og pent. Styret har anledning til å innkalle den enkelte
seksjonseier til dugnad.
Garasje, privat bod. Farlig materiale samt giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat
eller stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr og lignende, må ikke oppbevares i bodene.
Papp og papir må heller ikke oppbevares i garasjebod på grunn av brannfare, men gjenstander
hensatt i disse bodene kan godt oppbevares i pappkartonger. For å holde sameiets
energikostnader på et minimum skal lyset slås av når du forlater bod.
Sykler, barnevogner, sportsutstyr og lignende må ikke hensettes i gangområder, trapper eller
avsatser. Hensatte gjenstander fjernes av vaktmester uten varsel.
Hunder skal gå i bånd i sameiets fellesarealer og skal holdes unna blomsterbed, sandkasser m.m.

Røyksneiper skal ikke kastes fra leilighetene over i etasjene - leilighetseierne/leierne har ansvar
for dette. Styret oppfordrer alle til å vise nødvendig hensyn til naboer og eiendom.
Utendørs/hage - Hekkene i hagene skal ikke røres av beboerne, de er en del av felles
beplantning. De må ikke tas ut eller erstattes med andre typer hekk. Styret kan gi dispensasjon.
De skal vedlikeholdes av sameiet sammen med resten av plantene på fellesarealer. Styret vil
utarbeide en standard for utearealer, hager, balkonger, etc.
Kun gass- og elektrisk grill kan brukes på balkongene.
§4
Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt
husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne avfallscontainere i ett av sameiets
avfallsrom. Det er ikke tillatt å deponere annet en alminnelig husholdningsavfall i
søppelrommene. Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden
til containerne er tømt. Reduser volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes.
Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte containere, og skal under ingen omstendigheter
etterlates utenfor papircontainerne. For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring
søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall
hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.
Se vedlegg til husordensreglene.
Den som bryter reglene om avfalshåndtering blir belastet utgiftene ved opprydning og
oppfølging av overtredelsen. For leiligheter som er utleid, er sameier ansvarlig for å dekke dette
for leietaker.
§5
Postkasseskilt og ringeklokketablå
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at ringeklokketablået og postkassen er utstyrt med navn
på beboer(e) av seksjonen. Kun originale skilt bestemt av styret godtas.
Et nytt postkasseskilt bestilles gjennom Styret. For forandringer på ringeklokketablået, henvend
deg til Styret.
§6
Arbeider som innebærer fare for vannlekkasje
Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av autoriserte
firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Vannkraner som lekker eller
forårsaker støy skal snarest mulig besørges pakket om. Uvedkommende gjenstander skal ikke
kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes.
§7
Felles signalanlegg
For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio og TV m.m.) skal fungere
optimalt må det kun benyttes godkjente tilkoblingsledninger (skjermede kabler for radio- og
fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner eller arbeid på eiendommens fellesanlegg uten at
dette er avtalt med styret og det selskapet som har vedlikeholdsansvaret for anlegget.
Parabolantenner er ikke tillatt.

§8
Garasjeanlegget
Stopp etter innkjøring/utkjøring fra garasjen og sjekk at porten er lukket etter deg. Alle har
ansvar for at uvedkommende ikke kommer inn.
Beboere kan leie ut sine egne plasser internt, men styret må bli gjort kjent med hvem som leier
plassen. Styret har utarbeidet en standard leiekontrakt som vi anmoder utleier om å benytte.
Styret ber om å få en kopi av denne for sameiets utleieregister. Det er i alles interesse at utleie
begrenses og i størst mulig grad kontrolleres for å minske muligheten for adkomst av fremmede
med uhederlige formål til garasjeanlegget og boder.
§9
Brannforebyggende sikkerhet
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat /
brannslange og en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår over. Det bør
være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at det utføres funksjonskontroll
på egne røykvarslere minst en gang pr. år.Det er ikke tillat med fyrverkeri på sameiets eiendom.
Det er ikke tillat å oppbevare gjenstander i brannslusene foran leilighetene.
§ 10
Brudd på husordensreglene
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende
forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og
problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom. Gjentatte og/eller grove
overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret. Styret skal ha myndighet til
å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.
§ 11
Erstatningsansvar
Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av
husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Sameier er også ansvarlig for at
husordensreglene blir overholdt av hele husstanden, fremleietaker eller andre personer som er
gitt adgang til leiligheten og fellesareal. Skader som påføres sameiets eiendeler skal raskest
mulig erstattes av den/de som har forårsaket skaden.
§ 12
Elektrisk uttak i boder
Det tillates at seksjonseiere setter opp støpsel i bodene / i forbindelse med parkeringsplassene.
Styret må varsles før arbeidene igangsettes. Seksjonseier bekoster alle arbeider selv, og må
dokumentere at autorisert installatør er benyttet ved å fremvise faktura til styret.
Årlig avgift er kr 1 000,- for strøm til el-bil og kr 500,- for støpsel i boden. Støpsel i boden kan
kun benyttes til fryser, kjøleskap eller tilsvarende elektrisk utstyr.
Årsavgiften faktureres i januar hvert år.

§ 13
Balkonger / terrasser
Balkonger og terrasser må ikke benyttes som lagerplass. Sameierne skal sørge for å holde
alminnelig god orden på sine terrasser. Det er ikke tillatt å oppbevare/lagre søppel og skrot på
disse

§ 14
Plikt til å informere styret om navn og kontaktinfo på leietaker
Ved utleie av bolig er den enkelte sameier pliktig til å informere styret om navn, telefonnummer
og e-postadresse til leietakeren.

Vedlegg til husordensreglene § 4 Avfallshåndtering

A - Hensikt:
Klare og bestemte regler for håndtering av avfallet fra den enkelte husstand.
Reglene er besluttet for enklest mulig håndtering og for å lage minst mulig sjenanse for øvrige
beboere. Reglene er bestemt som del av de retter og plikter man har som beboer av sameiet.
B - Papp og papir:
Det er egne beholdere for papp og papir, med innkastluke, eller som kan åpnes helt ved hjelp av
den lille fjæren som sitter innvendig i front av innkastluken.
Kartonger brettes sammen eller rives fra hverandre.
Plast og isopor skal sorteres fra og kastes som restavfall!
C - Restavfall/ organisk materiale:
Det er egne beholdere inne i avlåst avfalls rom for dette. Avfallet skal innpakkes slik at det ikke
oppstår avrenning eller lekkasje, gjerne i en gjenknyttet plast handlepose.
Kastingen i beholder skal foregå slik at søl ikke oppstår, eller at unødig luktproblemer oppstår.
Beholder skal aldri overfylles eller forlates uten at lokket lukkes helt.
Det er alltid plass i en beholder lenger inn i rommet.
Ved uhell eller søl skal det uten opphold ryddes og/eller vaskes etter seg.
Avfallsrommet forlates alltid med å slukke lyset og låse døren.
D - Spesialavfall:
Alt annet avfall, som oppussings skrot, malingsrester, gamle møbler eller hvitevarer, elektronikk,
bildeler og lignende, er spesialavfall og skal leveres på gjenbruksstasjon/ fjernes av den enkelte,
og er sameiet uvedkommet.
Spesialavfall som gjensettes på sameiets grunn, eller fyller opp sameiets avfallsbeholdere vil
belastes den enkelte.
E - Håndhevelse:
Den enkelte husstand/eierseksjon er selv ansvarlig for sikker fjerning av eget søppel.
Sameiet koster og holder orden på fjerning av alminnelig husholdningsavfall, ikke spesialavfall.
Det forutsetter sortering mellom papp og papir og annet husholdningsavfall, restavfall.
Det er kun dette avfall sameiet tar ansvar og kostnaden for.
Avfallsplassene skal alltid holdes ordentlig og ryddig.
Dersom du søler eller roter ved hendelig uhell, skal du uten opphold gjøre rent etter deg.
Avfall skal aldri gjensettes utenfor beholderne, eller slik at lokket ikke lar seg lukke. Det er alltid
nok beholdere!
Den som bryter reglene for avfallshåndtering vil bli belastet med 500,- kr. pr gang.

Det foreslås at tillegget til husordensreglene § 4 vedtas i sin helhet som tillegg til
husordensreglene.

