
s. 5409 Etterstadkroken 5 H S/E 

 

HENSYN OG SAMARBEID ER TIL BESTE FOR ALLE! 

 

HUSORDENSREGLER 
 

FOR 
 

EIERSEKSJONSSAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 
 

Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 30. april 2002 med endringer 20. mars 2003 og  
14. mars 2012 

 
1. FORMÅL 
Husordensreglene skal sikre beboernes trivsel og regulere forhold som kan være til 
sjenanse for andre, samt skape et godt bomiljø hvor alle kan trives og føle seg trygge. 
 
2. GENERELT 
Beboerne i sameiet plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene. Eier av leilighet er 
ansvarlig for at reglene blir overholdt av alle medlemmer i husstanden, av fremleietaker og 
av andre personer som er gitt tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig. 
 
Eier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 
ordensreglene eller annen mangel på aktsomhet forårsaket av ovennevnte personer. 
 
Hvis eier ikke oppfyller sine forpliktelser iht. disse bestemmelser, kan sameiets styre ved 
alvorlige og/eller gjentatte brudd forlange at beboer flytter på 3 – tre – måneders varsel. 
 
2. RO OG ORDEN 
Det skal være ro mandag til lørdag mellom kl 22:30 og kl 07:00 (09:00 på lørdager). På 
søndag/helligdag skal det være ro. Skal det avholdes selskaper, med musikk og lignende, 
skal beboerne i tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. 
 
4. FELLESAREALER 
Vask av fellesarealer settes ut til firma/privatpersoner. Ingen må sette fra seg personlige 
eiendeler/gjenstander i felles trapperom eller ganger. Inngangsdør, dør til garasje og 
inngangsdør til kjellerboder skal alltid være låst. 

 
Det er ikke tillatt å klistre håndskrevne eller på annen måte hjemmelagde navnelapper på 
postkassene. Postkasseskilt skal være i hard plast med hvit bakgrunn og sort skrift. Dersom 
man ikke ønsker å motta uadressert reklame, skal man kun benytte klistremerke om dette 
fra Posten, og merket skal plasseres i postkassens øvre høyre hjørne. Navnelapper og 
klistremerker som ikke er iht. disse bestemmelsene, vil bli fjernet. Det er sameiers ansvar å 
påse at eventuelle leietakere er kjent med og retter seg etter disse bestemmelsene. 
 
5. SØPPEL 
Søppel legges i lukkede poser og kastes i søppelbrønnene. Det er separate søppelbrønner 
for avfall, papir og glass. Det er ikke tillatt å plassere restavfall, papiravfall eller andre 
eiendeler som skal kastes ved siden av søppelbrønnene. 
 
6. GRILLING 
Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Kullgrill er ikke tillatt da røyken fra disse 
kan være til sjenanse for andre beboere. Gassbeholdere skal ikke under noen omstendighet 
oppbevares innendørs i leilighet, garasje eller bod pga. eksplosjonsfaren. 
 
7. DYREHOLD 
Alminnelig dyrehold (huder og katter) er tillatt. Hunder skal alltid være i bånd i ganger og 
øvrige fellesarealer. 
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8. MELDINGER OG HENVENDELSER 
Henvendelser til styret angående husordensreglene skal skje skriftlig. Anonyme 
henvendelser behandles ikke. 
 
9. GYLDIGHET OG SUPPLERENDE BESTEMMELSERDisse reglene trer i kraft med 
virkning fra 1. desember 2001 og kan bare endres av sameiermøtet. Styret kan gi 
supplerende bestemmelser, men disse må godkjennes av første ordinære sameiermøte for 
å ha gyldighet utover styreperioden. 
 
10. PARKERING 
Maks tillatt parkeringstid utenfor blokken er 10 minutter. 


