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Trivsel og husordensregler 
Sameiets husordensregler er vedtatt for å sikre alles trivsel i 
sameiet. 
 
Fellesarealer 
Styret ber alle beboere om ikke å sette ting som skal kastes i 
oppgangen, og om å ta inn aviser og reklame på matta med 
jevne mellomrom, slik at det ikke hoper seg opp. Det er ikke 
anledning til å montere kurver eller annet oppsamlingsutstyr til aviser 
og reklame i oppgangen. 
 
Balkonger og uteområder 
Beboere må ikke bruke balkonger og hager til sjenanse for andre 
beboere. Dette innebærer at man må holde balkongen/hagen i god 
orden, f.eks. ved å fjerne visne blomster og klippe plenen, og ved å 
sørge for at gjenstander fra balkongen ikke blåser ned fra balkongen. 
Det er selvfølgelig aldri anledning til å kaste gjenstander eller søppel ut 
fra balkongen. 
 
Røyking 
Beboere bes være oppmerksomme på at naboer kan bli plaget av 
sigarettrøyk når man røyker på balkongene eller utenfor 
hovedinngangen. Hvis man bruker askebegeret som henger ved 
hovedinngangen, er det viktig at man stumper røyken skikkelig før den 
slippes i askebegeret, slik at den ikke antenner det andre bøsset som 
ligger der. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Styret arbeider kontinuerlig med HMS. Arbeidet er lovpålagt, og 
inkluderer å sørge for at beboere og eiere jevnlig blir informert om 
aktuelle HMS-relaterte saker og temaer.  
 
Vernerunde og avvik 
Styret gjennomførte den årlige vernerunden i vår, og det ble ikke funnet 
store avvik i blokka. Så vidt styret vet, har det heller ikke dukket opp 
noe i løpet av sommeren/høsten som ikke allerede er løst. Skulle noen 
oppdage noe som er feil, f.eks. løse rekkverk, gjenstander i oppgangen, 



problemer med heisen, ytterdøren eller andre ting, kan dette som vanlig 
meldes til styret, enten ved å legge beskjed i styrets postkasse, ved å 
sende en e-post til etterstadkroken5h@gmail.com, eller ved å ta kontakt 
med et av styremedlemmene. 
 
Rens av sluk 
Styret ber alle beboere om jevnlig å bruke flytende avløpsåpner i 
sluk/avløp på bad og kjøkken slik at effekten av rørrensen høsten 2012 
varer så lenge som mulig. Vi vil også minne om at man ikke må 
tømme fett og annet matavfall i vasken og/eller i toalettet.  
 
Besøk av uvedkommende 
Styret ber alle beboere være oppmerksomme på at uvedkommende 

kan prøve å komme inn i blokka med ulike virkemidler. Det har 
vært tilfeller av uvedkommende som ringer på og sier at de er 
reparatører eller arbeidere av noe slag, og som deretter blir 
sluppet inn. Styret oppfordrer beboere til å ha en skeptisk 

holdning til slike henvendelse når man selv ikke kjenner til 
arbeidet som det påstås at skal gjøres. Reparatører som 
styret har bestilt, vil alltid ta kontakt med styret for å 
komme inn i blokka.  
 
  

 
 

Styret ønsker alle beboere og eiere en 
fortsatt fin høst!  


