HUSORDENSREGLER
for
Tiedemannsparken Sameie org.nr 927 377 128
Vedtas på årsmøte 31.05.2022

Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for
sameiet.
§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 på
eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller oppholder seg på
sameiets eiendom. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte
kontakt med hverandre Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for
hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
Sameier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i
husstanden og gjøres kjent for leietakere og andre som gis adgang til boligen.
§ 2. Hensynet til øvrige beboere
Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte
være til skade eller ulempe for andre sameiere eller beboere.
Det skal være alminnelig ro mellom klokken 23.00 og 07.00, på fredager, lørdager og
helligdager mellom kl. 24.00 og 07.00. Ved større private arrangementer skal naboer varsles
senest 48 timer før, og vinduer og dører skal holdes lukket under arrangementet.
Beboerne skal påse at fellesdører/ytterdører er låst til enhver tid.
Det er ikke tillatt med røyking innendørs i fellesarealene.
Støyende arbeid i leiligheten (f.eks. oppussing) skal bare skje i tiden 07:00–20:00 (for
innleide håndverkere 07:00-18:00) mandag til fredag, 10.00–18.00 på lørdager. Søndager og
helligdager skal ikke slikt arbeid utføres. Slikt arbeid skal avtales direkte med / varsles
skriftlig til de berørte naboer minst 48 timer før arbeidet tar til. Langvarig arbeid skal primært
foregå i ordinær arbeidstid. Støyende arbeid utført av innleide håndverkere skal kun foregå
på hverdager mellom kl. 07:00 og kl. 18:00. Det er beboers ansvar å sørge for at innleide
håndverkere overholder dette. Naboers eventuelle saklige og begrunnede innsigelser knyttet
til støy og sjenanse utenfor normal arbeidstid, skal tas til følge av den som har ansvaret for
arbeidet.
§ 3. Orden i fellesområdene
Sykler, barnevogner, sportsutstyr, leker og lignende skal ikke hensettes i oppganger,
svalgang, portrom, plen og lekeområder. Private gjenstander skal ikke oppbevares i
oppganger og korridorer.
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 holdes ryddig og pent.

§ 3.1 Garasjer og boder
Styret er ansvarlig for å forvalte, drifte og vedlikeholde garasjeområdet og bodområdet i
kjelleren. Målet er å sikre at vi trives godt, har lave felleskostnader og tilfredsstillende
sikkerhet. Vi er ansvarlige for kjelleren, med garasjer, boder, lys, ventilasjon, dører, porter og
brannsikring.
1. Det er kun tillatt å parkere kjøretøy i garasjeområder. Eventuell borttauing av feilparkerte
biler blir utført for bileiers regning og risiko.
2. På grunn av brannfare er røyking og bruk av bar ild ikke tillatt i garasje- og bodområdet.
3. På grunn av brannforskrifter er det ikke tillatt til å oppbevare noe brennbart i garasje- eller
bodområdene, unntatt drivstoff som er i kjøretøyets faste tank. «Enhver plikter å vise
alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke
forebygges», ref. Brann- og eksplosjonsvernloven § 5.
4. Garasjeporten og dørene inn til garasjen skal til enhver tid holdes lukket og låst. Det er
ikke lov å bruke garasjeanlegget som lekeplass eller oppholdssted og det skal heller ikke
benyttes til oppbevaring av gjenstander. Styret har myndighet til å fjerne dette for
beboers regning, dersom beboer etter anmodning ikke fjerne dette.
5. Det er kun kjøretøyet som skal parkeres på parkeringsplassen. Det er ikke tillatt å lagre
kjøretøyets naturlige tilbehør på parkeringsplassen; takgrind, skistativ, takboks og
dekk/hjul. Kjøretøy må få plass innenfor oppmerket areal. Øvrig lagring av gjenstander
skal kun skje i den enkeltes bod. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre fjerning av
gjenstander på eiers risiko og regning. Det er ikke tillatt å feste ting på vegg og i taket.
6. Parkeringsplasser og fellesarealer skal ikke benyttes til bilreparasjoner, bilvask,
brannfarlige arbeid av noe slag eller vask av kjøretøy. Skift av bildekk til
vinter/sommersesong er tillatt.
7. Rømningsveier eller slukningsmateriell må ikke blokkeres.
8. Sykler og el-sykler skal settes i sykkelbod eller i de oppmerkede plassene i
garasjeområdet.
9. For å sikre fri tilgang til rømningsveier, slukningsmateriell og utrykningskjøretøyer skal
parkering av kjøretøy kun skje innenfor de oppmerkede parkeringsplassene. Feilparkerte
kjøretøy vil bli fjernet for eiers regning og risiko.
10. Garasjeeier er forpliktet til å flytte kjøretøy til opplyst tid, slik at vedlikehold av området
kan bli gjennomført.
11. Kjæledyr skal føres i bånd under tilsyn av eier når det er i garasje- og bodområdet.
12. Forsøpling i garasje- og bodområdet er forbudt. Vennligst bruk søppelkassene.
13. Det er mulig å leie ut garasjeplass til andre beboere (eiere og leietagere) i sameie, men
ikke til øvrige som ikke har direkte tilknytning til sameiet. Dette pga adgangskontroll til
garasjeanlegget.
14. Sykkelverkstedet skal kun benyttes til vasking og reparasjon av sykler. Rommet skal
settes i den stand den var før bruk.

§ 3.2 Øvrige forhold
1. Styrets godkjennelse skal alltid innhentes for alle forhold som er av fasademessig art.
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til montering av markiser, pergola, skifte av dører
og vinduer, montering av dører og vinduer, montering av utebelysning, etc.
2. Det er ikke lov å montere varmepumpe.
3. Flaggstenger, skilt og andre utvendige innretninger må monteres slik at de ikke kan
skade tredjeperson eller være til ulempe på annen måte.
4. Service eller reparasjoner i faste elektriske fellesinstallasjoner og andre tilhørende
føringer, f.eks. el-billader, dørtelefon og leilighetens hoved-stoppekran for vann og
avløpsrør, skal kun utføres av autorisert personell.
5. Det er ikke tillatt å installere elektrisk avtrekksvifte på kjøkken, bad eller wc, da dette
medfører forstyrrelser i felles ventilasjonssystem for leilighetene.
6. Alle rom må holdes nødvendig oppvarmet slik at vann og avløp ikke fryser, og slik at
leiligheter over, under eller ved siden av, ikke får kalde flater eller blir underkjølt.
7. Teppebanking skal ikke skje på balkonger/terrasser. Vær obs på at vann kan renne ned
til naboen under når du vasker balkongen eller terrassen.
8. Ved snømåking fra balkonger/terrasser må det utvises spesielt hensyn til faren for skade
på personer og dyr.
9. Dyr som er til ulempe eller sjenanse for andre beboere, må ikke holdes i leiligheten.
Lufting av hund/katt skal skje utenom gangveiene, garasjene og barnas lekeplasser.
Lufting av hund må skje under kontroll. Ekskrementer skal fjernes. Balkonger/terrasser er
ingen oppbevaringsplass for dyr, dersom dette er til sjenanse for naboen.
10. Bil– og motorsykkelkjøring er ikke tillat inne på tun områdene. Unntatt her er nødvendig
kjøring, som renovasjon, flytting, transportoppdrag, av/pålessing, invalide transport og
tyngre varetransport. All nødvendig kjøring skal skje i gangfart.
11. All parkering på tun områdene er forbudt. Som parkering, regnes for beboerne, all
hensetning av bil utover 10 minutter.
12. Beboere skal holde balkonger/terrasser ryddige og disse skal ikke brukes til permanent
oppbevaring av ting eller rot som kan sjenere andre beboere eller fasadens utseende.
Det er ikke tillatt å oppbevare hvitevarer, kjøleskap, frysere, bildekk, søppel og lignende
på balkongen/terrassen.
§ 4. Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommen herunder fortau, ganger, trapper, fellesareal og
søppeldeponi er ikke tillatt.
Husholdningsavfall skal kildesorteres etter kommunens anvisning. Avfallsbeholder skal kun
inneholde kildesortert husholdningsavfall. Papp, kartong, papir og gavepapir må legges i
egen papirbeholder. Glass og metallemballasje skal leveres på egne returpunkter eller
gjenbruksstasjoner utenfor sameiets område. Hageavfall, store gjenstander og bygge avfall
skal leveres til kommunens gjenbruksstasjoner.

Det må ikke settes avfall utenfor søppelcontainerne. Det må heller ikke hensettes avfall i
fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.
§ 5. Arbeider som krever autorisert personell
Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av
autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Uvedkommende
gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes. Elektrikerarbeid skal
utføres av autoriserte firmaer.
§ 6. 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.
§ 7. Bruk av grill
Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill på balkong/terrasse. Gassbeholdere må
oppbevares forskriftsmessig.
Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene.
§ 8. Dyrehold
Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse eller ulempe for de øvrige
beboerne.
Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.
2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.
4. Hunder skal alltid holdes i bånd på sameiets område.
§ 9. 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 imellom. Gjentatte
og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret.
§ 10. Endring av husordensreglene
Husordensreglene kan endres av sameiermøtet. Vedtak om endring skjer med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer.

