Husordensregler
Hoff Terrasse sameie

Husordensreglene er til for å overholdes.
Brudd på reglene kan føre til reaksjoner fra sameiets side.
Alvorlige og gjentatte brudd kan få konsekvenser for boforholdet.
Husordensreglene er styrets verktøy i arbeidet med
å sikre et godt bomiljø i Hoff Terrasse.
Styret kan endre reglene uten forvarsel.

Styret i Hoff Terrasse Sameie
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FELLESAREALER, UTE OG INNE
1

Åpent og ryddig

Fellesarealene omfatter utearealer, trappeoppganger samt felles kjeller- og loftsrom. Fellesarealene
er for alle, og skal ikke brukes som privat lagerplass. Beboerne forplikter seg til å holde arealene
åpne og ryddige.

2

Uvedkommende
gjenstander

Fellesarealene må ikke belastes med uvedkommende gjenstander, som f.eks. møbler, kartonger,
bildekk og oppussingsavfall. Slike gjenstander kan uten varsel fjernes av vaktmester for eiers
regning og risiko.

3

Rømningsveier

Trappeoppganger og rømningsveier skal alltid holdes åpne, jf. brannforskriftene.

4

Sykler/barnevogner

Sykler, barnevogner etc. henvises til sportsbodene der de skal merkes med navn og
oppgangsnummer. Barnevogner som er i daglig bruk kan parkeres innenfor inngangsdøren så lenge
de ikke er til hinder for rømningsveiene.

5

Låste dører

Ytterdører og dører til fellesrom skal til enhver tid holdes låst. Sett aldri låsen i åpen stilling slik at
uvedkommende kan spasere rett inn.

6

Veranda (loggia)

De som har veranda (loggia) utenfor trappehuset må ikke benytte denne til noen form for lagerplass.
Vinduet må ikke tildekkes, av hensyn både til ordensinntrykket og dagslyset inn til trappeoppgangen.

7

Brennbare
materialer

Oppbevaring av brennbare materialer (maling, rødsprit, tennvæsker, bensin o.l.) skal ikke skje på
felles områder. Dette blir uten varsel fjernet av vaktmesteren for eiers regning og risiko.

8

Røyking/bart lys

Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt i kjeller og på loft. Røyking er strengt forbudt på alle felles
inne områder.

9

Takluker /
kjellervinduer

Takluker og kjellervinduer skal kun åpnes/lukkes av vaktmester, uansett årstid.

10

Vannproblemer

Vaktmester rapporteres umiddelbart ved tette sluk, vanninnsig, lekkasjer etc. på felles områder.

11

Stikkontakter i
bodene

Stikkontakter skal kun monteres av autoriserte fagfolk og etter godkjennelse fra styret.
Stikkontaktene skal ikke brukes på fast basis, f.eks. for kjøleskap eller fryseskap, og heller ikke for
apparater som bruke mye strøm, f.eks. slipemaskiner. Ved uakseptabel bruk eller av
sikkerhetsmessige grunner, kan styret kreve stikkontakter fjernet.

12

Vedlagring

Lagring av ved i kjeller- og loftsbodene: Vedstablene må skilles fra gulvet med stein eller annen
effektiv isolering. Stablene må ikke legges inntil bygningsverk, men ha en klaring på minst 10 cm fra
gulv, vegger og tak. Våt ved må ikke lagres i kjeller eller på loft.

13

Lufting i oppgangen

Det er forbudt å lufte gjennom leilighetens entrédør.

14

Sko i oppgangen

Sko må ikke oppbevares permanent i oppgangen. Sko som plasseres midlertidig utenfor leiligheten,
settes pent inntil dør/vegg og ikke i veien for andre beboere.

15

Dørskilt

Dørskilt i vanlig størrelse velges av beboeren selv. Uten skriftlig tillatelse fra styret er det forbudt å
sette opp andre skilt eller henge opp plakater i oppganger og på inngangsdører.

16

Oppslagstavler

Oppslagstavlene i oppgangene benyttes til informasjon innen sameiet.

17

Oppslag

Oppslag som settes opp på fellesområdene uten godkjennelse fra styret, vil bli fjernet om
nødvendig.

18

Ringeklokker /
postkasser

Skilting av ringeklokker og postkasser skal følge sameiets standard, også ved kortsiktig utleie.

19

Trappevask

Ordinær trappevask inngår i fellesutgiftene. Beboerne holder selv sine dørmatter rene, slik at sand
og skitt ikke trekkes med ut i oppgangene. Vask trappene hvis disse er tilskitnet, f.eks. etter
oppussingsarbeider.

20

Flytteskader

Det må utvises forsiktighet i forbindelse med flytting og transport av møbler. Sameier/beboer er selv
ansvarlig for enhver skade som blir påført felles eiendom.

21

Ballsparking

Ballsparking skal ikke skje mot husveggene, eller hvis det er til forstyrrelse for andre.
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22

Rullebrett

Ved bruk av rullebrett skal det utøves hensyn til mennesker, dyr og eiendom.

23

Hunder og katter

Vis hensyn hvis du har hund eller katt, slik at dyret ikke er til sjenanse for andre. Hunder skal holdes
i bånd. Dyrets etterlatenskaper skal fjernes umiddelbart. Andres dyr må ikke mates eller slippes inn i
oppgang/leilighet uten etter avtale med dyrets eier.

24

Tepper og tøy

Banking og lufting av tepper må bare foretas på bankestativene ute, ikke fra balkongene. Sengetøy
skal ikke luftes fra balkong eller vindu. Tøy som tørkes på balkongene skal henge slik at de ikke
overstiger høyden på balkongrekkverket. På loftet må det ikke henges tøy så vått at det drypper av
det.

25

Balkonger

Generelt vedlikehold og orden på balkongen er seksjonseierens ansvar.

26

Grilling

Grilling på balkongen er tillatt mellom kl 10.00 og 20.00. Det er kun tillatt med el- og gassgriller med
lokk. Brannslukningsapparat skal være tilgjengelig under grilling.

27

Parabolantenne

Beboere som ønsker å montere parabolantenne må ha skriftlig tillatelse fra styret. Parabolen må
festes innenfor og under kanten av balkongrekkverket, slik at den ikke er synlig utenfra.

28

Markiser og
blomsterkasser

Markiser og blomsterkasser skal følge sameiets standard.

29

Malt yttervegg

Malt yttervegg skal følge sameiets fargevalg.

30

Vanning på balkong

Vanning av planter må gjøres på en skånsom måte slik at det ikke drypper til sjenanse for dem som
bor under.

31

Vaskeriet

Vaskeriet skal til enhver tid holdes rent og ryddig. Henlagte klær blir fjernet av vaktmester for eiers
regning og risiko. Nøkkelbrikken til vaskeriet gir adgang 07:00-22:00 alle dager unntatt søn/helligdager. På søn-/helligdager er vaskeriet stengt.
Vasketider VINTER:




Mandag til fredag:
Lørdag:
Søn-/helligdager:

07:00-19:00
07:00-17:00
Stengt

Vasketider SOMMER:

Mandag til fredag:

Lørdag:

Søn-/helligdager:

08:00-20:00
08:00-18:00
Stengt.

32

Avfallsbeholdere

Avfallsbeholdere er plassert parvis utenfor blokkene. I den ene kastes kildesortert
husholdningsavfall, i den andre papp og papir. Glass, spesialavfall og større avfall må leveres på
dertil egnede stasjoner. Se Håndbok for Hoff Terrasse.

33

P-bestemmelser

Biler parkeres på oppmerkede P-plasser eller i garasjen. Alle biler skal ha gyldig p-bevis for å kunne
parkere på sameiets grunn. Det er beboernes ansvar å følge med på de til enhver tid gjeldende Pbestemmelser, se www.hoffterrasse.no




De som har garasjeplass oppfordres til å benytte denne.
Det er forbudt å la biler gå på tomgang på sameiets område.
Fartsgrensen på sameiets område er maks 30 km/t. Vis hensyn!

GENERELT
34

Særskilte instrukser

Som husordensregler gjelder også P-bestemmelser og de særskilte instrukser fra styret som til
enhver tid gjelder.

35

Leietakere

Seksjonseier er ansvarlig for at husordensreglene samt særskilte instrukser fra styret blir overholdt
av husstanden, leietakeren eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten.

36

Skriftlig forpliktelse
ved utleie

Ved utleie skal seksjonseier sørge for at leietaker får et eksemplar av husordensreglene og skriftlig
forplikter seg til å følge disse samt sameiets vedtekter. Utleieskjema på www.hoffterrasse.no.

37

Vedtekter/

Det vises også til Hoff Terrasse sameies vedtekter og P-bestemmelser. Dokumentene finnes på
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P-bestemmelser

hoffterrasse.no, eller kan fåes ved henvendelse til styret.

INDRE ORDEN/EGEN LEILIGHET
38

Ro i leiligheten

Det skal være ro i leiligheten mellom kl 23.00 og 07.00. I dette tidsrommet skal det være stille i
leilighetene. Det må ikke spilles instrumenter eller høy musikk på musikkanlegg.

39

Ta hensyn til naboer

Ved større selskaper/fester der det blir støy eller musikk etter kl. 23.00, skal beboerne i de
tilstøtende leiligheter varsles. Man skal uansett ta hensyn til sine naboer, og dempe musikk og
støy utover natten. Støyende fester bør begrenses. Fest for åpen balkongdør eller åpne vinduer
bør unngås.

40

Musikkanlegg

Musikkanlegg, radio og TV må innstilles slik at de ikke sjenerer naboene. Piano og høyttalere som
er plassert på gulvet, skal ha lyddempende underlag/knotter.

41

Musikk- og
sangundervisning

Musikk- og sangundervisning er ikke tillatt uten etter styrets skriftlige samtykke. Det må ikke spilles
høy musikk eller drives musikkøvelser i tilsammen mer enn tre timer daglig.

42

Dyrehold

Dyrehold er tillatt. Det er eierens ansvar å sørge for at dyret ikke er til sjenanse for andre. Dette
gjelder også bjeffing fra balkonger.

43

Bruk av vann

Bading, dusjing og tapping av vann samt bruk av vaskemaskin, sentrifuge, tørketrommel og
oppvaskmaskin bør ikke foregå mellom kl. 23.00 og 07.00.

44

Hovedkranen

Når hovedkranen må stenges, skal alle naboene i oppgangen og vaktmesteren varsles.

45

Frostskader

Man plikter å holde de rom hvor det er vann- og avløpsrør så oppvarmet at frostskader ikke
oppstår.

46

Sluk i baderommet

Beboeren må sørge for at sluk i baderommet regelmessig renses slik at det ikke blir tett.

47

Kjøkkenvifter og
baderoms vifter

Kjøkkenvifter og baderoms vifter må ikke tilkobles husets ventilasjonspipene.

48

Felles forsikring

Skader som ønskes dekket av sameiets felles forsikring, skal meldes sameiets forsikringsagent
med kopi til styret umiddelbart etter hendelsen (kontaktdetaljer på www.hoffterrasse.no). Sameiets
forsikringsagent skal rapportere hvorvidt skaden dekkes av fellesforsikringen. Når skader som er
oppstått i leiligheten kan lastes sameieren, skal sameier selv betale egenandelen selv om skaden
dekkes av sameiets felles forsikring.

49

Varmt vann og
oppvarming

Oppvarming og bruk av varmt vann utgjør en stor del av sameiets kostnader. Beboerne oppfordres
til å økonomisere sitt forbruk. Se Håndbok for Hoff Terrasse.

50

Oppussing

Oppussing og vedlikehold som medfører støy må ikke utføres:




mellom kl. 21.00 - 08.00 på vanlige virkedager
før kl. 10.00 og etter kl. 16.00 på lørdager
på søndager og helligdager

51

Større oppussing

Ved større oppussings- og vedlikeholdsarbeider som medfører mye støy eller strekker seg over tid,
skal styret og naboene varsles. Alt avfall fra oppussingen må fjernes fra fellesområder så fort som
mulig og for egen regning. Oppussingsavfall skal ikke legges i felleskapets søppelsiloer. De som
driver oppussing er ansvarlig for å rydde etter seg, og vaske fellesområder/trapper hvis disse er
tilskitnet.

52

Bygningsmessige
endringer

All ombygging som medfører bygningsmessige endringer skal ha styrets tillatelse i forkant. Før
arbeidet settes i gang skal en prosjektbeskrivelse leveres styret. Det bygningsmessige arbeidet
skal utføres/godkjennes av autorisert fagperson.
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