
HUSORDENSREGLER FOR  

SAMEIET GRENSEVEIEN 8 - 26 

1. Formål 

Husordensreglene skal sikre beboerne trivsel og regulere forhold som kan være til sjenanse for 
andre, og skape et godt bomiljø hvor alle kan trives og føle seg trygge. 

2. Generelt 

Beboerne i sameiet plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene. Sameierne er ansvarlig for at 
reglene blir overholdt av alle medlemmer i husstanden, og av andre som gis adgang til leiligheten. 

3. Forespørsler, forslag eller klager 

Henvendelser til styret i anledning husorden skal kun skje skriftlig. Anonyme 

henvendelser behandles ikke. Kunngjøringer/informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på 
oppslagstavle. 

 

4. Alminnelige regler 

4.1. Sykler, ski, kjelker og annet sportsutstyr, samt sko, yttertøy, materialer og 

lignende må ikke stilles opp i trapperom eller ganger. Slike effekter oppbevares på anvist sted eller i 
den enkeltes loft- eller kjellerbod. 

4.2. Det er ikke tillatt å ha noe stående i fellesarealet som er til hinder for rengjøring eller ferdsel. 

4.3. Vinduer, trapper og balkonger skal ikke benyttes til lufting eller risting av sengeklær, tepper 
og lignende samt at lufting kun må skje gjennom egne vinduer. 

4.4. All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som markiser, flaggstenger, antenner, 
utelamper og lignende, må forhånds godkjennes av styret. Egne antenner (radio-, tv- og parabol) er 
ikke tillatt. 

4.5. Ballspill og lignende er ikke tillatt i bakgård eller annet sted på eiendommen. 

4.6. Beboere plikter å merke tydelig hvem som bor her. Det gjelder dørskilt, postkasse samt 
ringeklokke nede ved inngangen. Slike merkelapper fåes ved henvendelse til styret – epost: 
styret@grenseveien.no   

  

5. Innvendig vedlikehold 

5.1. Beboerne bekoster selv alt vedlikehold innenfor leilighetens inngangsdør. Feil eller mangler 
ved gården forøvrig, skal meldes til vaktmester snarest. 

5.2. Beboerne plikter å holde de rom hvor det er vannledninger så varme at frostskader unngås i 
den kalde årstiden. 

5.3 Fett, kaffegrut eller annet som kan forårsake tilstopping må ikke tømmes i vask eller sluk. Til 
WC må det bare brukes toalettpapir samt påse at dette ikke tettes. 



5.4. Skyll vasker og sluk jevnlig med kaustisk soda eller annet middel som løser fett belegg og 
annet som hindrer tilstopping. 

5.5. Inngangsdører samt dører til kjeller, loft og fellesrom skal alltid være låst. 

Vinduer/dører i oppgangen må ikke stå åpne om natten eller i dårlig vær. Den som åpner vinduer og 
dører, plikter å påse at de blir lukket. 

 

6. Ro og orden 

6.1. Generell nattero skal være mellom 2300 — 0700 (lør 0900), søndag ro. 

6.2. Ved avvikling av større selskaper, må naboer under, over og ved siden av varsles i god tid på 
forhånd. Er dette i forståelse mellom beboere kan reglene om nattero fravikes. Det må tas hensyn til 
at lyden bærer godt mellom leilighetene, men et hyggelig lag og litt fest må også kunne aksepteres. 

6.3. Det skal være ro (det vil si fritt for boring, saging, banking samt maskinvask) mandag til 
fredag mellom kl. 22.00 og 07.00. På lørdager skal det være ro frem til kl. 10.00, og etter kl. 18.00. På 
søn- og helligdager skal det være ro. Musikkøvelser som kan være til sjenanse for andre, er ikke tillatt 
mellom kl. 20.00 og 07.00 og heller ikke på helligdager. 

6.4. Utuktig omgang eller tilsvarende er ikke tillatt i sameiet. 

 

7. Søppel 

7.1. Søppel legges i lukkede poser og plasseres i søppelcontainerne. Det er kun husholdningsavfall 
som legges i disse containerne. Papir og papp legges i egne merkede containere. 

7.2 Emballasje av annen art, ødelagt utstyr, kasserte eiendeler og lignende, må enhver beboer 
selv besørge bortkjøring av. 

7.3. Det er ikke tillatt å hensette søppel og lignende på fellesareal, likeledes at det ved lufting av 
hunder blir lagt i pose, ryddet opp og kastet i container. 

7.4. Ved hensetning av søppel vil slikt bli fakturert hver enkelt eier. 

  

8. Grilling 

Det er kun tillatt å bruke elektrisk eller gassgrill. Kullgrill er ikke tillatt da røyken fra disse kan være til 
sjenanse for andre beboere. 

9. Dyrehold 

All anskaffelse av større dyr (dvs. hunder og katter) må forhåndsgodkjennes av styret. Ved gjentatte 
klager på et dyr, kan styret beslutte å forby angjeldende dyr. Styret beslutning kan påklages til 
årsmøtet. 

 

 

 



 

10. Balkongregler 

(1) Bruken av balkongen skal ikke være til skade, ulempe eller sjenanse for naboene eller andre. Det 
skal være generell nattero på balkongene etter kl 23:00. Dette gjelder alle dager i uken. 
 
(2) På grunn av brannfare og sjenanse for naboene er det ikke tillatt å benytte kullfyrt grill. Kun el- 
eller gassgrill. 
 
(3) Balkongen får ikke brukes til lagringsplass / bod / søppelplass. 
 
(4) Det er ikke tillatt å montere/henge blomsterkasser på balkongens utside. 
 
(5) Det skal vises hensyn ved risting av klær, tepper m.m. fra balkongen 
 
(6) Det er ikke tillatt å montere parabol eller annen antenne på balkongen. 
 
(7) Det er ikke tillatt å montere markise. 
 
(8) Det er ikke tillatt å mate fugler fra balkongen, og mat skal ikke etterlates i lange perioder. Dette 
for å unngå ekskrementer på byggingen. 
 
(9) Seksjoner med balkong er ansvarlige for godt vedlikehold av balkongen. Balkongens gulv, vegger, 
himling, rekkverk og skillevegg skal ikke males, bores eller spikres i. Balkongens dreneringssystem 
skal renses jevnlig. Skader som følge av ulykke er forsikringssaker og meldes etter vanlige prosedyrer. 
 
(10) Seksjoner med balkong i Grenseveien 26 er pålagt å ha innsynsskjerming mot soverom i 
Grenseveien 22. Innsynsskjermingen skal minst ha høyde 170 cm og bredde 80 cm, og gi god 
skjerming av innsyn (enten ved å være heldekkende eller ved bruk av klatrevekster). Den være 
montert på innsiden av balkongen, og gå helt frem til rekket på langsiden. Utskifting av ødelagt 
innsynsskjerming skal bekostes av seksjonseieren, og skal være samme modell eller tilsvarende som 
på øvrige balkonger i Grenseveien 26 

 

11. Husordensreglenes virkefelt og overtredelse av reglene 

Offentlige (lov om eierseksjoner, husleielovene mv) lover mv. eller annet som er nedfelt i Norsk Lov 
som styrer beboernes rettigheter og plikter står over disse husreglene. Brudd på husordensreglene 
kan medføre skriftlig klage når den er meget grov og av gjentagende karakter. Beboerne har plikt til å 
melde fra til styre i slike tilfeller. Alle slike saker skal behandles av styret og før saken behandles skal 
de berørte part(er) få all mulighet til å forklare seg. 

12. Endringer av husordensregler 

Endringer av husordensregler skjer på årsmøte etter vanlige retningslinjer som er nedfelt i lov om 
eierseksjoner. Forslag om endringer behandles først av styret før de legges fram for årsmøte, slike 
endringer krever alminnelig flertall. 

13. Husordensregler 



Alle beboere har plikt til å følge husordensreglene. 


