
Ordensregler for Beboerforeningen i Seksjonssameiet Bassengtomten. 

Vedtatt årsmøtet våren 2007  
 

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker samt vise 

hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. 

Husordensreglene skal sikre beboerne og brukerne av seksjonene i sameiet trivsel og regulere 

forhold som kan være til sjenanse for andre, og skape et godt bo- og arbeidsmiljø hvor alle kan trives 

og føle seg trygge. Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiets seksjoner og 

fellesareal.  Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle 

framleiere gjøres kjent med reglene og overholder disse.  Seksjonseier blir erstatningspliktig for 

enhver skade som skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet. 

 

RO – ORDEN – ALMINNELIGE HENSYN 

1. Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig, såfremt det ikke sjenerer andre.  

Unngå unødig støy i leiligheten/seksjonen og i felles/tilkomstarealer i huset eller utenfor 

naboenes vinduer og verandaer.   

 

2. På søndager og helligdager, og mellom kl 23.00 og 07.00 på hverdager skal det være ro i sameiet.  

Banking, boring og annen kraftig støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg og lignende må ikke 

foregå i dette tidsrom. Nabovarsel bør sendes ut dersom man planlegger større festligheter. 

 

3. Det er røykeforbud i fellesareal og oppganger, i heisene og på svalgangene.  Mange har soverom 

vendt mot svalganger, og røyking på dette området vil være til sjenanse for disse.  Ved røyking i 

hagen, må sneiper fjernes. 

 

4. Fotballsparking i haven er ikke tillatt. 

”Barn under 7 år tillates å leke med ball i hagen, under oppsyn av foresatte. Det aksepteres ikke 

uforholdsmessig støy, og det aksepteres ikke støy over lengre perioder  (”timesvis”). 

Barn over 7 år henvises til nærmeste fotballøkke hvis de skal spille fotball.” 

 

5. Matteristing/uthenging av klær/vask på balkongrekkverk er ikke lov da dette sjenerer naboer. 

 

6. Grilling kan kun foretas med gassgrill/elektrisk grill 

 

7. Alle seksjonseiere skal ha merket postkassene (standard skilt) og inngangene med skilt 

 

8. Meldinger/kunngjøringer av felles interesse for eksempel dugnader, felles info, ledige 

parkeringsplasser osv. må skje via oppslagstavlene i den enkelte oppgang.  Andre oppslag blir 

fjernet. 

 

SIKKERHET 

9. For å øke sikkerheten, skal alle dører til eventuelle fellesområder og andre låsbare 

rom/innretninger være låst når ingen oppholder seg der. Dette gjelder også dører til egne boder. 

 

10. Rømmings- og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler og lignende. 

 

11. Det er ikke lov å fjerne eller koble ut brannalarmen i hver leilighet. Hver leilighet har alarmsensor 

i entre eller soveavdeling.  En summer vil varsle hvis brannalarmen er utløst i kjøpesenteret eller 

alarm er utløst i boligdelen.  Alarmen gir kun signal i hver leilighet.  For å utløse brannalarmen på 

anlegget må denne varsles manuelt ved rømningsdør i hver etasje.  En utkobling av alarm vil 

derfor svekke sikkerheten. 

 



12. Oppskyting av raketter og fyrverkeri fra terrasser, svalganger og hage, er forbudt. Det presiseres 

at svalganger er å betrakte som fellesareal. 

 

13. Fellesarealer og tilkomstarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr. 

 

14. Lagring på parkeringsplasser er begrenset pga av brannforskriftene.  Det tillates derfor ikke at det 

stables bilhjul og andre effekter på ledige områder. 

 

15. Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstid, 

slik at vann- og avløpsrør ikke blir frostskadet.  

Alle radiatorer må ikke skrues av men minimum settes på frostsikring (snøsymbol) når man har 

forlatt leiligheten ved reise. 

 

PARKERING 

16. Parkering må foretas på egne plasser og være slik at det ikke er til sjenanse, eller hindrer noen 

former for trafikk til og fra sameiet. 

 

17. Sykkel- og motorsykkelparkering må skje på anviste og oppmerkede plasser i garasjen. Sykler 

som er parkert i innganger/svalganger/oppganger blir fjernet. 

 

18. Syklister skal bruke kjøreportoppgangene i til garasjen ved bruk av nøkkelbryter. Sykler skal ikke 

fraktes via fellesadkomst som inngang/heiser/ganger etc. 

 

DYREHOLD 

19. Husdyrhold er generelt tillatt med mindre det ikke er til sjenanse eller ulempe for de andre 

beboerne.  Beboere som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og 

påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på sameiets område.  

 

20. Lufting av dyr i hagen er ikke akseptert. 

 

KILDESORTERING – AVFALL  

21. Restavfall, papp/papir, miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets 

sorteringsliste.  For store mengder avfall, benyttes gjenbruksstasjonen som er etablert i 

kommunen.  

 

22. Spesialavfall er ikke sofaer, møbler, elektrisk utstyr etc.  Dette må fjernes selv av den enkelte 

seksjonseier og leveres på dertil egnet sted. 

 

23. Ting som ikke er i bruk eller skal kastes, må ikke etterlates i fellesarealer og felles tilkomstveier. 

24. Papp/papir må plasseres i containere utenfor TK8 ovenfor Solsiden 

 

BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER - FASTMONTERINGER 

25. Det kan ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer.   

 

26. Montering av markiser/persienner må foregå etter spesifikasjoner/fargevalg vedtatt i sameiet.  

 

27. Alle fasademessige endringer er forbudt uten tillatelse fra sameiets styre – herunder 

nedsenkning av balkongtak, montering av parabolantenner, platter, levegger eller lignende. 

 

Eventuelle klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal først tas opp med den/de det 

gjelder før klagen sendes styret.  Styret behandler kun skriftlige henvendelser. 


