Ordensregler for Boligsameiet Ulven Terrasse
Vedtatt i sameiemøte

1. Generelt
Boligsameiet Ulven Terrasse er et lite samfunn. Beboerne er i fellesskap ansvarlige for at eiendom og
området brukes og holdes i stand slik at alle trives.
Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i boligsameiet. Sameier er ansvarlig for at
medlemmer av husstanden, besøkende og eventuelle leieboere er kjent med reglene og overholder
disse.
Meldinger som kunngjøres fra styret ved oppslag, infoskriv, mail eller på hjemmeside gjelder på
samme måte som disse reglene.

2. Klager
Klager på brudd på ordensreglene rettes til styret, og skal skje skriftlig/på e-post.

3. Ro i leilighet og fellesarealer
Støy som kan sjenere andre skal ikke forekomme i leiligheter og oppganger mellom kl. 21.00 og 08.00
på hverdager, etter kl. 18 på lørdager og hele dagen på søndager og helligdager.
Det skal også være ro i fellesareal/uterom etter kl. 23

4. Ytterdører og dører til fellesrom
Ytterdører skal holdes låst hele døgnet og ikke settes åpne. Dører til bodrom, vaskeri og sykkelrom
kan bare være åpne når du oppholder deg i rommet.

5. Oppgang, korridor og andre fellesareal
a) Postkasser skal merkes med skilt av godkjent type, dette kan vaktmester hjelpe med.
b) Barnevogn, rullator og rullestoler kan plasseres i oppgangen under trapp slik at de ikke
hindrer ferdsel.
c) Andre gjenstander, yttertøy eller fottøy skal ikke plasseres i oppgangene eller utenfor egen
dør.
Ting som er satt i oppganger, korridorer eller felles rom utenfor hver bod behandles som
avfall. Det kan fjernes uten varsel og medføre gebyr på samme måte som for annet avfall
som er satt igjen.
d) Ordinær vask dekkes av felleskostnadene. Skitner du til ved uhell eller f.eks. oppussing må
beboeren selv gjøre rent. Hvis sameiet må utføre ekstra renhold vil kostnaden bli belastet
sameieren.
e) Det er ikke tillatt å røyke i noen innendørs fellesareal eller boder (jfr. røykeloven)

6. Boder
Dører til bodrommene skal holdes låst. Arealene utenfor hver bod er felles, og reglene for fellesareal
gjelder også her.
a) Motorsykler, mopeder, brannfarlige væsker m.v. skal ikke oppbevares i kjellerbodene
b) Elsykler og liknende skal ikke lades i boden på grunn av brannfare
c) Fryser o.l. med fast strømtilkobling kan brukes i boden, mot betaling fastsatt av styret

7. Vaskeri
Styret fastsetter nærmere instruks for bruk, tidsrom og lengde på vaskeperioder, pris, o.s.v.
Døren til vaskeriet skal holdes låst. Beboere skal bare oppholde seg i vaskeriet i forbindelse med egen
vask, og bare i den ordinære vasketiden. Barn skal ikke være i vaskeriet uten foresatte.
Vaskeriet skal gjøres rent etter bruk. Både gulv, avløp, maskiner og tørketrommel med filter skal
rengjøres.
Alt tøy skal fjernes når din vaskeperiode er ferdig, vaskeriet er ikke et tørkerom
Brytes reglene etter at informasjon og advarsler er gitt, kan beboeren fratas retten til å bruke
vaskeriene.
Ødelegges utstyr ved misbruk kan sameier bli erstatningspliktig.

8. Terrasse
All bruk av terrasse skal være slik at den ikke sjenerer andre.
a) Gassgrill og elektrisk grill kan brukes, men ikke annen grill med åpen flamme.
b) Det skal ikke henges blomsterkasser eller annet på rekkverket. Flaggholder skal være av
godkjent type som ikke skader rekkverket.
c) Blomster skal ikke plasseres slik at avfall kan drysse ned på naboens markise eller terrasse.
d) Tepper, matter o.l. skal ikke ristes ut av vinduer eller på terrasse på en slik måte at det kan
være sjenanse for naboer.
e) Parabol eller annet som kan skjemme fasaden må ikke skrus på vegg men kan plasseres på
gulv nedenfor rekkverkshøyden.
f) Sluk og rister skal holdes rene så avløpet ikke går tett. Ved vask av terrassen skal det ikke
brukes høytrykksspyler eller slange. Vask må skje slik at det ikke renner vann ned på markiser
eller terrasser nedenfor. Ta hensyn til naboene under ved å ikke bruke store vannmengder
som kan overbelaste avløpet

9. Innkjøring
Uteområdene skal brukes til opphold og lek. Innkjøring er kun tillatt for strengt nødvendig
kjøring. All kjøring skal da skje i gangfart. Oppholdstid for kjøretøyet er begrenset til nødvendig
av- og pålessing.
Parkering er ikke tillatt på uteområdene eller på gresset. Sameiet har avtale med P-selskap som
ilegger gebyr.

10. Uteområder
Beboerne har felles ansvar for at uteområdene holdes rene og ryddige. All bruk skal ta hensyn til
andre.
a) Plassen er begrenset, og fotball o.l. må skje på grøntarealet foran blokk 123.
b) Utstyr eller leker som gir mye støy eller kan medføre skade skal ikke benyttes eller settes
på området.
c) Engangsgrill skal ikke benyttes på uteområdene.
d) Ikke kast avfall, flasker, sigarettsneiper osv. på uteområdene, jfr. regler for avfall.
e) Det er svært farlig å klatre i blomsterkassene og murene mellom de ulike nivåene og
spesielt bak blokk 117.

11. Garasje
Garasjeanlegget eies av OBOS, men sameiets ordensregler gjelder også her.
Innganger til anlegges skal være låst hele døgnet.
Avfall skal bileieren selv fjerne fra garasjeanlegget og håndtere som annet avfall.
Det skal ikke vaskes bil i garasjen.

12. Avfallshåndtering
Alt avfall skal kildesorteres etter de regler som gjelder i Oslo. Du finner mer informasjon på
kommunens nettsider.
Avfall som leveres i sameiets anlegg- følg merking på nedkastene:
a) Restavfall, plast og matavfall sorteres kastes i felles innkast. Poser til plast og matavfall
får du i nærbutikken. Posene må knytes.
b) Papp og papiravfall kastet i egen beholder. Dette skal ikke være pakket i plast
c) Glass og metall kastes i egen beholder. Husk at dette skal være uten matrester og ikke
pakket i pose.
Annet avfall:
d) Batterier, lysrør og lyspærer kan leveres i nærbutikken
e) Farlig avfall, bildekk, større gjenstander, avfall fra oppussing osv. og kan leveres på
gjenbruksstasjon på Brobekk. Dette er gratis for innbyggerne i Oslo, og den enkelte
sameier har ansvaret for eget avfall.
Mange typer avfall kan også leveres hos forhandler av slike varer.
Se for øvrig informasjon på kommunens nettsider
Vaktmester kan unntaksvis hjelpe med bortkjøring, mot et gebyr som fastsettes av styret.
Ingen former for avfall skal settes utenfor avfallsanleggene i sameiet eller andre steder på
fellesareal. Brudd på dette kan medføre gebyr.

13. Avløp, WC og vasker.
Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Fett, kaffegrut, matrester o.l. må ikke tømmes i
vask, sluk eller toalett.
Hvis avløp går tett på grunn av brudd på dette kan utgifter til staking eller utbedring av skader
belastes sameieren.

14. Dyrehold
Dyrehold er tillatt. Hund skal registreres hos styret slik at det er lettere å håndtere

eventuelle klager.
Husdyr må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen, og skal ikke
ferdes fritt på fellesareal.
Avføring skal plukkes i pose som knytes og kastes i avfallsnedkastene. Posene skal
ikke ligge igjen verken på fellesområde, grøntområdene eller i åpne søppelkasser.

