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HUSORDENSREGLER FOR LIABAKKEN BOLIGSAMEIE
Sist endret på ordinært sameiermøte 23. april 2015.

§ 1
Beboere plikter å følge husordensreglene og er ansvarlige for at de overholdes av
husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Beboerne plikter å sette seg inn i
hvordan ventilasjonssystemet fungerer. Leiligheten og terrasse må ikke brukes slik at
det sjenerer eller er til skade for andre. Beboere plikter å verne om alle fellesanlegg.
§ 2
Vaktmester har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes.
Henvendelse til styret om husorden skjer skriftlig.
§ 3
Bil- og motorsykkelkjøring på gangveier er ikke tillatt. Unntatt fra dette er: syke- og
invalidetransport, møbeltransport og renovasjonsbiler. Parkering av motorkjøretøy er
kun tillatt på de tildelte plasser i garasjeanleggene.
Hver seksjon er tildelt disposisjonsrett til en biloppstillingsplass i fellesgarasje.
Seksjonseier plikter å påse at ingen som tilhører husstanden, evt. leieboer og dennes
husstand, benytter gjesteparkeringsplasser.
På grunn av hensynet til brannsikkerhet er det ikke tillatt å benytte biloppstillingsplass
til lagring av inventar og løsøre. Det er kun tillatt å oppbevare nødvendig utstyr i
tilknytning til bil. Seksjonseiere/beboere som har biloppstillingsplass hvor det er
installert separate skyveporter, plikter å holde disse låst til en hver tid, samt sørge for
nødvendig vedlikehold av portene.
§ 4
Søppelsjaktene brukes til tørrsøppel og ordinært husholdningsavfall som må
innpakkes slik at søppelet ikke faller ut.
Det må ikke kastes brennende, lett antennelige og legg knuselig avfall ned i
containerne.
Større gjenstander m.v. må kun kastes i container på anviste plasser slik:
-

Papp og papir i egen container (ikke isopor og plast, m.v.
Glass og flasker i gjenvinningscontainer (plastpose i egen container ved
siden av).

-

Husholdningseletronikk leveres på gjenvinningsplass hos
elektroforhandlere.

-

Store gjenstander i egen container eller bringes til gjenvinningsplass
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§ 5
Dyr som er til sjenanse for andre beboere må ikke holdes i leilighetene.
For hundehold gjelder politivedtektene.
Beboere med ansvar for dyr plikter å fjerne deres ekskrementer fra sameiets
eiendom. Beboere bes spesielt påse at dyr holdes borte fra sandkasser og
lekeplasser. Det er båndtvang året rundt på hele sameiets område.
§ 6
Det henstilles til beboerne å holde ro i leilighetene og på terrassene fra kl 23.00 til kl
07.00. Ytterdørene skal holdes låst hele døgnet
§ 7
Beboere må ikke sette fra seg barnevogner, sportsutstyr, leker eller annet i felles
trapperom eller ganger, men benytte fellesbodene til dette. Der dette ikke er til hinder
for vanlig ferdsel kan barnevogner likevel settes i trapperom. I fellesboder må det
ikke settes ting som er til sjenanse for andre beboere. På garasjeplassene skal det
holdes alminnelig god orden.
§8
Beboerne plikter å holde trapper og ganger rene, samt holde avløpsrenner fra
terrassene åpne. Beboere plikter å påse at busker, markiser og lignende ikke
befinner seg nevneverdig utenfor sin egne terrasses fysiske avgrensning.
§9
Skilt til ringeklokke og postkasse skal være ensartet i sameiet. Kun skilt godkjent av
styret kan benyttes. Vaktmester har fullmakt til å fjerne andre typer skilt og gå til
innkjøp av nytt skilt for den enkelte sameiers regning.
§ 10
Grilling med trekull på terrassene er ikke tillatt. Grilling med propangrill eller elektrisk
grill skal skje med minst mulig sjenanse for naboene.
§ 11
Varmtvann er kun tillatt brukt til tappevann, og ikke til faste installasjoner, så som
vaskemaskin/oppvaskmaskin e.a.
§ 12
Støyende bygningsarbeid kan kun foregå mandag - fredag i tidsrommet 08:00 –
20:00 og lørdager 09:00 – 18:00.
Støyende bygningsarbeider er ikke tillatt på søndager og helligdager.

________________________

