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HUSORDENSREGLER
Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra
sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den
18.04.2017 og 29.04.2019.
Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av sameiets boliger,
felles-arealer og uteområder. De er til for å fremme miljø og trivsel i sameiet.
Den enkelte sameier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av
ham selv og de personer vedkommende gir tilgang til sameiets områder.
Husordensreglenes bestemmelser gjelder for alle beboere i Sameiet
Hovinbekken 1
*
1. GENERELLE HUSORDENSREGLER
a) Leiligheten skal brukes slik at det ikke er til unødig sjenanse for de øvrige
beboerne.
b) Sameiere som gir fremmede adgang til sameiets områder, er ansvarlig for
at vedkommende følger husordensreglene og vedtektene.
c) Sameier skal påse at leietaker skriftlig aksepterer å følge sameiets
vedtekter, husordensregler og vedtak fattet i sameiermøte eller av styret, ved
utleie av leilighet eller utleie av hybel.
2. LEILIGHETEN
a) Beboer i leiligheten har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold av egen
bruksenhet. Dette gjelder ikke ytre vegger. Se vedtekter. Punkt 3
Vedlikehold.
b) Dersom det oppdages skadedyr, skal styret varsles omgående.
c) Nøkler bestilles ved henvendelse til styret@hovinbekken.no.
d) Alle skal benytte postkasseskilt som bestilles på www.posten.no. Skiltet
skal inneholde alle fornavn og etternavn på beboere tilknyttet postkassen.
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3. FELLESAREAL/BALKONGER/KJELLER
Balkonger og vinduer skal ikke brukes til risting av tøy, sengeklær, tepper
eller lignende. Blomsterkasser skal plasseres på innsiden av
balkongrekkverket og må sikres forsvarlig.
Balkonger og terrasser skal ikke benyttes til oppbevaring som er til sjenanse
for naboer
b) Hver enkelt beboer plikter å holde det ryddig rundt sitt inngangsparti og
balkong. Parabolantenne er ikke tillatt.
c) Sykler skal settes på anviste plasser. Barnevogner kan plasseres i felles
trapperom og lignende så lenge de ikke er til hinder for generell adkomst
eller sperrer rømningsvei.
d) Det er forbudt å bruke kullgrill på balkongen. Gassgrill og elektrisk grill er
tillatt.
e) Det er ikke lov å oppbevare brannfarlig materiale som bensin og
gassbeholdere i kjellerbodene eller parkeringskjeller. I følge
brannforskriftene skal gassbeholdere oppbevares i hver enkelt leilighet, helst
utendørs.
f) Det er ikke tillatt å sende opp eller på annen måte benytte fyrverkeri på
balkongen eller på uteområdene.
g) Det er ikke tillatt å sette private gjenstander, avfall eller eiendeler av noe
slag utenfor egen leilighet, bod eller parkeringsplass. Unntak gjelder for
sykler og barnevogner. (jf. pkt. 3 c).
h) Alle dører til parkeringskjeller og boder skal holdes låst.
4. STØY 4. STØY
a) Det skal være ro i hele sameiet alle dager fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

Ved fest oppfordres det til a gi nabovarsel senest 7 dager i
forveien.
b) Banking, boring i betong, musikkøvelser eller andre støyende
aktiviteter som er til sjenanse for øvrige beboere, kan bare skje på
hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00, og på lørdag mellom kl.
11.00 og kl. 16.00. Søndager og helligdager skal det ikke borres,
bankes eller være støyende aktiviteter.
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5. DYREHOLD
a) Dyr skal alltid være under eierens kontroll i hele sameiet. Det er
båndtvang hele året på sameiets område. Dyret må ikke være til sjenanse for
andre beboere.
b) Dyrets eier er ansvarlig for å fjerne dyrets avføring i og på sameiets
område. Dyrets eier skal passe på at dyret ikke urinerer i trapper,
inngangspartier eller på fellesområdet. Hvis dette skjer skal dyrets eier
vaske/spyle etter seg.
c) Dyr skal holdes borte fra barnas lekeplasser.
d) Dyr skal kun mates i eierens leilighet.
6. AVFALL
Avfall må pakkes inn og kastes i avfallsbrønnene ved Grenseveien, ved
kjørebrua over Hovinbekken eller ved Rema 1000. Det er kildesortering i
Oslo, og beboerne må følge Oslo Renholdsverk regler for dette. Se regler på
Renholdsverket eller på våre Hjemmesider, www.hovinbekken.no
Renovasjon.
b) Glass og metallbokser må kastes i egen beholder for dette ved nedgang til
garasje.
c) Det er forbudt å kaste spesialavfall som bilbatterier, malingsspann, bildekk
og lignende i avfallsbrønnene.
d) Papir, esker skal kildesorteres og kastes i egne avfallsbrønner merket
papir. Kartonger og esker skal rives fra hverandre, slik at det som kastes ikke
setter seg fast i avfallsbrønnens sjakt.
e) Avfall, esker, kartonger skal ikke settes ved siden av avfallsbrønnene.
f) Alle beboere har ansvar for at fellesområdene og området rundt
avfallsbrønnene holdes fritt for all slags avfall, slik unngår vi rotter og andre
uønskede dyr.
g) Avfall må ikke under noen omstendighet settes i trapperom, utenfor
inngangsdør til boenhet eller i parkeringsanlegg eller bodganger.
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7. BEPLANTNING
a) Beplantning av fellesområder kan kun skje etter godkjenning fra

styret. Det gjelder også vesentlige endring i plantekasser på
bakkeplan.
b) Uteareal skal brukes slik at beplanting og andre anlegg, som plener,
overbygg, gatelykter, parkeringsplasser med mer ikke skades.
8. PÅRKERING
a) Parkering skal utelukkende skje på oppmerket plass i parkeringsanlegget
som man har råderett over.
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b) Det er forbudt å kjøre eller parkere i gårdsrommet. Unntaket er flytting
eller levering av særlig tunge gjenstander. Ved flytting skal styret orienteres
og signere p-bevis.
c) Maks parkeringstid i gårdsrommet ved levering av tunge gjenstander er 20
minutter.
d) Beboer er ansvarlig for å varsle styret umiddelbart dersom fjernkontroll til
kjøreportene mistes eller blir stjålet. For å unngå tyveri av fjernkontrollen til
kjøreportene, anbefaler styret at fjernkontrollen ikke oppbevares i bilen mens
den står parkert i parkeringsanlegget.
e) Dersom fjernkontrollen ikke fungerer, sjekk batteriet. Må det skiftes? For
å få opp kjøreportene manuelt, se Hjemmesiden www.hovinbekken.no
Kjøreport(er) inn til garasjer.
9. GJESTEPARKERING

a) Sameiet disponerer fem -5 gjesteparkerings plasser i garasjeanlegget.
Gjesteparkeringen administreres av et parkeringsselskap og følger det til
enhver tid gjeldende regelverk oppslått ved hver enkelt
gjesteparkeringsplass.
b) Sameiets beboere har ikke anledning til å benytte
gjesteparkeringsplassene.
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10. MONTERING AV UTVENDIG LEVEGG, PERSIENNER ELLER
MARKISER
a) Se våre Hjemmesider www.hovinbekken.no Arkiv, Tid for markiser.
11. SKADE, FEIL, MANGLER ELLER MISLIGHOLD
b) Seksjonseier skal erstatte alle skader på sameiets bygning eller øvrig
eiendom som skyldes seksjonseier selv, hans eller hennes
husstandsmedlemmer eller andre som har fått tilgang til leiligheten,
bygningen eller eiendommen for øvrig.
c) Oppdager beboer skader, feil eller mangler som man ikke mener seg
forpliktet til å utbedre, plikter man likevel straks å melde dette forholdet til
styret.
d) Hvis brannalarm utløses uten grunn, med påfølgende utrykning til
beboer/seksjonseier, vil seksjonseier bli fakturert for 100 % av sameiets
fakturakrav fra vaktselskap.

