HUSORDENSREGLER FOR RINGNES PARK VEST SAMEIE
Vedtatt på ordinært sameiermøte 15.04.2010
Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøte 23.04.2018
Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til
enhver tid gjelder for Ringnes Park Vest Sameie.
Hensikt
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og
mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr,
samt å bevare et enhetlig preg i eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de
øvrige som bor eller oppholder seg i bygget!
Hensynet til øvrige beboere
Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår
ulempe eller ubehag for andre beboere. Det må tas hensyn til det alminnelige
behov for hvile og søvn. Det skal være ro mellom kl 23:00 og 07:00 på
virkedager, ellers fra kl 23:00 til 09:00. Ved større private arrangementer bør
naboer varsles i god tid, og vinduer og dører bør holdes lukket under
arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper
(sigarettstumper, tomemballasje m.m.) i fellesareal senest dagen etter
arrangementet. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder
innendørs.
Se også eget utfyllende festreglement for RPV
Orden i fellesområdene
Gjenstander må ikke hensettes i gangrområder, trapper eller avsatser. Sykler
kan KUN plasseres i anviste plasser for sykler i fellesområdene, dvs. sykkelstativ
i indre gårdsrom eller sykkelbur i garasje syd eller nord. Sykler andre steder vil
bli fjernet forløpende. Vi varsler en til to ganger i året om RØD TRÅD AKSJON
for å rydde i vårt felles uterom. Ved RØD TRÅD AKSJON festes det en råd tråd
på alle sykler og låser, ved å fjerne den er det en beskjed om at du vil beholde
sykkelen. Sykler og låser som fortsatt er merket med RØD TRÅD etter utløpt
tidsfrist blir fjernet.
Det skal heller ikke stå gjenstander i fellesarealene i bodrommene eller i
inngangspartiet. Dørene til bodrommene skal være låst til enhver tid. Farlig
materiale som giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller
stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr og lignende må ikke oppbevares i
bodene. Pappesker må settes i hyllestativ elle lignende, eventuelt må en bruke
tette plastbokser på gulv! Alle må ha lås på boden sin - selv om den er tom.

Plener
Bruk av plenene som daglige snarveier skal unngås. Vi oppfordrer alle å følge
gangveiene og gi beskjed om dette til sine besøkende
Avfallshåndtering
Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og øvrig fellesareal
er forbudt. Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne
avfallscontainere. Matavfall i grønne poser, plastemballasje i blå poser og
restavfall i vanlig handlepose (ikke i store søppelsekker). Posene legges i
beholderen merket for dette. Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte
containere. Reduser volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det
kastes.
Det er ikke tillatt å deponere annet et alminnelig husholdningsavfall i
søppelrommet. Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det
oppbevares i husstanden til containerne er tømt, eventuelt leveres til en av
Oslos gjenbruksstasjoner, hvor den nærmeste er minigjenbruksstasjonen i
Helgesens gate 56-58, se
www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/minigjenbruksstasjoner. For å
unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelkassene unngås og
fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall hensettes
i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.
Se også tips på hvordan du som beboer i Ringnes Park Vest enkelt kan kvitte
deg med klær, møbler, byggavfall og nips - uansett om du har tilgang på bil eller
ikke: http://ringnesparkvest.no/5917/hvordan-kvitte-seg-med-avfall-som-ikkeer-husholdningsavfall
Postkasseskilt, ringeklokketablå, skilt på seksjon og bod
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at ringeklokketablået og postkassen er
utstyrt med navn på beboer(e) av seksjonen. Kun skilt bestemt av styret godtas.
Se egne retningslinjer om postkasseskilt. Inngangsdører til hver seksjon skal
være merket med Snr. og Lnr. Bod - som er tilleggsareal til seksjonene – skal
også være merket med skilt som det står T + seksjonsnummer.
Takterrasser
Generelt skal brukere av takterrassene rydde opp etter seg etter bruk og ta
med seg alle etterlatenskaper. Grilling er kun tillatt med elektrisk- eller
gassgrill.

Takterrassene i RPV Sameie er et felles oppholdsrom og kan ikke benyttes til
lukkede selskaper. Bestemmelsene om nattero gjelder også takterrassen. Styret
har anledning til å vise bort brukere som oppfører seg på en slik måte at det er
til sjenanse for andre beboere.
Det gjøres oppmerksom på at brukerne holdes økonomisk ansvarlig for
eventuelle skader de påfører terrassen/gjenstander. Samme økonomiske
ansvar gjelder for terrasser/balkonger i underliggende etasjer.
Orden
Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse
med flytting. Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører
eiendommen. Beboerne oppfordres til, i egen interesse, å verne om
fellesarealene og alle må medvirke til at området i og rundt eiendommen kan
holdes ryddig og pent. Styret har anledning til å innkalle den enkelte
seksjonseier til dugnad.
Oppslagstavler og hjemmeside
Den enkelte beoer plikter å holde seg orientert om informasjon som gjøres
tilgjengelig på sameiets oppslagstavler og hjemmeside.
Dugnader
Den enkelte seksjon plikter å delta på sameiets dugnader.
Vann og avløp
Arbeider som innebærer fare for vannlekkasje eller annet som kan påvirke
fellesanlegget i sameiet, må kun utføres av autoriserte firmaer. Ved arbeider på
bad, vaskerom og kjøkken som inkluderer røropplegg eller utskiftning av
sanitære armaturer, må en kun benyttes typegodkjente produkter pga. fare for
lekkasje til underliggende leiligheter, overslag av kaldtvann og annen skade.
For eksempel skal dusjarmaturene være av en utgave som i tillegg til å være
termostatstyrte, også være trykkstyrte. Vannkraner som lekker eller forårsaker
støy skal snarest mulig besørges pakket om. Uvedkommende gjenstander skal
ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes.
Felles signalanlegg
For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio og TV m.m.)
skal fungere optimalt må det kun benyttes godkjente tilkoblingsledninger
(skjermede kabler for radio- og fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner
eller arbeid på eiendommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med styret og
det selskapet som har vedlikeholdsansvaret for anlegget.

Energisparing
For å holde sameiets energikostnader på et minimum skal lyset slås av når du
forlater bodrom, avfallsrom og tavlerommet.
Brannforebyggende sikkerhet
Grilling i RPV – på terrasser/balkonger/indre gårdsrom - er kun tillatt med
elektrisk- eller gassgrill, og bare så lenge det ikke er til sjenanse for naboer. På
fellesarealer skal det ikke plasseres brennbart materiale eller objekter som kan
hindre rømming. Branndørene skal alltid være lukket, da disse har en viktig
funksjon for å hindre røykspredning ut i trappeløpet ved en brann. Ganger som
fører inn til leiligheter er en del av fellesarealet i en bygning. Sikringsskap skal
holdes låst.
Branndetektorene er koblet opp mot et felles brannvarslingsanlegg. Det er ikke
tillatt å fjerne, dekke til, flytte eller på annen måte gjøre skade på detektorene.
Detektorer i brannalarmer må ikke demonteres uten å varsle vaktmester da
dette vil gi feilmeldinger. Beboere må ikke selv fjerne detektorer da dette
utgjør en sikkerhetsrisiko for hele sameiet. Ved støvende arbeider i leiligheten
må detektor tildekkes med plastpose eller lignende. Hver enkelt seksjonseier
plikter å påse at det finnes brannslukkingsapparat / brannslange og en eller
flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår over. Seksjonseier er
ansvarlig for at det utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en
gang pr. år.
Balkonger/terrasser
Den enkelte plikter å holde en generell orden på egen balkong/terrasse. Det er
strengt forbudt å kaste sigaretter eller andre gjenstander ut fra leilighet,
terrasse, balkong eller andre deler av bygget siden dette medfører stor risiko
for brann, skade på mennesker eller skade på andres eiendom. Dette
inkluderer også å kaste sigaretter eller andre gjenstander ned på eksterne
gater. Den som starter en brann eller påfører skade ved slik oppførsel kan bli
holdt økonomisk ansvarlig.
Fasader
All boring i fasade må avklares med styret på forhånd. Det er forbudt å sette
opp private parabolantenner på byggets fasade. Se egne retningslinjer for
solskjerming, skjerming av balkonger og utebelysning, varmelamper mm.

Husdyrhold
Styret skal informeres om husdyrhold. Styret kan nekte dyrehold dersom dette
er til ulempe, sjenanse eller plage for øvrige sameiere eller bruksrettshavere i
sameiegjenstand. Dyreeiere må ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt
dyrehold. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område. Se også utfyllende
retningslinjer for husdyrhold i RPV
Oppvarming av leilighetene
I vinterhalvåret skal leilighetene holdes oppvarmet, og vinduer må ikke forlates
åpne uten at radiatorenes termostat er satt i stilling "snøkrystall" eller høyere
for å unngå at vannrør fryser og lekkasjer oppstår. Det er ikke tillatt å fjerne
eller flytte radiatorer i egen seksjon.
Heiser
Sørg for sørg for at man ikke drar inn småstein/singelgrus i heisene. Ta en kikk i
heisdørterskelen og fjerne stein og rusk som eventuelt har havnet der. Se egne
retningslinjer for heisstans.
Flytting
Melding om eier-, eller leietagerskifte skal meldes til Styret på e-post styret
@ringnesparkvest.no, evt. direkte til oppgitt kontaktperson hos OBOS
vedrørende nøkler.
Brudd på husordensreglene
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av
andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er
vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses
gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av
husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret. Styret har myndighet til å
treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.
Det er alle beboeres ansvar å bidra til et godt og trivelig bomiljø. Styret har
ansvar for å håndheve husordensreglene, og gjør oppmerksom på at brudd på
disse vil kunne føre til konsekvenser for deres bo- og eierforhold.
Erstatningsansvar
Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av
overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Sameier
er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hele husstanden,
fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og
fellesareal. Skader som påføres sameiets eiendeler skal raskest mulig utbedres
av den/de som har forårsaket skaden.

Utrykninger av vekterselskap eller Brann- og redningsetaten
Dersom vekterselskapet må rykke ut til Sameiet på grunn av husbråk, kan styret
pålegge seksjonseieren som er skyld i husbråket å dekke de faktiske
kostnadene ved utrykningen. Dersom det er leietaker som er skyld i husbråket,
vil kravet bli rettet mot seksjonseier.
Dersom brann- og redningsetaten må rykke ut ved utløst brannalarm, kan
styret pålegge seksjonseier av den seksjonene hvor alarm er utløst å dekke de
faktiske kostnadene ved utrykningen. Dersom seksjonen er utleid vil kravet
uansett rettes mot seksjonseier.
Burde vi også hatt med noe om kameraovervåking her, selv om det står i
vedtektene?
7. KAMERA/VIDEOOVERVÅKNING AV FELLESAREALER Styret har fullmakt til å
installere og foreta kamera/videoovervåkning av sameiets fellesarealer.
Overvåkning må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og
retningslinjer. Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og
forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåkning.

Garasje - og parkeringsreglement i Ringnes Park Vest
Sameie (RPV)
1. Formål
Vi ønsker et trygt og godt bomiljø i indre gårdsrom med minst mulig biltrafikk.
Garasjeanleggene kan kun brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er
til vesentlig ulempe for øvrige brukere.
2. Parkering
Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede plassene i våre garasjer.
Det gjelder egne regler i områdene som Q-Park drifter. Se skilt på stedet.
3. Utleie og salg
Ved utleie eller salg av parkeringsplass skal styret informeres om dette.
Garasjeplasser i Sameiet Ringnes Park Vest kan kun selges til andre i sameiet.
Du kan selv utføre egenadministrasjon av kjøp, salg eller leie av garasje på vår
hjemmeside: www.ringnesparkvest.no. Salget må i tillegg tinglyses i grunnboka.
Selger må skrive under på en erklæring om overdragelse til bruksrett til
parkering. Eiendomsbetegnelsen til garasjeseksjonen er gnr. 225 bnr. 278 snr.
504 og 505 Rettighetene er tinglyst på garasjeseksjonen under servitutter. Alle
avtaler og vilkår angående dette skjer direkte mellom selger/utleier og
kjøper/leietaker. Styret har ikke noe ansvar i denne forbindelse. Lapper på
dører o.l. blir fjernet forløpende. 4. Ulovlig oppbevaring Garasjeplassene skal
kun brukes til parkering. Det er ikke lov å oppbevare løsøre og annet på plassen
av hensyn til brannsikkerhet. Det er heller ikke tillatt å montere utstyr i tak eller
vegger for lagring.
5. Rengjøring
Ved rengjøring eller vedlikehold av hele eller deler av garasjen plikter eier etter
varsel å flytte sitt kjøretøy herunder bil, sykkel, moped, MC etc. Årlig rengjøring
skjer normalt i slutten av april. Kjøretøy som ikke er fjernet før rengjøring av
garasjen vil bli borttauet for eiers egen regning.
Utleier har selv ansvaret for å varsle sine leietagere ved varslet rengjøring og
vedlikehold.
6. MC/Moped
Styret administrerer utleie av 3 garasjeplasser og flere MC/Moped-plassene.
Seksjonseiere blir prioritert foran leietagere som igjen prioriteres foran
eksterne i tildelingen av disse plassene.

7. Uvedkommende
Uvedkommende skal ikke slippes inn i Garasjeanlegget.
8. Strømkontakter
Bruk av strømkontakter i garasjeanlegget må godkjennes av styret. Ladeuttak til
el-bil administreres av styret.
9. Parkering i indre gårdsrom
Alminnelig parkering av motorkjøretøy og eventuelt tilhenger til motorkjøretøy
er ikke tillat i indre-gårdsrom. Det er kun tillatt i forbindelse med arbeid/flytting
med nødvendig av- og pålessing i MAX 30 minutter.
10. Det skal utvises forsiktighet ved kjøring i bakgård
Fartsgrensen er maks 10 km i timen i indre gårdsrom. Kun kjøreveier skal
benyttes, og akseltrykksbegrensning er 6 tonn. Ved flytting skal vegger, gulv,
fliser, dør, heis etc. ikke skades. Heisen skal ikke reserves, men også kunne
benyttes av øvrige beboere.
11. Kjøring og parkering på naboeiendom i nord
Beboere i RPV har en rett for å kjøre gjennom portalen ved Ringnes Bryggeri
samt bruke den manuelle bommen for å komme til indre gårdsrom. Beboerne
har dermed ingen rett til å parkere i gårdsrommet på naboeiendommen i nord.
12. Bomløsninger
Se nærmere info for bomløsninger og kjøring i bakgård på:
www.ringnesparkvest.no
Merk: Dersom det er ønskelig å benytte seg av den elektriske bommen må det
fremmes minst 2-3 virkedager i forkant av det aktuelle tidspunktet bommen
skal benyttes,
13. Varsling til leietagere
Den enkelte utleier har ansvar for at leietager blir gjort oppmerksom på RPVs
garasje– og parkeringsreglement
14. Sanksjonsmidler
Området driftes etter privatrettslige regler. Overtredelser kan medføre
klagebrev, kontrollavgift og ev. borttauing. I tillegg kan en bli erstatningspliktig
etter vanlig erstatningsregler.

FESTREGLEMENT I RINGNES PARK VEST SAMEIE (RPV)
Dersom vekterselskapet må rykke ut til Sameiet på grunn av husbråk, kan styret
pålegge seksjonseieren som er skyld i husbråket å dekke de faktiske
kostnadene ved utrykningen. Dersom det er leietaker som er skyld i husbråket,
vil kravet bli rettet mot seksjonseier. En utryknings jobb er pr. dags dato priset
til kr. 1190,- eks mva per påbegynte halvtime. Det er enhver sameiers plikt å
påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre
beboere. Det må tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn. Det skal
være ro mellom kl 23:00 og 07:00 på virkedager, ellers fra kl 23:00 til 09:00.
Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og vinduer og
dører bør holdes lukket under arrangementet. Det er IKKE greit å spille musikk
for oss andre. Vi ber deg om å lukke vinduer og verandadør slik at du unngår å
bestemme musikkvalg og lydnivå for oss andre som bor her. Det gjelder hele
døgnet, og det gjelder i høyeste grad også på våre fellesområder.
Det er ikke tillatt å privatisere takterrassene – det er ikke ditt «private»
festlokalet. Det skal være åpent for alle og det skal være hyggelig for alle å
være der – både store og små. Det er ikke tillatt å spille forstyrrende musikk
eller være overstadig beruset med de konsekvenser det kan ha for sikkerhet,
lydnivå og forsøpling på våre fellesarealer. Det å gå utenfor rekkverk, er strengt
forbudt. Vis hensyn til at det bor folk rett under takterrassen. Det er en
selvfølge at en rydder opp etter seg
Det er strengt forbudt å kaste sigaretter eller andre gjenstander ut fra leilighet,
terrasse, balkong eller andre deler av bygget siden dette medfører stor risiko
for brann, skade på mennesker eller skade på andres eiendom. Husk å også ta
ansvar når du og dine gjester er på vei fra festen, evt. på vei hjem fra byen.
Mange er glad i å rope/skrike høyt når de har drukket noen enheter med
alkohol. Bråk i fellesområdene og indre gårdsrom høres særdeles godt i vårt
atrium. Det bor mange ulike mennesker i sameiet med ulik livssituasjon barnefamilier, unge, gamle, studenter, skiftarbeidere osv. – om alle «bare» har
en høylytt fest i året, betyr det at vi «alltid» vil bo i en høylytt fest. Det er ikke
akseptabelt for et boligsameie. Beboere oppfordres derfor på det sterkeste til å
ta hensyn til naboer når en har fest. Festbråk kan oppleves som ubehagelig å ta
opp direkte med naboer. Beboere kan da ta kontakt med bomiljøvaktas
vakttelefon 22 97 10 70. Denne er betjent hele døgnet. Det er også ønskelig at
en i tillegg sender en e-post til styret(at)ringnesparkvest.no om hendelsen slik
at saken blir best mulig opplyst. Henvendelser av slik art blir behandlet
konfidensielt.

Bomiljøvakten er også orientert om innholdet i sameiets husordensregler og
vedtekter. Styret har bedt om at bomiljøvakten bistår med å holde oppsyn med
at reglene følges – dette gjelder særlig reguleringer om ro og orden. Styret vil
bli orientert gjennom skriftlige rapporter fra bomiljøvakta. For å unngå
urimelige klager, misbruk og henvendelser fra utenforstående, vil bomiljøvakta
kun rykke ut når innringer identifiserer seg med navn og
adresse/leilighetsnummer. Dersom beboere misbruker ordningen, forbeholder
sameiet seg retten til å kreve kostnaden ved utrykningen dekket av
angjeldende beboer. Det oppfordres alle beboere i RPV til å sette seg inn
gjeldene regler og vedtekter, se under generell info på hjemmesiden
www.ringnesparkvest.no for mer informasjon. Det er alle beboeres ansvar å
bidra til et godt og trivelig bomiljø. Styret har ansvar for å håndheve
husordensreglene, og gjør oppmerksom på at husbråk også vil kunne føre til
konsekvenser for ditt bo/eierforhold i sameiet, se eierseksjonsloven §§ 26, 27.
Klager og rapporter om festbråk blir styrebehandlet.

HUSDYRHOLD I RINGNES PARK VEST SAMEIE (RPV)
Det er tillatt med husdyr i RPV, men det er vedtatt enkelte vilkår i forbindelse
med dyrehold.
Vi er mange beboere i RPV, og det er få grønt arealer i indre gårdsrom. Sameiet
har bestemt at plenene i indre gårdsrom skal brukes til fritidsaktiviteter for
barn og voksne.
Det er IKKE er tillatt med lufting av hund på plenene i indre gårdsrom. Styret
håper at alle hundeeiere aksepterer dette, og at de tar lufteturen utenfor indre
gårdsrom.
Det er også forbudt å bruke FUS barnehage som luftegård.
I tråd med sameiets vedtatte regler så skal husdyr i sameiet registreres.
Registreringen av eget husdyr gjelder selvfølgelig både seksjonseiere og
leietagere i RPV.
«Styret skal informeres om husdyrhold. Styret kan nekte dyrehold dersom
dette er til ulempe, sjenanse eller plage for øvrige sameiere eller
bruksrettshavere i sameiegjenstand.
Dyreeiere må ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt dyrehold.
Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område»
Dyr som aldri forlater leilighen og som ikke sjenerer noen - for eksempel fisker
og hamster - er ikke nødvendig å registrere.
Heisstans i Ringnes Park Vest Sameie (RPV)
Ved heisstans kan vaktmester kontaktes på telefon 815 555 85.
ISS kan i de fleste tilfeller resette heisen. Vi oppfordrer imidlertid beboere om å
si ifra så tidlig som mulig på ukedagene slik at vi unngår ekstra utgifter.
Tjenesten er ink. i vår kontrakt med ISS KUN i kontortid.
Hvis ingen er innesperret, vil ISS rykker ut til følgende tider:
08-15 Hverdager
09-15 på lørdager
09-15 på søndager
Sende gjerne styret også en e-post på styret(at)ringnesparkvest.no slik at vi evt.
kan følge det opp.

Privatpersoner kan selv betale for egen regning utenom disse tider. Pris for
utrykning inkl. kjøring er d.d. kr. 1.850,- + mva.
Evt nødvendig reparasjon fra heisfirma blir bestilt fra ISS eller styret. Represjon
av heisfirma vil alltid vente til neste virkedag av kostnadsmessige årsaker.
Utenom kontortid er det kun akutte henvendelser på telefon 815 555 85. Dvs
at en ikke kan ringe for å legge igjen beskjed til ISS om heistans - da må en
vente til neste dag.
Vi ber også alle om å bidra til å holde heisene våre frie for unødvendig nedetid
og unngå unødvendige store kostnader.
Derfor oppfordrer vi alle til å:
- Sørge for at man ikke drar inn småstein/singelgrus i heisene.
- Ta en kikk i heisdørterskelen og fjern stein og rusk som eventuelt har havnet
der.

Retningslinjer solskjerming, skjerming av balkonger og
utebelysning, varmelamper mm.
Artikkelen inneholder gjeldende retningslinjer for fasaden i RPV samt
kontaktinformasjon til aktuelle leverandører.
Fysiske inngrep, som blir foretatt utvendig, på eller ved hver eierseksjon,
herunder balkonger, må kun utføres av praktiske årsaker og godkjennes av
styret.
Hensikten med retningslinjene er å regulere diverse tiltak for skjerming
utomhus slik at fasaden beholder et ensartet visuelt uttrykk. Ved utvendige
arbeider skal det benyttes tilsvarende materialer og farger som er benyttet i
eksisterende bygningsmasse.
Seksjonseier er ansvarlig for alle arbeider. Det skal kun utføres arbeide av
fagpersonell. Det er den enkelte seksjonseiers ansvar at gjenstander og
innretninger på balkonger- og rekkverk sikres forsvarlig.
Solskjerming
Terrasse- eller balkongmarkiser kan kun benyttes i de øverste etasjene der det
ikke er tak over. Beboere som bruker slike produkter plikter å ta hensyn til
omkringliggende leiligheter ved at disse ikke kjøres for langt ut slik at de skaper
sjenanse. Disse skal ikke under noen omstendighet monteres utover egen
eiendomsgrense.
Der det er inntrukne balkonger med tak over kan det søkes styret om tillatelse
for montering av levegg el.
Ved bruk av markiser skal det benyttes grå markiseduk tilsvarende 94/15. dette
er en duk fra duk-leverandør Sandatex. På bæresystem/armatur benyttes
eloksert grå aluminiumsfarge.
På øvrige vinduer i fasadeliv og på inntrukne vindusflater skal det benyttes
utvendige Screens. Screen duk 108108 grey er valgt her. På
bæresystem/armatur benyttes eloksert grå aluminiumsfarge. På vinduer mot
balkonger kan det alternativt benyttes persienner i grått metall, fargekode:
108108, av kvalitet 50 millimeter (festet til vindu eller vindusramme). Det skal
benyttes en grå dekkasse til persiennene.

På gelenderet i front på balkonger er det tillatt med balkongtrekk med maljer
sydd inn i duken. Her benyttes også markiseduk med kode 94/15, lik
Terrassemarkisene.
Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig for kjøp og installasjon. Det skal kun
benyttes faglærte montører. Ved planer om oppsetting som faller utenfor
denne spesifikasjonen/ beskrivelsen må det forelegges styret for godkjenning
(planskisse med beskrivelse).
Kontaktinformasjon til aktuelle leverandører styret har inngått avtale med og
som disponerer nødvendig standard i forhold til farge og utforming:
Scandic Markiser
Farshid Zamanikia, Partner / Salgskonsulent
Tlf: 04990
Mobil: 97697724
Hjemmeside: www.scandic.no
Kjells Markiser
Mobil: 95300800
E-post: post@kjellsmarkiser.no
Hjemmeside: www.kjellsmarkiser.no
Støy- og innsynsskjerming
Ved skjerming (skillevegg for å dele balkongen) av balkonger mot støy og
innsyn bør det benyttes frostet glassplate, tilsvarende det som er benyttet på
balkongene. Seksjonseierene må avtale seg imellom og komme til enighet om
skjermingen. Arkitekt og styret anbefaler en maks høyde på 150 cm.
Skjerming og av balkonger må forelegges styret for godkjenning (planskisse
med beskrivelse).
Se tilbud fra GBS Produkter AS:
http://ringnesparkvest.no/5917/nyheter-/skillevegger-i-ringnes-park-vestsameie-rpv
Belysning
All montering av belysning på fasader som ønskes utført av den enkelte
seksjonseier må godkjennes av styret.
Det kan kun benyttes sirkulær utebelysning tilsvarende det utbygger har
benyttet og det som er godkjent av styret. Det er en forutsetning ved
installasjon av belysning at det benyttes autorisert elektriker.

Centrum Elektriske og O. Stabell har vært utførende installatør i prosjektet og
kan kontaktes:
O. Stabell Elektriske AS
Tlf: 22 17 29 65
E-post: tore@ostabell.no
Terrasse varmere og Paraboler
Det er ikke tillatt å montere terrasse varmere eller paraboler.
Andre installasjoner
Det er ikke tillatt å montere andre ting på fasaden uten styrets godkjennelse.
Blomsterkasser kan kun henges på innsiden av balkongen.
Ved godkjenning og informering om solskjerming, samt eventuelle spørsmål
omkring dette bes styret kontaktes på e-post: styret (at)ringnesparkvest.no

Postkasse-skilt
Postkasser i sameiet skal benytte en ensartet utforming av postkasseskilt, jfr.
Husordensregler for RPV. Hos Jernia Ringnes Park får dere bestilt skilt i riktig
format for husstander i Ringnes Park Vest Sameie.
Skiltet skal være hvitt med svart preg, og inneholde navn, seksjonsnummer
(snr.) og leilighetsnummer. Det er ikke lenger et krav om å ta med H-nummer
(m.a.o. valgfritt).
Merk: Toftes gate 11, Toftes gate 13, Thorvald Meyersgate 12 og samtlige i
Thorvald Meyersgate 16 bortsett fra i 16A trenger kun å ha med navn på
beboer(e) av seksjonen.
Målene på alle er 94x58.
Seksjonseiere har selv tilgang til sitt unike juridiske snr. bla. på kjøpekontrakter,
innbetalinger for husleie osv.
Jernia Ringnes Park vil også forsøke å være behjelpelige hvis det er beboere
som ikke kan snr. til leiligheten de bor i.
I tillegg gir vår Jernia Ringnes Park 15% rabatt på alle ordinære varer til alle
beboere i Ringnes Park Vest Sameie (gjelder ikke allerede nedsatte priser).

