HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET NEDRE BAKKLANDET 56
Vedtatt av sameiermøtet den 20.04.2016

Alle seksjonseiere har ansvar for at husordensreglene blir overholdt
av egen husstand og de som gis adgang til leiligheten. Formålet med
husordensreglene er å sikre orden, ro og et godt bomiljø.
BRUK AV FELLESOMRÅDER
Enhver seksjonseier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som
fellesskap og de øvrige seksjonseiere ved all bruk av fellesområder.
Alle må medvirke til å holde sameiets fellesområder rent og ryddig.
Kjøretøyer, sykler, barnevogner og andre gjenstander skal ikke
plasseres på fellesareal til hinder for alminnelig ferdsel eller
vanlig bruk. Felles dører og porter skal holdes låst til enhver tid.
Grilling kan bare skje uten vesentlig plage for de øvrige beboerne.
Det tillates kun bruk av gass- eller elektrisk grill. Sørg for å ha
riktig slukkemiddel innen rekkevidde.
Søppel skal legges i anviste beholdere. Restavfall, papp og papir,
plastemballasje og spesialavfall sorteres etter renholdsverkets
sorteringsliste for avfall. Annet og større avfall må fraktes bort av
den enkelte beboer. Det er ikke tillatt å sette fra seg søppel eller
avfall på fellesarealer.
Parkering må foregå slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer
noen former for trafikk til og fra sameiet og de enkelte
bruksenhetene. Ulovlig hensatt kjøretøy vil bli fjernet fra sameiets
fellesområder for eiers risiko og regning.
Utvendige bygningsmessige endringer av enhver art kan bare skje etter
forutgående skriftlig samtykke fra styret. Det forutsettes i tillegg
at den enkelte seksjonseier selv sørger for å innhente nødvendige
offentligrettslige tillatelser. Montering av lykter, skilt, platter,
parabolantenner, varmepumper og lignende kan bare skje etter
forutgående skriftlig samtykke fra styret.
Utvendig markise kan monteres i henhold til standard tilsvarende
utforming og farge som Sandatex 407/52. Levegg i form av
vertikalmarkise kan monteres i henhold til tilsvarende standard.
Kassett skal være grå. Maksimal høyde på vertikalmarkise er 140 cm.
Alle markiser skal være ensfargede.
BRUK AV BOLIG
Boligen må ikke brukes slik at det oppstår ulemper eller ubehag for
andre beboere.
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Det skal være alminnelig nattero i tidsrommet kl. 23.00 - 06.00. I
dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved bruk av
musikkanlegg og musikkinstrumenter. Spesielt sjenerende støy som
banking, boring og snekring bør unngås etter kl. 20.00.
Ved festlige sammenkomster og gjennomføring av særlig støyende arbeid
skal naboer varsles i god tid på forhånd.
Ved lengre fravær plikter seksjonseier å sørge for nødvendig tilsyn
med egen seksjon. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tiltak slik
at vann og ledninger i boligen ikke fryser.

DYREHOLD
Det er ingen særskilte restriksjoner på dyrehold, men det forutsettes
at dyrets eier har ansvar for at dyreholdet ikke er til unødig
sjenanse eller bryderi for de øvrige sameiere eller andre som ferdes
på sameiets område.
Dyr skal alltid føres i bånd eller holdes i bur på sameiets område av
ansvarlig person, og holdes unna sandkasser og lekeplasser. Lufting av
husdyr bør i utgangspunktet skje utenfor sameiets område. Skulle det
likevel skje at de gjør sitt fornødne på sameiets område, må det
øyeblikkelig fjernes.
Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfeller beslutte at dyret må
fjernes, dersom styret etter en samlet interesseavveining finner det
nødvendig av hensyn til andre beboere (for eksempel av helsemessige
hensyn overfor allergikere eller lignende) eller når reglene for
dyrehold ikke er fulgt.

OVERTREDELSER
Klager på andre seksjonseiere for brudd på husordensreglene skal
forsøkes tatt opp direkte med vedkommende seksjonseier, og søkes løst
i minnelighet, før styret kontaktes.
Klager som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig til styrets
leder. Anonyme henvendelser behandles ikke.
Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor seksjonseier. Varselet
skal inneholde opplysninger om at fortsatte eller gjentatte
overtredelser vil bli ansett som vesentlig mislighold av seksjonseiers
plikter. Vesentlig mislighold er grunnlag for salgspålegg etter lov om
eierseksjoner § 26.
Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå
som følge av overtredelse av husordensreglene eller mangel på
aktsomhet.
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