
Husordensregler for sameiet Frysjaveien 1, 3 og 5  
 

Tillegg i § 4 vedtatt på ordinært årsmøte 20.03.02.  § 1 endret på ordinært årsmøte 17.03.2004. og 

28.04.2005. § 6 endret på ordinært årsmøte 28.04.2008. §§ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 revidert på ordinært 

sameiermøte 04.04.2016. §§ 1, 2, 9, 11, 14 revidert på ordinært årsmøte 04.04.2018. 

 

§ 1 

  

Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å 

vise hensyn.  

 

Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge for ro og orden i sin del, og er også ansvarlig for at 

eierens husstand, leietakere og andre han gir adgang til eiendommen ikke volder ubehag eller 

ulemper for noen.  

  

Det skal være ro om natten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Støyende selskap etter klokken 23.00 

skal alltid varsles med oppslag på forhånd, og det skal likevel tas alminnelige hensyn til 

naboer. Lydforholdene i trappeoppgangene, fra balkongene og mellom seksjonene tilsier at 

det må vises hensyn til de øvrige beboeres nattero.  

  

Høyttalere bør alltid innstilles slik at de ikke sjenerer naboene, og må særlig dempes etter kl. 

23.00. Det samme gjelder musikkinstrumenter. Uten samtykke fra sameiestyret er det forbudt 

å drive musikk- og sangundervisning.   

  

Sliping, pussing, banking og boring i vegger, gulv og tak høres over store deler av huset og 

må ikke forekomme etter kl. 19.00, og er ikke tillatt på helligdager inkl søndager, eller etter 

kl. 16.00 på dager før helligdager.  

  

Ved planlagt oppussing som vil medføre gjentatt/langvarig støy over flere timer, må 

seksjonseier sende ut et nabovarsel som angir hva som skal utbedres, om hvor lang tid det vil 

ta, og kontaktinformasjon. Nabovarselet settes opp på oppslagstavlen i inngangspartiet i god 

tid før oppussingen starter, for å redusere ulempen for naboene mest mulig.  

  

    

§ 2 

 

Parkering på sameiets eiendom er kun tillatt for dem som har betalt anvist plass. Garasje- og 

parkeringsplassene er beregnet kun til person- og stasjonsvogner eller varevogner av 

tilsvarende størrelse. Elbil kan lades inntil 10 A fra motorvarmeruttak i sameiets garasje. Eier 

skal selv melde fra om dette til styret for fakturering av strømkostnader. 

  

Sameiet er eier av plasser merket ”gjesteparkering”. Disse plasser skal bare benyttes til 

formålet i maksimalt 48 timer per uke, per besøkende. Ved behov for ytterligere tid må dette 

avtales med styret/vaktmester på forhånd. Gjesteparkeringen tillates ikke benyttet av 

seksjonseier, dennes husstand eller leietaker, bortsett fra for av- og pålessing.  

Det er ikke egne plasser forbeholdt bevegelseshemmede eller elbiler, men styret kan legge til 

rette for frivillig bytte mellom seksjoner ved behov. 



  

§ 3 

  

Lek i trappeoppgangen og ballkasting mot yttervegger er forbudt. Det pålegges foreldrene å 

passe på at barna ikke tegner på vegger og dører. Det henstilles til alle å snakke til personer de 

ser ødelegger eller tilgriser bygninger og beplantninger.  

  

  

§ 4  

  

Dyrehold er tillatt, men må ikke være til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre 

seksjoner, og kan ikke luftes på lekeplassen. Hundeposer skal kastes i søppelen.  

Ved mislighold kan styret tilbakekalle tillatelsen. Hund skal føres i bånd på sameiets felles 

areal. Dette gjelder både inne og ute.  

  

§ 5 

 

Husholdningsavfall skal pakkes inn og kastes i sameiets utvendige søppelskur eller i 

offentlige resirkuleringspunkter ihht kommunale retningslinjer. 

Det er ikke tillatt å plassere avfall utenfor søppelskur, i boder, korridorer, trappeoppganger 

eller andre fellesarealer ute eller inne. Brennbart materiale må aldri plasseres nær husvegger, 

hverken på egen parkeringsplass eller i garasjene. 

Spesialavfall, gamle møbler, byggematerialer, hageavfall etc. må hver enkelt levere på 

gjenbruksstasjon e.l., med mindre felles innsamling er annonsert. 

 

§ 6  

   

Mindre typer vaskemaskiner kan anvendes i leilighetene når myndighetene tillater det og 

deres forskrifter for installering følges. Seksjonseieren blir ansvarlig for enhver skade 

forårsaket ved bruk av disse maskiner (jfr. husleielovens §§ 20 og 22). Vaskeriet tillates bare 

brukt etter liste.  

  

Vasketider:      Hverdager      kl. 07.00 – 23.00  

        Åpent vaskeri søndag  

        Åpent vaskeri offentlige høytidsdager  

                                               Åpent vaskeri helligdager       

                      

De som har mer enn 2 familiemedlemmer kan bruke vaskeriet 2 ganger pr uke. For 

selve bruken av vaskeriet gjelder særskilt instruks.  

 

Lufting må ikke skje gjennom entredøren. Banking og lufting av møbler, tøy, sengeklær, 

tepper m.v. må bare foregå på anvist plass og inntil kl. 20.00. Tillates ikke på helligdager eller 

etter kl. 16.00 på dager før helligdager.  

Risting, banking og lufting av tøy og tepper etc fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. 

Tørking av tøy på balkongene kan bare skje når tøyet henger under balkongens brystning.  

 



Ventilator/avtrekksvifte på kjøkken og bad må ikke kobles til felles avtrekk å grunn av 

brannfare og forurensning av felles ventilasjonsanlegg. 

 

§ 7 

  

Antenner, flaggstenger, markiser, verandaseil og skilt tillates ikke satt opp uten styrets 

samtykke. Blomsterkasser må henges på innsiden av balkongrekkverket.  

 

Det er ikke tillatt å henge gjenstander fra balkonger eller vinduer. Det er ikke tillatt å kaste 

sigarettsneiper eller andre gjenstander ned fra balkonger eller vinduer. Uaktsomhet som kan 

få alvorlige følger regnes som alvorlig mislighold.  

  

Ved vanning av blomster på balkonger, eller ved rengjøring av disse, må det påses at det ikke 

drypper vann på balkongene under. Om vinteren påhviler det seksjonseierne å holde 

balkongene rene for snø og is.  

 

§ 8  

  

Det kraftige vanntrykk tilsier at tapping til enhver tid må foretas med forsiktighet, da sus 

høres meget tydelig i betongbygg, særlig om natten. Uvanlig støy i vannledning eller kran i 

egen leilighet må meddeles vaktmesteren. Vaktmesteren må omgående varsles når vannet 

stadig renner i WC og kraner, det er radiatorlekkasje eller når noe på annen måte ikke er i 

orden i leiligheten, kjellerbod eller fellesrom.  

  

  

§ 9 

  

Alle leilighetene har mekanisk avtrekk og skal ha åpen luftespalte i overkant av alle vinduer 

for å sikre normal oppvarming av rommene, og hindre trekk, undertrykk og fuktproblemer. 

Radiatorene skal etterses og luftes av beboer ved behov, feil og lekkasjer meldes vaktmester. 

Om vinteren må seksjonseieren - eventuelt framleier – sørge for at leiligheten ikke blir for 

sterkt avkjølt. Det tillates kun kortvarig utlufting. Om vinteren skal kjellervinduene være 

lukket, slik at frysing av vannledninger unngås. Seksjonseieren er ansvarlig for enhver 

frostskade som skyldes brukere av seksjonen.  

  

Det må nøye påses at ting som oppbevares i kjellerbodene og kjølerom ikke påfører gården 

eller de øvrige sameiere skade. Ødelagt mat må fjernes. Matboden rengjøres. Alle kjellerdører 

holdes låst.  

  

Vinduer i oppganger må ikke stå åpne om natten, heller ikke i regn og vind. Den som åpner, 

må påse at de blir lukket.  

§ 10 

  

Trappeoppganger, kjellerganger og andre fellesrom skal til enhver tid være ryddiggjort og 

tillates ikke brukt som oppbevaringssted for private eiendeler.  

  

All pappemballasje og tomkasser, aviser etc er det forbudt å oppbevare i kjellerbodene på 

grunn av brannfaren.   



 

 § 11 

  

Inngangsdører og postkasser skal være forsynt med skikkelige navneskilt. (Ikke visittkort etc.)  

 

  

§ 12  

  

Ytterdører skal være låst. Seksjonseierne er ansvarlig for hvem de slipper inn.  

  

  

§ 13  

  

Seksjonseierne har ikke adgang til tak, fyrrom eller elektriske tavlerom.  

  

  

§ 14  

  

Vaktmesteren er ansatt i sameiet, og bor i Frysjaveien 3. 

 

Ved oppståtte vannskader og lignende skal vaktmesteren varsles i arbeidstiden. Skader skal 

alltid begrenses uten opphold. Vaktmesteren kan ved anledning rådgi og veilede beboere ved 

mindre bygningsmessige inngrep som hulltaking/boring i betongvegger, og ved enkle 

vedlikeholdsoppgaver som rengjøring av sluk og avløp, skifte av kranpakninger og lufting av 

radiator. 

 

Vaktmester har ikke anledning til å gjøre forefallende arbeidsoppdrag på private installasjoner 

inne i den enkelte seksjon i arbeidstiden. 

 

§ 15  

  

Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 

vedtekter, husordensregler eller mangel på aktsomhet.  

  

Seksjonseier er også ansvarlig for at husordensreglene og vedtektene blir overholdt av hans 

husstand, leietaker eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen.  

   

 

§ 16  

  

Vaktmesteren og styret påser at husordensreglene blir fulgt, og har plikt til å påtale brudd på 

disse.  

 


