ORDENSREGLER for Sameiet Tonsenhagen 9
(Vedtatt på årsmøte 9. april 2018)

1. HVORFOR ORDENSREGLER?
Når vi bor i en blokk, bor vi tettere på hverandre enn om hver av oss hadde sitt eget hus. Det
krever mer fleksibilitet hos hver enkelt av oss, og vi må i utpreget grad ta hensyn til hverandre.
Det er en klar betingelse for at vi skal kunne fungere som gode naboer. I likhet med samfunnet
for øvrig må vi ha visse leveregler, visse påminnelser, uttrykt i form av ordensregler, som er
vedtatt av sameiets årsmøte. Bestemmelsene i ordensreglene omfatter alle beboere. Alle er
forpliktet til å rette seg etter dem. Hensikten med ordensregler er ikke å pålegge beboerne
unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel og trygghet, samt godt naboskap.
Ordensreglene legger vekt på å gi størst mulig rom for individuell utfoldelse for den enkelte
beboer, samtidig som fellesskapet innen sameiet som helhet er søkt ivaretatt. Hver enkelt av
beboerne må derfor bruke sin leilighet, fellesarealene og utearealene på en slik måte at det ikke
kan sies at brukeren sjenerer andre. Eier av leiligheten er ansvarlig for at ordensreglene også
blir overholdt av de øvrige i husstanden og av andre som gis adgang til leiligheten. Eier er
likeledes ansvarlig for kostnader som påløper som et resultat av brudd på
ordensreglene. Sameiets styre er av årsmøtet bemyndiget til å håndheve bestemmelsene
i husordensreglene. Forslag om endringer av husordensreglene behandles og vedtas med vanlig
flertall på sameiets årsmøte.
2. ALMINNELIG BRUK AV LEILIGHETEN
Musikkanlegg, instrumenter, radio, TV, video, etc. må ikke ha slik lydstyrke at naboen blir
forstyrret.
•
•
•
•

Snekring, hamring og lignende samt bruk av elektrisk drill/slagbor må ikke finne sted før
kl. 07:00 og ikke etter kl. 19:00 på vanlige hverdager.
På lørdager og dager før høytids-/helligdager ikke før kl. 08:00 og ikke etter kl. 17:00.
På søndager – og helligdager skal det være ro i leilighetene slik at virksomhet som er
nevnt ovenfor ikke skal bedrives på disse dagene.
Generelt skal det være ro i leilighetene mellom kl. 23:00 og kl. 06:30

3. VENTILASJON
Det er ikke tillatt å blokkere utsugningsventiler eller montere avtrekksvifte i forbindelse
med ventilasjonssystemet. Det er ikke tillatt å montere vifter til ventiler eller luker i
yttervegg. Vifte uten tilknytning til ventilasjonssystemet, f.eks. kullvifte er lov. Den enkelte eier
plikter å opprettholde og holde åpne de monterte ventilasjonsåpningene i alle leilighetens rom.
4. ORDEN OG RENHOLD AV FELLESAREALER
Gulver og trapper i oppgangene og heisen vaskes en gang i uke av et renholdsfirma. Kjeller- og
loftsganger rengjøres årlig på dugnad. Vinduer i trappeoppgangen vaskes to ganger i året av
rengjøringsbyrå. Vinduer i trappeoppgangen skal være lukket om natten og i uvær. Det er ikke
tillatt å hensette gjenstander som ski, kjelke, sykkel, skostativ, sko, støvler, eller andre ting i
oppgangen, i trappeetasjene eller utenfor inngangsdøren til leiligheten eller kjellergangene, da
slik plassering vil kunne være til hinder for rask tilgang for brannmannskaper, lege,
syketransport osv. Barnevogn kan plasseres i etasjegangene, så lenge rømningsveier ikke
sperres av disse.
5. TØRKING/BANKING/LUFTING AV TØY
Det er ikke tillatt å banke og riste tøy, tepper o.l. fra balkong eller vindu. Gjenstander som
skjemmer fasaden, må ikke plasseres på åpne balkonger.
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6. BRUK AV BALKONGER
Blomsterkasser skal henge innenfor balkongenes yttervegg. Det er ikke lov å kaste gjenstander,
sigarettsneiper eller annet som kan forsøple eller utgjøre brannfare fra balkongene. Snø og is må
fjernes slik at skade ikke oppstår i sluket (nedløpsrør). Snø og is må ikke kastes ned til naboens
balkong. Det er forbudt å bruke salt e.l. til smelting av is eller snø på terrassegulvet. Det er ikke
tillatt å blokkere brannluker i gulv på balkonger. Brannlukene vil benyttes som rømningsvei hvis
hovedtrappen er blokkert. Beboerne er pliktig til å holde brannluken fri for snø og is og sikre at
den kan åpnes.
7. BELYSNING
Lys ved inngangspartiet, i trappeoppgangen, i etasjegangene og i kjelleren ved sykkelstativet
skal alltid være påslått. Lys i kjeller- og loftsganger for øvrig, skal kun være tent når det er behov
for det.
8. LÅSING AV DØRER I BYGGET
Ytterdøren, døren til søppelrommet og dører inn til lofts- og kjellerboder skal alltid være låst.
Takluker skal alltid være lukket og låst og ikke åpnes av andre enn vaktmesteren eller annen
autorisert person.
9. SØPPEL OG ANNET AVFALL
Søppelrommet er beregnet kun på husholdningsavfall. Sameiet følger Oslo kommunes regler for
søppelsortering. All søppel må pakkes forsvarlig inn før det kastes. Det er strengt forbudt å kaste
ildsfarlig-, selvantennelig avfall eller brennende ting, som f.eks. sigarettstumper i
søppeldunkene. Papir og kartong skal kastes papir-containerne. Større gjenstander må beboerne
selv bringe til offentlig søppel- eller fyllplass.
10. OPPBEVARING I LEILIGHETER OG KJELLERE
Det er forbudt å lagre varer som gir fra seg sjenerende lukt. Brannforskriftene forbyr lagring av
mer enn 5 liter brannfarlig væske klasse A, f.eks. bensin, tynner. Det er forbudt å oppbevare
utstyr med bensinmotor som går ut over brannforskriftenes bestemmelser, f.eks. mopeder,
motorsykler scooter eller motorsager. Det er forbudt å foreta reparasjoner av bensinmotorer
eller større maskiner i kjellere og fellesrom eller å bruke åpen flamme! Det er ikke tillatt å koble
opp kjøleskap, fryser eller andre elektriske artikler i kjellerbodene uten styrets godkjennelse, og
eventuelle stikkontakter må installeres av autorisert installatør. Oppbevaring i fellesarealer er
ikke tillatt. Oppbevaring skal kun skje i egen privat bod. Det er ikke lov å sette avfall utenfor
egen bod eller leilighet.
11. BRUK AV VÅTROM/BAD
Det er eierens ansvar å holde sluk og avløp i leilighetens våtrom åpne. Det må ikke tømmes
ildsfarlige væsker (bensin, tynningsmiddel e.l.) eller aggressive væsker (ufortynnede
kjemikalier, syre, baser eller fremkallingsvæske m.m.) i toalettet eller annet avløp. Sement må
heller ikke kastes i vask eller toalett. Det kan være nyttig at alle beboere vet hvor
vannstoppkranene for leiligheten befinner seg. Vaktmester kan påvise hvor stoppekranene
befinner seg.
12. MONTERING AV UTSTYR PÅ FELLESAREAL
Montering av utstyr på fellesarealene skal godkjennes av styret. Ved montering av markiser må
den som monterer påse at markisene monteres på en slik måte og er av en slik kvalitet at det
ikke er fare for at de faller ned.
13. BRUK AV FELLESOMRÅDENE
Utearealet er felles eiendom og bruksområde. Disse områdene og all beplantning må vernes om.
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14. DUGNAD
Sameiets styre har fullmakt til å bestemme tidspunkt for fellesdugnad på sameiets uteområder
samt rydding og rengjøring av fellesrom.
15. KJØRETØY OG PARKERING
Kjøretøy parkeres på parkeringsplassen. Det er ikke tillatt å reparere eller vaske kjøretøy i
området nær inngangen. Kjøring på parkeringsplassen fordrer laveste mulig hastighet og
maksimal aktsomhet i forhold til fotgjengere.
16. DYREHOLD
Det er tillatt med dyrehold i sameiet, så fremt dette ikke sjenerer andre beboere. Ved dyrehold
gjelder følgende bestemmelser:
1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor
sameiets område.
2. Eier av dyret er ansvarlig for å fjerne ekskrementer fra dyret på fellesområdene.
3. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre
person eller eiendom. Dette gjelder for eksempel oppskraping av dører og karmer,
skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
4. Ved brudd på ordensreglene kan styret kreve at dyret blir fjernet fra sameiet. Dette
gjelder også der dyrehold er til sterk sjenanse/ulempe for andre naboer. Som sterk
sjenanse/ulemper regnes blant annet allergi, bråk, redsel m.m. Skriftlig klage rettes til
styret. Styret avgjør etter å ha forhandlet med partene, hvorvidt en klage er berettiget, og
om dyret etter dette kreves fjernet.
17. SKADE PÅ SAMEIETS EIENDOM
Ved tagging eller annen form for tilgrising eller ødeleggelse av eiendom som kan tilbakeføres til
en eller flere personer, blir utøver(ne) gjort økonomisk ansvarlig for skadene. Er personene
mindreårige blir dette foresattes ansvar. Bygningsmessige forandringer i leiligheten eller på
terrasse/veranda (ta ned/sette opp vegger, varmepumpe og lignende) skal godkjennes av
Sameiets styre før endringsarbeidet igangsettes. Endringer i leiligheten som medfører at
ventilasjonssystemet kommer ut av balanse ansees som skade på sameiets eiendom og påløpte
kostnader vil bli belastet eier av leiligheten som har forårsaket skadene.
18. BRANNSLUKNINGSAPPARATER OG RØYKVARSLERE
Alle leiligheter skal ha brannslukningsapparat og røykvarslere. Det er sameiets plikt å anskaffe
og montere dette, og seksjonseiers plikt å vedlikeholde dem.
19. GRILLING PÅ BALKONGENE
Det er ikke tillatt å grille på balkongene.
20. RØYKING
Det er ikke tillatt å røyke på indre fellesarealer eller ved inngangspartiet.
21. POSTKASSER
Alle postkassene skal ha hvite, rektangulære skilt (58x94 mm) med navn og leilighetsnummer i
sort skrift. Det er den enkelte seksjonseiers ansvar å anskaffe postkasseskilt. Man velger selv om
man vil ha fullt navn eller kun etternavn på postkasseskiltet.
22. VAKTMESTERORDNINGEN
Vaktmestertjenesten forvaltes av fellesstyret for Rødberget og Tonsenhagen.
Vaktmestertjenestene består i å hjelpe fellesstyret og de enkelte styrene med å ivareta sameiets
og felles eiendomsmasse. Vaktmester har sin instruks fra fellesstyre, og har krav på å bli vist
tilbørlig respekt og forståelse under utførelse av sine plikter.
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23. UTLEIE AV LEILIGHET
Utleie av leiligheten må meldes til styret. Den som eier leiligheten er til enhver tid ansvarlig
ovenfor styret om forhold i leiligheten. Utleieren kan bli gjort ansvarlig for bl.a. leietagers brudd
på ordensreglene.
24. MELDINGER FRA STYRET
Meldinger fra styret ved oppslag på tavlen, brev, e-post eller via nettsted anses som
ordensregler. Styret har fullmakt til å gi dispensasjon fra ordensreglene.
25. HENVENDELSER TIL STYRET
Alle henvendelser til sameiets styre, som ønskes styrebehandlet, skal skje skriftlig. Alle klager på
forhold beboerne imellom må skje skriftlig. Styret forventer at partene har snakket sammen og
forsøkt å løse saken seg imellom før styret kobles inn. Styret har taushetsplikt i alle saker det
behandler. Alle beboere plikter å rette seg etter rundskriv fra styret. Skriftlige beskjeder sendes
til styrets e-postadresse tonsenhagen9@styrerommet.net, eller legges i styreleders postkasse.
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