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HUSORDENSREGLER
FOR
STENSBERGGATEN 10-14 BOLIGSAMEIE (SBS)
Vedtatt 16.01.2003
Endret på sameiermøte 26.03.2012
Endret på sameiermøte 13.03.2013

§ 1. FORMÅL
Husordensreglene skal sikre beboerne og brukerne av seksjonene i sameiet trivsel og
regulere forhold som kan være til sjenanse for andre, og skape et godt bo- og arbeidsmiljø
hvor alle kan trives og føle seg trygge.
§ 2. GENERELT
Beboerne og seksjonsbrukerne plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene.
SBS er en del av Pilestredet Park og er gjennom det forpliktet til å følge de regler som
gjelder for Pilestredet Park Økodrift. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent
for husstanden / leieboere / seksjonsbrukere, og at de blir overholdt av disse og andre som
gis adgang til leiligheten/seksjonen. Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som
skyldes overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.
§ 3. RO
Leilighetene må ikke brukes slik at de sjenerer andre. Det skal være ro mellom kl. 23-07.
Skal man holde selskap/fest som kan være til sjenanse for andre, skal naboer under, over
og ved siden av varsles på forhånd. I tillegg henstilles det til at vinduer og dører holdes
lukket. Uansett plikter man å ta hensyn til at lyden bærer godt mellom leilighetene.
Banking og bruk av støyende verktøy er ikke tillatt mellom kl. 20-08 på hverdager og kl. 2010 i helger og på helligdager. Skal oppussing foregå utenom disse tidene, må øvrige
beboere og seksjonsbrukere varsles i god tid. Oppussing som vil vare mer enn en uke og
medføre støy- og/eller støvplager for andre i sameiet, skal forhåndsgodkjennes av styret.
Musikkøvelser som kan være til irritasjon for andre, er ikke tillatt mellom kl. 20-07 og heller
ikke i helger og på helligdager.
§ 4. FELLESAREALER
Fellesarealene skal være rene og ryddige. Med unntak av barnevogn og rullator, er det ikke
tillatt å ha noe stående i fellesarealet som er til hinder for rengjøring eller ferdsel. Sykler, ski,
kjelker og annet sportsutstyr, samt sko, yttertøy, materialer og lignende skal enten
oppbevares i fellesrom avsatt til slikt bruk, eller inne i den enkeltes leilighet/seksjon eller
kjellerbod. Utover det som er spesifisert i husordensreglene gjelder alminnelig folkeskikk.
Vinduer, trapper og balkonger skal ikke benyttes til lufting eller risting av sengeklær, tepper
og liknende.
All montering av utstyr som berører husenes fasader, slik som markiser, flaggstenger,
blomsterkasser, antenner, utelamper og lignende, må forhåndsgodkjennes av styret.
Dører til garasje, kjeller og fellesrom skal alltid være låst.
Det er ikke tillatt å oppbevare dekk og annet utstyr på garasjeplassen. Ved utleie av plassen
er det seksjonseier som må påse at dette ikke skjer.
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§ 5. SKILTING/NØKLER
Navneskilt på dørklokketavle og postkasser bestilles hos Styret og bekostes av den enkelte
beboer. Ved utleie av leilighet plikter seksjonens eier å sørge for at skiltingen alltid er
oppdatert. All annen skilting enn merking av den enkeltes entrédør skal forhåndsgodkjennes
av styret.
Ekstra bestilling av nøkler må gjøres av eier, og attesteres/godkjennes av styret. Kostnader
vedrørende bestillingen faktureres eier direkte.
§ 6. SØPPEL
Vanlig husholdningsavfall legges i lukkede poser og plasseres i søppelrommet.
Brannfarlig avfall og søppel som renholdsarbeiderne ikke vil ta med seg, må enhver
beboer/seksjonseier selv besørge bortkjøring av. Papiravfall plasseres i papircontainerne.
Forøvrig henvises til eget miljøoppfølgingsprogram for hele Pilestredet Park.
§ 7. BALKONGER
Det er ikke tillatt å plassere gjenstander på balkongen som virker skjemmende og er til
sjenanse for naboene. Bruk av kullgrill er heller ikke tillatt da røyken fra disse kan være
plagsom for andre beboere.

§ 8. FELLESAREALER / GRILLING
Ved benyttelse av fellesarealer på takterrasse og lignende, skal alle ta hensyn til andre
beboere. Dvs. at alle må ha et moderat støynivå og huske på å rydde etter seg.
Det er kun tillatt å bruke elektrisk eller gassgrill på takterrassen/balkonger og på
fellesarealer. Kullgrill anbefales ikke av hensyn til brannfaren.

§ 9. DYREHOLD
Dyrehold er i alminnelighet tillatt så lenge dette ikke er til plage for andre beboere/
seksjonsbrukere. Ved gjentatte klager på et dyr, kan styret beslutte å forby dette dyret hvis
det beviselig er til ulempe for øvrige brukere av eiendommen.

§ 10. UTLEIE OG EIERSKIFTER
Styret skal alltid forholde seg til eier vedrørende saker som angår en eierseksjon.
Eier er erstatningspliktig for enhver skade som følge av overtredelse av husordensreglene
eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er også ansvarlig for at husordensreglene blir
gjort kjent for og overholdt av leietaker, hans/hennes husstand og/eller andre personer som
gis tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig.
Ved eierskifter må seksjonseier påregne å betale gebyr til forretningsfører.
Bodene i sykkelstallen ved Stensberggt. 10 er sameiets eiendom og kan bare leies ut til
seksjonseiere. Seksjonseiere med bod på balkongen skal ha prioritet. Gjensidig
oppsigelsestid er 3 måneder. Ved salg av seksjon opphører leieforholdet samtidig. Husleien
for en bod er Kr. 200,00 per måned og skal trekkes sammen med husleien. Styret skal
administrere listen over leietakere samt stå som utleier av bodene. Bodene skal renholdes
av leietaker.

§11. FORESPØRSLER, FORSLAG ELLER KLAGER
Alle henvendelser til styret skal skje skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke.
Styrets adresse er; Stensberggaten Boligsameie
Stensberggata 10
0170 Oslo
E-post: stensberggt@hotmail.com
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Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på oppslagstavle eller pr. brev når det er mest
hensiktsmessig.
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