
Husordensregler for Hundsund 10 boligsameie 
Vedtatt på årsmøtet 2017 

Sist endret i årsmøte 22.03.2018 
 
Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for 
sameiet. 
 
§1- Formål 
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. 
 
§2- Hensyn 
Enhver sameier og leietaker plikter å påse at boligen brukes slik at det ikke oppstår ulempe 
eller ubehag for andre beboere.  
 
Det skal være alminnelig nattero mellom kl 23.00 og 0700. Det skal ikke benyttes verktøy 
eller andre elektriske apparater som kan medføre støy i bygningens konstruksjon i den 
nevnte tidsperiode. 
 
Ved større private arrangementer som kan forstyrre natteroen skal naboer varsles i god tid. 
 
Røyking på felles utearealer må ikke forekomme til sjenanse for andre beboere. Røyking 
innendørs i fellesarealer er ikke tillatt. 
 
§ 3 - Orden i fellesområder 
Dører til fellesarealer skal være låst til enhver tid.  
 
Med mindre samtlige beboere i den enkelte bolig er enige om annet, skal det ikke plasseres 
private gjenstander i fellesrom eller på fellesarealer, med unntak av der hvor det er 
sykkelparkering.  
 
Gjenstander som blir ulovlig plassert på fellesarealer både ute og inne kan bli fjernet og 
kastet av sameiestyret etter skriftlig varsel og for eiers regning. 
 
Materiale som kan være farlig eller tiltrekke seg skadedyr må ikke oppbevares i boder. 
 
§ 4 - Kjøring og parkering 
Kjøring på stikkveiene inn til boligene er ikke lovlig da disse veiene ikke er fundamentert for 
biltrafikk. Det oppfordres til å vise hensyn og varsomhet overfor øvrige beboere og begrense 
kjøring på området.  
 
Parkering på veien foran inngangene skal kun forekomme for av- og påstigning / 
varelevering.  
 
Puss og vask av bil er ikke tillatt på gangveier. 
 



§ 5 - Avfallshåndtering 
Sameiet vårt er koblet opp mot Bærum kommunes anlegg med søppelsug. Det innebærer at 
søppelsylindere automatisk blir tømt nedenfra ved hjelp av vakuum. Det skal ikke kastes 
annet i avfallsanlegg enn det som avfallsanlegget er beregnet for, og posene/eskene må ikke 
være større enn at de faller ned i sjakten for egen kraft. Større esker må deles opp i mindre 
biter før de legges i avfallssug. 
Foresatte må påse at barn ikke kaster andre gjenstander eller andres eiendeler i 
søppelanlegget.  
Dersom avfallsanlegg er gått tett, eller er fullt, skal ikke søppel og avfall settes på siden av 
anlegget. Hensatte møbler og skrot vil etter kort tid bli fjernet av sameiestyret for den 
enkelte seksjonseiers regning.  
 
§ 6 - Inngangsdører og postkasser  
Hver enkelt seksjonseier plikter å sikre at merking av ringeklokke og postkasse er i samsvar 
med de reelle forholdene og viser hvem som disponerer boligen. Navneskilt til postkasser, 
skal være i samsvar med sameiets retningslinjer. Se sameiets hjemmeside. 
 
§ 7- Skader 
 
Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget. Sameier er ansvarlig for 
enhver skade han/ hun, eller andre som jobber for dem, påfører eiendommen.  
Sameiet vil selv gjennomføre reparasjoner av skadene på den ansvarlige sameiers regning.  
 
Skade som antas å kunne dekkes av den felles bygningsforsikringen, må snarest meldes 
forretningsfører i OBOS og styreleder, som gir nærmere veiledning og hjelp. 
  
Dersom den enkelte sameier påfører eller har håndverkere som påfører skade på 
eiendommen hvor sameiets forsikring dekker skadene, må den enkelte sameier betale 
sameiets egenandel til forsikring.  
 
I de tilfeller hvor den enkelte sameier har benyttet seg av ikke godkjente håndverkere eller 
gjennomført arbeider på vann og avløp selv, og det oppstår en skade i ettertid, som 
forsikringen ikke dekker, er det den enkelte sameier som står ansvarlig for 
reparasjonskostnadene som sameiet i utgangpunktet er ansvarlig for. 
 
Beboerne må selv forsikre eget innbo og løsøre, og er selv ansvarlig for å melde eventuell 
skade til sitt eget forsikringsselskap. 
 
For å unngå skade på bygningene må den enkelte sameier påse at sluker utendørs holdes 
fritt for løv, is og lignende, slik at drenering virker tilfredsstillende. Dersom det oppstår skade 
som følge av manglende rensing av sluk og drenering kan den enkelte sameier selv måtte 
dekke kostnader ved utbedring som følge av uaktsom opptreden. 
 
  



§ 8 - Montering av gjenstander på yttervegger / balkonger 
Montering av gjenstander på yttervegger og balkonger, herunder stativ, antenner og 
lignende gjenstander er ikke tillatt. Dersom nevnte gjenstander er montert uten 
sameiestyrets skriftlige godkjenning kan dette fjernes og følgeskader kan repareres for 
sameiers regning og risiko.  
Evt. blomsterkasser skal være innenfor rekkverket. Det er ikke tillatt å henge balkongkasser 
utvendig på balkong- eller terrasserekkeverk. Dette både av sikkerhetsmessige og estetiske 
hensyn.  
Blinkende utendørslys, midlertidig montert på balkong og terrasse, er ikke tillatt.  
Det tillates ikke å endre utseende på glass i balkong eller terrasserekkverk. 
 
Før bestilling og montering av utvendig solskjerming finner sted, skal sameier følge de 
reglene som sameiestyret har vedtatt og gitt informasjon om på 
www.hundsund10.wordpress.com.  
Alt arbeid knyttet til utvendig solskjerming skal utføres på en profesjonell måte.  
 
§ 9 - Dyrehold  
Det er lov med dyrehold i sameiet. Ekskrementer fra hunder, katter og andre kjæledyr skal 
plukkes opp. Hunder skal være i bånd på eiendommen.  
 
Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø. 
 
§ 10 – Gjesteparkering 
Parkeringsplassene på gjesteparkeringen er ment som en korttids parkering for gjester og 
skal ikke brukes av beboere. 
 
§ 11 Bruk av garasjeanlegget  
Garasjeporten skal holdes stengt og døren i garasjeporten skal til enhver tid være lukket og 
låst. 
Sendere (åpnere) til garasjeportene må ikke legges synlig i parkerte biler i garasjene eller på 
sameiets parkeringsplasser. Tapt eller stjålet sender må straks meldes til styret, som vil sørge 
for nullstilling av senderen. 
 
Det er ikke tillatt med vask av bil i garasjeanlegget. Vanlig polering er tillatt. 
 
Lagring av løsøre og innbo skal ikke skje i garasjen. 
 
Lading av EL-biler skjer etter retningslinjer vedtatt for garasjen.  
 
§ 12 Eierskifte og utleie 
Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til styret i sameiet. 
 
  

https://d.docs.live.net/b0cec6a4fdbb7f29/Documents/Hundsund%2010%20Sameiet/Vedtekter/www.hundsund10.wordpress.com


§ 13- Brudd på husordensreglene 

Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende 
forhold rettes skriftlig direkte til naboen selv, med kopi til sameiestyret. Gjentatte og / eller 
grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret direkte. Anonyme 
klager vil ikke bli behandlet. 
 
Styret skal gjennom styrevedtak treffe nærmere forføyninger i sakens anledning i henhold til 
gjeldende husordensregler og sameiets vedtekter. 
 
Den enkelte sameier er ansvarlig for at husordensreglene og vedtektene blir overholdt av 
hele husstanden, leietakere eller andre som er gitt adgang til eller skal levere/ besøke 
gjeldene bolig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


