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HUSORDENSREGLER 
 

SOLHELLINGA MORTENSRUD BOLIGSAMEIE 
 

JORDSTJERNEVEIEN 29 E, F, G og H 

 

 

1. INNLEDNING 

Styret har i henhold til vedtektene for Solhellinga Mortensrud Boligsameie 29 E, F, G og H utarbeidet følgende 

ordensregler for hertil tilhørende utvendige anlegg: 

 

1.1. Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens 

leilighet, herunder eventuelle fremleietakere. 

 

1.2. Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de 

som gis adgang til leiligheten.  

Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt 

bomiljø. 

 

1.3. Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som husordensregler. 

 

1.4. Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved 

overtredelser. 

 

1.5. Seksjons eier som fremleier er pliktig til å opplyse hvem som leier leiligheten til enhver tid. Bruk 

mail: eamila@hotmail.com eller styrepostkassen i 29F.  

 

 

2. FELLESAREAL 

 

2.1. Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst (hovedinngangsdør, dører til garasjeanlegget og 

hoveddør til bodene).  

 

2.2. Det er forbudt å røyke i gårdens innendørs fellesarealer. Det er ikke tillatt å stumpe sigaretter i 

bakgårder, garasjen eller foran hovedinngang. Det er ikke tillatt å henge bilder og å ha blomsterpotter i 

oppgangene. 

 

2.3. Renhold av oppgangene utføres av firma Cleanit. Kontakt styret hvis de har anmerkninger til 

vaskebyrået. Av hensyn til trappevask og generell adkomst til oppgangen, er det ikke tillat til å ha 

gjenstander stående i gangene (jmf. punkt 2.7 om Fellesarealer).  Garasjene blir grundig vasket ca. to 

ganger i året.  

 

2.4. Styret har inngått avtale med et vaktmesterfirma som i første omgang vil sjekke oppgangene og 

garasjeanlegget to timer i uken og utføre små oppdrag etter bestilling.  

 

2.5. Så vel utendørs som innendørs fellesareal skal behandles aktsomt. Kast ikke mat på bakken til 

fuglene, da dette trekker rotter og mus til området.  

 

2.6. Reklame/uønsket post skal ikke kastes på gulvet, men kastes i papircontainere. 

 

2.7. Balkonger, ganger, trapper o.l skal ikke hensettes møbler eller noen form for gjenstander, det er ikke 

tillat å sette fra seg poser med søppel eller annet avfall.  

Fellesgangen skal heller ikke benyttes som ”garderobe” for klær, skotøy, barnevogner eller leketøy. 

Det er i tillegg viktig av hensyn til alle beboeres sikkerhet at trappeoppgangene ikke sperres av gjenstander. Det 

skal være mulig for ambulansepersonale eller brannvesenet å komme opp og frem med båre til alle leiligheter 

uten problemer. 

 

2.8. Vask og reparasjoner som medfører oljesøl og annen tilsmussing er ikke tillatt på sameiets 

fellesarealer. 

 

2.9. Fellesrom kan ikke bygningsmessig forandres uten særskilt styrebehandling. Større endringer skal 

fremlegges på sameiermøte, hvor simpelt flertall er avgjørende. 

 

2.10. Styret kan avgjøre mindre tilleggsarbeider til felles nytte og glede, samt bruksnytte fordeler (for 

eksempel plante blomster). 
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2.11. Det tas som en selvfølge at beboerne ikke kaster avfall eller annet på eiendommens fellesareal, men 

heller plukker opp slikt som er henslengt, og ellers medvirker til at eiendommen holdes velstelt og 

ryddig. 

 

2.12. Jordstjerneveien Velforeningen som vårt sameie er medlem av har ansvaret for vedlikehold av all 

fellesinfrastruktur, herunder snømåking, strøing, feiing, grøntanlegg, beplantning, klipping, belysning 

av fellesområder, skilting av veier, dugnader, koordinering av velferdstiltak, ballplass og lekeplasser.  

 

 

3. BALKONGER 

 

3.1. Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på balkongene som kan være til sjenanse, eller som 

kan falle ned fra balkongene. Blomsterkasser o.l. må av denne grunn, og for å forhindre at vann renner 

ned, henges på innsiden av balkongene. 

 

3.2. Balkongene skal ikke benyttes som oppstillingsplass for kjøleskap, hyller, skap, søppel osv. Det er 

muligens i innflyttingsperioden at balkonger og eventuelt fellesarealer benyttes til midlertidig 

lagringsplass. Midlertidig veggskille mellom balkongene er lovlig inntil styret har bestemt en felles 

leverandør. Dette er mest hensiktsmessig hvis beboere har kjæledyr som kan gå over til naboens 

balkong.  

Mer informasjon vil bli sendt ut til beboere angående valg av markise og glass leverandører.  

 

3.3. Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av terrasser. Tepper og tøy må ikke ristes eller 

tørkes på balkonger eller fra vinduer. Tepper skal ristes nede i bakgården. 

 

3.4. Lufting av tøy o.l er bare tillatt når dette ikke er høyere enn verandakant. 

 

3.5. Det ikke tillatt å grille på verandaene med kullgrill. Gassgrill og elektrisk grill er tillatt. Gass flasker 

skal kun oppevares på balkongen - ikke i bodene, garasjen eller leilighetene!! 

 

3.6. Kvartsvarmere og elektriske lister kan brukes på balkongene, gassvarmere er det ikke tillatt å bruke. 

 

Det er ikke tillatt å endre på balkongens utseende herunder brystvern og balkonggjerder uten godkjenning av 

styret. Avskjerming forøvrig mot vind eller sol kan kun skje etter styrets samtykke.  Installasjon av boblebad, 

badestamp og lignende på balkong er ikke under noen omstendighet tillatt. 

 

3.7. Sameiet skal inngå en avtale med faste leverandører for levering av solskjermer for balkonger og 

vinduer, samt skillevegger mellom nabo balkonger. Alle seksjoner skal ha lik farge på markiser og 

screens (utvendig gardin for vinduene). Ta kontakt med styret for nærmere informasjon på e-post:  

eamila@hotmail.com eller tlf: 97 00 10 85 

 

3.8 Sameiere er tillatt å male betongen på balkongen for egen regning. Fargen som skal brukes er Flügger  5352 og 

type maling som skal brukes er Flügger Facade betong.  

Før maling skal følgende prosedyre følges: 

 -Rengjør – Betongen børstes grundig og vaskes med Fluren 37 grunnrengjøring. 

 -Grunn – Når betongen er helt tørr skal den grunnes med Flügger Impredur fasadegrunn. 

 -Mal – Det skal påføres 2 strøk med maling. 

Maling forutsetter et vedlikeholdsansvar for sameier. Vedlikeholdet gjennomføres etter behov og minimum 

hvert 5. år. Dersom vedlikeholdet ikke etterfølges kan styret pålegge sameiere å gjennomføre dette, eventuelt 

bestille vedlikehold for sameiers regning. 

 

 

4. LEILIGHETER  

 

4.1. Trenger beboere å bestille ekstra nøkler til oppgangen og leiligheten må de ta kontakt med styreleder 

Amila Sehic eamila@hotmail.com  mob: 97 00 10 85.  

Husk at bestillingstiden for systemnøkkel er ca. 14 arbeidsdager fra Trioving. Prisen på en nøkkel er 

315 kr som postoppkrav. Husk å oppgi leilighetsnummer fra kjøpekontrakten.  

 

4.2. Beboere kan låne stoppnøkkel til heisen ved innflytting av styret. Dersom beboere ønsker å kjøpe en 

stopp nøkkel til heisen kan de bestille dette via tlf: 97001085 – pris ca. 250kr.  

 

4.3. Henviser til brosjyren ” Velkommen til din nye bolig” fra Selvaag Eiendom. 

 

4.4. Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Annet enn klosettpapir 

må ikke kastes i klosettet.  
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4.5. ”Plumbo” må ikke brukes i avløp da det tærer på plasten. Ta kontakt med rørlegger ved tette avløp.’ 

 

4.6. Ved installasjon av tørketrommel må det anskaffes kun kondenstørketrommel.  Ved bruk av 

tørketrommel er det viktig å påse tilstrekkelig med ventilasjon. 

Tørketrommelen må ikke tilkoples boligens ordinære ventilasjonsanlegg. 

 

4.7. I alle nye hus er det et stort overskudd av fuktighet. Dette skyldes uttørking av byggematerialene. Det 

er derfor særlig viktig å sørge for god gjennomlufting av boligen i tiden etter overtagelse. Benytt de 

ventilasjonsmuligheter som er i boligen, la ventiler være mest mulig åpne og la avtrekkshetten over 

komfyren gå på grunnventilasjon (lavest hastighet) hele tiden. 

 

4.8. For høy fuktighet i boligen kan medføre ubehageligheter, og i verste fall skader. Tydelige tegn på for 

høy fuktighet er kondensering, for eksempel på ventiler, vinduer og andre kalde flater. Dersom det 

ikke tas hensyn til dette ved å lufte tilstrekkelig og holde jevn temperatur i boligen kan det føre til 

støvkondensering og i verste fall muggdannelser på de kaldeste flatene i boligen, for eksempel i 

hjørne på yttervegger.  

Særlig utsatt er rom med lav innetemperatur og relativ høy luftfuktighet for eksempel soverom. 

Dersom møblene plasseres inntil disse kalde veggflatene vil ventilasjonen hindre s og risikoen for 

kondensering øker.  

 

4.9. Luft gjerne med åpne vinduer i sommerhalvåret. I vinterhalvåret bør varmeovner i alle rom brukes for 

å oppnå jevn temperatur. La varmekabler stå på i badet hele året. 

 

4.10. Takluke i oppgangen er montert av branntekniske grunner (røykluke). Den skal til vanlig være lukket 

og ikke benyttes til lufting. For å ivareta lufting er oppgangen utstyrt med et eget ventilasjonssystem. 

Det finnes mer informasjon i innflyttningspermen.  

 

 

5. RO OG ORDEN 
 

5.1. Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23.00 til kl. 08.00.  Beboerne må vise særlig hensynsfullhet slik 

at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i 

leilighetene, høylydt tale og musikk på balkongene vil forstyrre beboerne i et stort omfang.  

 

5.2. I tidsrommet kl. 23.00 - 08.00 må det ikke spilles musikk med dører eller vinduer åpne. 

 

5.3. Skal man ha selskap er det god skikk å varsle sine naboer via oppslagstavlen i god tid. 

 

5.4. Av hensyn til trappevask og generell adkomst til oppgangen, er det ikke adgang til å ha gjenstander 

stående i gangene (jmf. punkt 2.5 om Fellesarealer). Sykler plasseres på anvist plass og sportsutstyr 

o.l. i bodene. 

 

5.5. Beboerne plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg. 

 

5.6. Håndverksmessige arbeider og sjenerende musikkøvelser innenfor egen leilighet skal fortrinnsvis skje 

i tiden kl. 08.00 – 21.00 på hverdager, lørdager kl. 09.00 – 18.00. 

Ingen støy eller sjenanse på søn.- og helligdager. Ved nødvendig arbeid utenfor disse tider skal styret 

gis melding om dette i god tid. 

 

 

6. SKILT OG OPPSLAG 

 

6.1. Navneskilt på ringetablå og postkasser skal være ensartet fra firmaet Qualitronic. Styret er behjelpelig 

med bestilling av skilter og montering noen av disse. NB! leilighetsnummer som står på postkassen 

må være på skiltet. Postkasseskiltet bestilles enkelt via Qualitronic: 22 75 74 60 eller mail 

navnskilt@broadpark.no De sender fakturaen direkte til beboeren. 

 

6.2. Det er tillatt å montere dørkikkert i inngangsdøra. Styret oppfordrer til å unngå å skru og borre 

navnskilt i inngangsdøra til leilighetene, og heller lime valgfrie navnskilt ca.. 10 cm over 

ringeklokken. Disse kan også bestilles via Qualitronic: 22 75 74 60 eller via mail 

navnskilt@broadpark.no  

 

Bruk styrepostkassen i 29 F eller send mail til styreleder eamila@hotmail.com for hvilket navn dere 

ønsker å ha på port telefonen og på ringeklokken ved leilighets dør – husk å skrive leilighetsnummer.  

 

6.3. Private oppslag utvendig eller innvendig tillates ikke. 

 

mailto:navnskilt@broadpark.no
mailto:navnskilt@broadpark.no
mailto:eamila@hotmail.com


 Org. nr: 993 773 611 

 

11.05.2015 

 
Side 4 av 6 

 

Sist endret 29/4-15 

 

7. ANTENNE OG KABEL – TV 

 

7.1. Samtlige leiligheter er knyttet til felles antenneanlegg fra GET. Det er ikke tillatt å koble seg til anlegget annet 

enn med godkjent utstyr. Beboere tegner eget abonnement for digital TV fra www.get.no. Get servicetelefon 

02123 er betjent mandag – fredag mellom kl. 09:00-22:00 og lørdag og søndag mellom kl. 12:00-20:00.  

 

7.2. Antenner, parabol (for eksempel Canal Digital) og lignende må ikke settes opp uten godkjenning av 

styret.  

 Send forespørsel på mail til styret eamila@hotmail.com  

 

 

8. SØPPEL 

 

8.1. Husholdningsavfall:  

Vennligst respekter forbudet om og ikke å plassere større gjenstander ved siden av søppelkassene som 

ikke kommer gjennom åpningen. Søppel skal pakkes godt inn, og kastes i containere merket med 

’Søppelavfall’ utenfor oppgangene. Det må ikke kastes brennende, lett antennelig avfall og farlig 

avfall. Vær nøye med å knyte igjen søppelposer slik at vi ikke får unødig forsøpling og lukt i 

anleggene.  

 

8.2. Felleskonteinere settes opp ca. tre ganger i året i regi av Jordstjerneveien velforeningen. Det vil 

arrangeres felles dugnad for hele Jordstjerneveien i forbindelse med vår oppryddingen.  

 

8.3. Papiravfall: 

Papp/papiravfall skal kastes i container merket med ’Papiravfall’.   

 

8.4. Øvrig avfall: 

Alt øvrig avfall skal av den enkelte beboer enten bringes til nærmeste returpunkt, herunder glass, eller 

til kommunens gjenvinningsstasjon. 

 

8.5. Resirkulering/håndtering av avfall 

Nærmeste gjenbruksstasjon er på Grønmo ved Klemetsrud. Farlig avfall kan leveres på 

nærmeste Esso stasjon. Et mer komplett tilbud for gjenvinning i husholdninger kommer på plass 

først i 2011. 

 

 

9. BOD 

 

9.1. Hver seksjon har fått anvist en bod. Leietakerne må selv besørge renhold og holde boden låst. 

 

9.2. Det er ikke tillatt å hensette gjenstander utenfor bodene eller forøvrig i eiendommens 

kjeller/garasjeanlegg.  

 

9.3.  Det er ikke lov til å kobles seg til det elektriske anlegget i bodene. 

 

9.4. Beboerne deler en felles sportsbod i oppgang 29 E.  

 

 

10. SYKLER 

 

10.1. Sykler skal plasseres i sykkelstativ ute. Det er ikke tillatt å plassere sykler i oppgangen (jmf. Punkt 2.5 om 

Fellesarealer). Sykler som festes til lyktestolper e.l. på sameiets fellesarealer vil bli fjernet.  

Oppfordrer beboere å bruke sportsboden i 29 E.  

 

 

11. DYREHOLD 
 

11.1. Dyrehold er tillatt.  

Bjeffing av hunder er dessverre til stor sjenanse for andre beboere. Styret ønsker å unngå klager av 

denne slag. Derfor oppfordrer vi hundeeiere til å vise hensyn til andre beboere.  

 

11.2. Vi oppfordrer alle som har hund eller katt å ha en midlertidig skillevegg mellom balkongene, da 

kjæledyr kan komme seg over på naboens balkong. Styret har kommet i gang med å finne en felles 

leverandør for skillevegg i glass.  

 

11.3. Hundeeiere skal bruke hundepose.  
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Det er dessverre slik at ikke alle mennesker er komfortable rundt hunder, noen er allergiske for hunder 

og noen er også redde for hunder. Både av hensyn til hunden og til allmennheten er det derfor viktig at 

eieren har hunden er under oppsyn til enhver tid. Turen skal være hyggelig for hundeholder og hund, 

også for alle andre man møter underveis.  

  Utvis hensyn og vis ansvar så får både to- og firbente en trivelig tur! 

 

11.4        Det innføres båndtvang året rundt på sameiets område. 

 

 

12. GARASJE 

 

12.1. Det er kun tillatt for parkering i garasjeanlegg for de med anvist plass. 

 

12.2. Garasjen skal kun benyttes til parkering, det er ikke tillatt til annen aktivitet (lek, vask av biler o.l). 

 

12.3. På grunn av skadedyr og regelmessig rengjøring er det ikke tillatt å oppbevare esker, hyller, bildekk 

og søppel i garasjen. Vi oppfordrer beboere av hensyn til tyveri å oppbevare bildekk i bodene. Det er 

lov å henge dem på veggen i kjellerboden. 

 

 

13. PARKERING OG KJØRING 

 

13.1. Det er kun lov til å parkere på anviste plasser.  

 

13.2. Det henstilles til alle som kjører på sameiets eiendom om å utvise mest mulig hensyn, og ikke 

overstige 10 km’s hastighet. Rusing av motor og tomgangskjøring bør unngås, og spesielt tidlig på 

morgenen og sent på kvelden. 

 

 

 

14. GJESTEPARKERING 

 

14.1. Borettslaget og Sameiet, dvs. bygg A, B, C og D, deler 17 gjesteplasser og 1 HCP-plass foran  bygg 

A, 1 HCP-plass mellom bygg B og C og 2 gjesteplasser og 1 HCP-plass mellom bygg C og D, til 

sammen 22 gjesteplasser, i henhold til vedlagte tegning dater 19.11.2007. 

 

14.2. Styret vil i samarbeid med Solhellinga Borettslag 1 gi tillatelse til et parkeringsselskap å ivareta de få 

gjesteparkeringene vi har. Alle seksjoner mottar to parkeringsbevis, mens 3 + hybel leiligheter mottar 

tre. Mer informasjon vil bli sendt ut i løpet av våren 2009.  

 

14.3. Parkeringsbevisene følger leiligheten. Mistett bevis vil koste ca. 600 kr.   

 

14.4. Veien foran oppgangene må ikke blokkeres med bil uten sjåføren tilstedet.  

Parkering er kun tillatt for inn og utlossing av varer. Hvis det ikke er noe aktivitet rundt bilen i et 

kvarter kan bilføreren risikere å få parkeringsbot.  

Det skal være mulig for ambulansepersonale eller brannvesenet å komme frem til alle 

leilighetene uten problemer.  

 

 

15. TRYGGHET 

 

15.1. For beboernes egen sikkerhet skal hovedinngangsdørene aldri blokkeres i åpen stilling. 

 

15.2. Slipp aldri inn personer, selgere du ikke kjenner via callinganlegget, garasjeporter eller via 

hovedinngangsdører. 

 

15.3. Veien foran oppgangene må ikke blokkeres med bil uten sjåføren til stedet.  

Det skal være mulig for ambulansepersonale eller brannvesenet å komme frem til alle leiligheter uten 

problemer. 

 

 

16. MELDEPLIKT 

 

16.1. Beboere plikter å underrette styre om lekkasjer, skader, mangler o.l. slik at skadenes omfang kan 

begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig. 
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17. ENDRINGER 

 

17.1. Sameiemøte kan endre husordensreglene dersom dette er nødvendig for eiendommens ivaretakelse og 

beboernes trivsel. 

 

 

 

18. SANKSJONER 

 

18.1. Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres Boligsameiet eller sameiernes eiendeler, av 

beboere eller besøkende i vedk. leilighet. 

 

 

18.2. Dersom ordensreglene brytes kan styret ilegge gebyrer for overtredelse. Utgifter til fjerning av søppel, 

rot og gjenstander som seksjonseier ikke har fjernet fra fellesområder etter skriftlig varsel vil bli 

belastet den seksjonseier dette gjelder. 

Utgifter styret måtte få i forbindelse med husbråk og overtredelser av øvrige husordensregler kan 

belastes den sameier som forårsaker støy og overtredelser. Utgifter kan være utrykning, megling, 

telefonutgifter etc. 

 

 

18.3. Generelle henvendelser, ris og ros til medlemmer av styret og klager vedrørende brudd på 

husordensregler skal skje skriftlig. Styremedlemmer er underlagt taushetsplikt om sameiernes 

personlige og forretningsmessige forhold.  All korrespondanse til styret holdes hemmelig mellom 

styret og forretningsføreren Selvaag.  

 

 

 

 

 


