
HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KNUT ALVSSONS VEI 33-43 

 
1 Fellesvaskeriet kan kun benyttes hverdager fra 07-22 og helligdager fra kl. 10-22. 

Vaskeriet skal ryddes og rengjøres etter bruk og lyset slukkes. Hensatte klær og 

lignende blir fjernest og kastet hvis det blir liggende mer enn 2 uker.  

 

2 Enhver tilsøpling av gårdsplass og fellesrom er forbudt. Dette gjelder også 

sigarettsneiper. 

 

3 Søppel skal kastes i søppelkassene, og det er strengt forbudt å hensette søppel utenfor 

søppelskurene. Byggavfall og annet som ikke får plass i søppelkassene skal bringes 

bort av beboer selv. 

 

4 Plenen må behandles varsomt og ikke brukes til fotballsparking. 

 

5 Tøy må ikke tørkes / luftes fra vinduer eller på annen måte henges ut slik at det er til 

sjenanse for andre beboere. 

 

6 Det må ikke legges ut mat til fugler på balkonger eller terrasser, da dette normalt fører 

til bygging av reder, mye fugleskitt og fare for tette avløp etc.  

 

7 Dører til hovedinngang og fellesrom må til enhver tid holdes lukket og låst av hensyn 

til innbrudd, tyveri og brann. 

 

8 Uten skriftlig samtykke fra styret, er det ikke tillatt å henge eller montere ting 

utendørs, herunder parabolantenner. 

 

9 Det er ikke lov å hensette noe i trappeoppgangene, bortsett fra barnevogner. Disse kan 

settes på nederste trappeavsats, men ikke slik at det stenger for kjellermellomgang. 

 

10 Sykler kan ikke hensettes i trappeoppgangen, men oppbevares i kjellermellomgang, 

dog ikke slik at det hindrer ferdsel. 

 

11 Hundehold og hold av andre kjæledyr er tillatt, men anskaffelse av dette skal meldes 

fra om til styret. Hvis dyrehold er til berettiget sjenanse for andre beboere, kan styret 

pålegge å fjerne dyret. Lufting av dyr på eiendommen er tillatt, men det er ikke tillatt å 

la dyret urinere eller gjøre fra seg på eiendommen. 

 

12 Det skal være ro i tidsrommet 22-07. I denne tiden må det ikke føres høylytt tale, 

spilles høy musikk eller forårssakes annen støy som kan virke sjenerende. 

 

13 Skal det ved spesielle anledninger drives selskapeligheter i leiligheten, eller annen 

form for støy etter kl. 22, skal naboleilighetene varsles minimum to dager før. Det bør 

tilstrebes at slike selskapeligheter ikke skjer mer enn 3 ganger pr. år pr. leilighet. 

 

14 Beboerne er også ansvarlige for at reglene blir fulgt av andre som de har gitt adgang til 

eiendommen. 
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