
 

 Husordensregler Skogen boligsameie  
 
Vedtatt oppdatert i nåværende form, på ordinært sameiermøte 2019  

 
Regel 1 Generelt  
Sameierne er ansvarlig for at husordensreglene overholdes av husstanden og av dem som gis 
adgang til boligene. En lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et vesentlig bidrag til 
et godt bomiljø. Vaktmester eller engasjert vaktpersonale har fullmakt til å påse at 
husordensreglene overholdes og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser. Eventuelle 
uoverensstemmelser mellom beboerne bør først søkes løst mellom partene. Henvendelser til 
styret om husordenssaker bør skje skriftlig.  
 
Regel 2 Bomiljø  
Beboerne skal sørge for ro og orden i og utenfor sine boliger. Boligene og fellesområder må ikke 
brukes slik at andre beboere sjeneres. Organisert ballspill henvises til ballplassen. Beboerne skal 
gjøres ansvarlige for skader og hærverk på bygninger og fellesanlegg som de selv, deres husstand 
eller gjester forårsaker. Fra kl. 23 til kl. 6 må beboerne vise særlig hensyn slik at ikke natteroen til 
naboen forstyrres. All slags fyring fra kl. 23 til kl. 7 er forbudt.  
 
Regel 3 Trafikkmiljø  
Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av nødvendig vare- og 
syketransport. Slik transport til/ fra femte, sjette, sjuende og åttende plan skal forgå via 
Jerpefaret/ Lillevannsveien, til/ fra første plan via Arnulf Øverlands vei.  
 
Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 30 minutter for av- og pålessing. Det skal sikres at 
andre kjøretøyer kan passere uten opphold. All parkering på gangveiene er forbudt i tidsrommet 
23:00 til 07:00. Parkering er bare tillatt på de registrerte plassene i garasjehuset og på øvre og 
nedre parkeringsplass utenfor garasjen. Større kjøretøy som tar mer enn en plass, tilhengere og 
campingvogner kan ikke parkeres på øvre eller nedre parkeringsplass. Langtidsparkering er heller 
ikke tillatt verken på øvre eller nedre parkeringsplass.  
 
Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra styret parkeres i strid med 
disse parkeringsbestemmelsene, kan styret uten ytterligere varsel begjære kjøretøyet borttauet 
for eiers regning og risiko. Unntak fra parkeringsreglene kan søkes og innvilges av styret for 
opptil ett år av gangen.  
 
All kjøring på gangveier og i garasjehus skal skje med stor aktsomhet. Det skal brukes lys på 
kjøretøyet og høyeste tillatte fart er 10 km/ t. Der barn oppholder seg, ligger hele ansvaret for 
sikker adferd hos motorføreren.  
 
Det er ikke tillatt å skifte dekk eller vaske motorkjøretøy på gangveiene. Alt renhold og 
vedlikehold av biler på Skogenfeltet kan bare skje utenfor verkstedet på første plan.  
 
Hengere kan langtidsparkeres på nedre parkeringsplass etter at styret har godkjent søknad om 
dette. Prøveordning i et år. Tas opp igjen på årsmøtet 2020.  



Regel 4 Utemiljø  
Beboerne oppfordres til å delta aktivt på dugnader og fellesarbeider i sonene (se regel 9).  
 
Det er viktig å verne om trær, busker, prydplanter og plener. For å hindre uvedkommende i å 
ødelegge bygninger, heiser, uteanlegg og våre øvrige eiendeler, skal de som åpenbart ikke har 
noe med Skogenfeltet å gjøre vises bort.  
 
Garasje- og heishuset skal holdes lukket og låst til enhver tid (unntatt garasjeporten som normalt 
står åpen i rushtiden mandag til fredag).  
 
Garasjeanlegget skal bare benyttes til parkering av kjøretøy på angitt parkeringsplass. Lagring av 
løsøre er ikke tillatt. Skiboks eller lignende kan henges i taket over parkeringsplassen dersom det 
benyttes et sikkert opphengssystem. Sykler som jevnlig er i bruk, kan parkeres på angitt plass på 
tredje og fjerde garasjeplan. 
 
Regel 5 Renovasjon  
Søppel hentes én gang i uken ved boligene og det tas normalt med én sekk/ tømmes én 
søppelkasse hver gang. Søppel må ikke plasseres utenfor søppelkomprimatoren/ 
søppelcontainerne.  
 
Sekker må ikke fylles mer enn at det er 20 cm. løftekant igjen på sekken. De må ikke fylles med 
flytende avfall, skarpe gjenstander, knust glass etc. som kan skade renovatørene. Aske, 
kattesand o.l. må pakkes inn spesielt før det legges i søppelkassen eller sekken. Større 
avfallsmengder som bygningsmaterialer, husgeråd, emballasje etc. må den enkelte fjerne selv, 
eventuelt betale særskilt for å få dette hentet. Juletrær plasseres etter anvisning fra styret.  
 
Beboerne oppfordres til å kaste alt papir, papp og drikkekartonger i den utplasserte 
papircontaineren.  
 
Bruk ellers de returordninger som eksisterer (f.eks. glass) for å redusere avfallsmengden i 
søppelkomprimatoren/søppelcontainerne.  
 
Regel 6 Snørydding, feiing, teppebanking, trefelling, etc.  
Alle som brøyter snø og feier foran egen bolig, plikter å rydde bort snø og grus. De som kaster 
snø fra egen altan på gangveien eller taket foran, plikter å rydde bort snøen igjen. Vær klar over 
at takene ikke er dimensjonert for å tåle mer enn 250 kg/m2 slik at når snø kastes ned på taket, 
må den hives ut til sidene der bæreveggene er.  
 
Feiing og teppebanking på altanene og foran boligene må skje slik at lyd- og støvplagene ikke er 
til sjenanse for naboene. Grilling på altanen må skje hensynsfullt og uten fare for at brann kan 
oppstå. Grilling med trekull er ikke tillatt på altanene. Brann- og feiervesenet har forbudt å sende 
opp raketter fra altanen.  
 
Trær kan kun felles etter godkjenning fra styret, og etter dialog med beboerne på det enkelte 
plan.  



Regel 7 Dyrehold  
Det er tillatt å holde kjæledyr på Skogen, men det må ikke være til sjenanse for andre beboere. 
Det er båndtvang for hunder og katter på boligfeltet hele året. Lufting av dyr må ikke skje på 
barnas lekeplasser, grøntarealer eller i garasjen. Luftingen må foregå under kontroll slik at barn 
ikke skremmes eller dyret sjenerer andre spaserende. Alle ekskrementer fra kjæledyr innenfor 
boligfeltet må fjernes av eier/ passer. Den som bryter regel 7, kan bli nektet å holde dyr.  
 
Regel 8 Vann- og avløpsrør  
Alle boliger må holdes oppvarmet i den kalde årstiden slik at vann ikke fryser til i rørene. I 
klosettene må det ikke kastes annet enn toalettpapir. Påse at vannlåsene alltid er fylt med vann.  
 
Regel 9 Vedlikehold av uteområder  
For å ta vare på fellesområdene ute er Skogen Boligsameies areal delt inn i ni soner. Innenfor 
hver sone velges det minst én soneansvarlig som har som oppgave å lede fellesarbeidet og søke 
om og forvalte de midler som styret stiller til rådighet. Midlene som det søkes om hver vår etter 
at budsjettet for grøntarealene er vedtatt, skal brukes til tiltak for et godt bomiljø i hver sone. 
Det kan være til beplanting, stell av uteanlegg, lekeapparater, hagemøbler, andre miljøtiltak, 
vedlikehold eller enkel bevertning ved dugnader. Sonemidler kan som hovedregel ikke benyttes 
til hageredskaper eller til å dekke reise- eller fraktutgifter. Soneansvarlig får utbetalt det 
bevilgede beløp før sesongen og skal levere regnskap tilbake til styret om høsten med 
nødvendige bilag for å dokumentere at pengene er brukt som forutsatt, og eventuelt betale 
tilbake ubenyttet beløp.  
 
Forøvrig definerer sonene selv sine oppgaver etter behov. Soneledelse bør gå på omgang blant 
beboerne. Ved kontroversielle tiltak forutsettes det at et flertall blant dem som bor i sonene er 
for tiltaket. Mindretallet kan eventuelt klage til styret. Sonene følger de enkelte plan med 
heishuset som skille mellom nordre og søndre del. Sonenes betegnelse med tilhørende seksjoner 
er: 
 

Sone Seksjonsnummer Plan Antall seksjoner 

1 nord A174-A186 1 13 

1 sør A187-A201 1 15 

5 nord A122-A130 og B150-B160 5 20 

5 sør A132-A149 og B161-B173 5 31 

6 nord A067-A080 og B095-B108 6 28 

6 sør A081-A094 og B109-B121 6 27 

7 nord A012-A024 og C026-C049 7 37 

7 sør B062-B066 og C050-C061 og F202 7 18 

8 B001-B011 og E025 8 12 

 
I spesielle tilfeller kan styret endre soneinndelingen for kortere eller lengre tid i samråd med de 
berørte soner.  
Vedlikehold av arealer utenom sonene (området rundt innkjørselen, på eller rundt nedre 
parkeringsplass og på eller rundt fotballbanen) gjøres på dugnader felles for hele sameiet. På 
disse dugnadene bør området langs Jerpefaret og opp til Skogen stasjon også ryddes.  
 
Regel 10 Endring av husordensreglene  
Disse reglene kan endres på sameiermøtet ved vanlig flertall. Ved endringer i reglene skal nye 
komplette regler distribueres samtlige sameiere.  


