
Ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken boligsameie, avholdes
tirsdag 17. januar 2006, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1, Oslo.
TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING
A) Opptak av navnefortegnelse.
B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen.
C) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.

2. HUSORDENSREGLER (Vedlegg 1)
Styret lagde i juli 2005 et forslag til husordensregler som ble sendt til sameierne.
Det er ikke kommet skriftlige forslag på endringer, men styret foreslår at det settes
forbud mot parabolantenner. Styret foreslår at vedlagte husordensregler vedtas for
Hoffsparken Boligsameie.

2. VALG AV STYRE
A) Valg av styreleder for 2 år
B) Valg av 1 styremedlem for 1 år
C) Valg av 2 styremedlem for 2 år
D) Valg av 1 varamedlem for 1 år

Oslo, 06. januar 2005

OBOS Eiendomsforvaltning AS

I sameiermøtet har sameierene stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Navneseddel eller fullmakt leveres i utfylt stand til møteleder.

NB: Dørene stenger presis !



Vedlegg 1
HUSORDENSREGLER

FOR
HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 17.01.2006
jf vedtekter for eierseksjonssameiet Hoffsparken Boligsameiet, § 6

1. FORMÅL OG HÅNDHEVING
”Husordensregler” har til hensikt å skape gode forhold blant beboerne i Hoffsparken
Boligsameiet. I tillegg til plikter og ordensregler som er nødvendig, har reglene til hensikt å
sikre beboernes trivsel og hygge ved hensynsfull og forståelsesfull opptreden overfor
hverandre.

Husordensregler
I husordensreglene er det lagt vekt på trivsel og utfoldelse for den enkelte beboer, samtidig
som hensynet til fellesskapet er søkt ivaretatt. Hensikten med husordensreglene er ikke å
pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel, trygghet og et godt
naboskap.

Overtredelse av reglene rapporteres skriftelig til styret. Styret kan påtale forholdet skriftelig
overfor sameieren, samt ta saken opp ved eventuelle leietakere. Styre kan deretter rette
eventuelle mangler/mislighold for sameiers regning.

Når mangler påtales skal varslet inneholde opplysninger om at gjentatte eller fortsatte
overtredelser vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter.

Mislighold
Det påligger hver seksjonseier å påse at den/de som bebor denne seksjonen overholder
husordensregler. Hver sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge
av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Av felles interesse
har både seksjonseiere, deres familier og eventuelle leieboere rett til - og bør – gripe inn når
det observeres handlinger som er i strid med disse husordensreglene.

Vedtekter for Hoffsveien Boligsameiet, § 10 lyder slik:

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styre pålegge
vedkommende og selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller
brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styre kreve
fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i Tvangsfullbyrdelsesloven, jf. Eierseksjonsloven §
27.

Styrets adgang til besiktigelse
Styret kan kreve adgang til besiktigelse av en seksjon, dersom det innen seksjonen kan antas
å foreligge forhold som er i strid med vedtekter eller husordensregler, eller nødvendig
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid krever dette.

2. STYRET
Saker som ønskes behandlet, må sendes skriftelig til styret. Eierne gjøres oppmerksom på at
husordensreglene inngår som en del av Vedtekter for Hoffsparken Boligsameie § 6.

Forslag til det årlige sameiermøtet:
Alle forslag som skal behandles, må være levert styre skriftelig 8 uker før sameiermøtet.



3. BRANNSIKRING
Det er enhver beboers plikt å sette seg inn i brannforskriftene for bygget og ha sitt eget
brannslukningsapparat/slange. Rømningsveier (korridorer, trapper, balkonger, svalganger og
takterrasser) må ikke brukes til hensetting av personlige eiendeler av noe slag som stenger
fluktveier.

4. GRILLING
Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at den ikke
sjenerer andre beboere.

5. HUSDYR
I h.h.t Husleielovens bestemmelser.

6. LUFTING
For lufting i leilighet benyttes vinduer/balkongdør, ikke dør mot korridor/svalgang. Balkong,
svalgang, takterrasse og vinduer må ikke benyttes til risting av tepper og lignende.

7. OPPBEVARING
For plassering/lagring av personlige eiendeler over kortere eller lengre tid, benyttes leilighet
og/eller egen bodplass. Ikke under noen omstendigheter benyttes korridor, svalgang,
takterrasse, fellesområde eller fellesrom.

Gjenstander som står i/på fellesarealer, vil bli fjernet på eierens bekostning.

8. PARKERING
Unødvendig kjøring og parkering på sameiet sine gangveier er ikke tillatt. Kjøretøy som
observeres uten synlig aktivitet i over 10 minutter kan borttaues på begjæring fra styret for
eiers regning og risiko.

Parkering på grøntareal medfører borttauing uten varsel på begjæring fra styret.

Gjester bør benytte seg av gjesteparkeringen.

Eiere skal ikke bruke gjesteparkeringen som sin egen. Dette medfører borttauing uten varsel
på begjæring fra styret.

9. RO
Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være ro i husene. Dette gjelder også korridorer,
takterrasser, svalganger og inngangspartier. På helligdager og søndager skal det være ro til kl.
12.00. Hvis noen beboere ber om det, skal lyden dempes. Ved større sammenkomster og/eller
støyvoldende arbeid, bør naboene varsles. Et slikt varsel tilsidesetter ikke det alminnelige
hensyn til naboene.

Ta hensyn til hverandre. Banking, boring eller hamring må ikke foregå på søn- og helligdager
eller på hverdager før kl. 08.00 eller etter kl. 21.00.  Unntatt er dersom det er innhentet
tillatelse fra styret eller dersom det er oppstått en akutt situasjon.



10. AVFALLSHÅNDTERING
Søppel skal pakkes godt inn og legges i anviste søppelbeholdere i søppelrommene.
Beholderne må ikke fylles mer enn at lokket kan settes ordentlig på. Bruk alle beholderne og
unngå søl i og rundt søppelrommene. Beholderne skal kun brukes til husholdningsavfall.

Dersom beholderne er fulle, plikter beboerne å oppbevare sitt eget søppel på hygienisk vis
inntil beholderne tømmes. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing og
lignende plikter beboerne å frakte vekk selv.

Det er ikke tillatt å oppbevare søppel på balkongene, svalgangene, takterrassene og/eller
korridorene. Det er heller ikke tillatt å kaste ned søppel, sigarettsneiper, korker og lignende fra
balkonger, takterrasser og/eller svalganger.

Papir/aviser legges i beholder for papir.

Følg anvisninger ved sortering av flasker, glass, og andre pålagte kildesorteiringer.

11. UTEAREALER
Plener og beplantning er til felles benyttelse og glede for alle beboere. Det er fritt for den
enkelte å delta i stell av planter og vedlikehold. Det vil bli organisert felles dugnader. Ved bruk
av fellesarealer må den enkelte rydde opp etter seg.

Sykler og lignende skal plasseres på anviste plasser.

Ved rengjøring av balkong/svalgang og vanning av blomster må man påse at det ikke blir
vannsøl til naboene under.

12. NAVNESKILT PÅ POSTKASSER OG RINGEKLOKKE
Navneskilt på postkasse skal følge standard oppsett. Kun skilt som er godkjent av styret kan
benyttes. Navneskilt til postkasser skal være originalt. Løse lapper etc. godtas ikke.

Endringer som ønskes på ringeklokketavle ved inn-/utgangsdøren, skal legges i styrets
postkasse, slik at navn ved ringeklokkene er oppdatert til enhver tid.

13. MALING
Følgende farger skal brukes når det skal males på himling til balkong, dør og/eller
vinduskarmer:

Himling til balkong: Flugger Kulør. 5007
Himling til svalgang: Flugger Kulør. 5007
Vinduskarmer Jotun NCS S 5502-B
Inngangsdør til leilighet: Jotun NCS S 5502-B
Dørkarm til inngangsdør: Jotun NCS S 5502-B

14. MARKISER/PERSIENNER
Med hensyn til det helhetlige utseendet på bygningene skal beboere bruke farge/design etter
anvisning fra styret. Kontaktperson er Paul Einlyng Løwe, leilighet 109.



15. PARABOLANTENNER, HEIS, BODER, RØYKING, LEK OG ETC.
Enhver forurensing av fellesarealer er forbudt.

Det er forbudt å røyke i fellesarealene.

Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne.

Beboere skal ikke plassere og/eller montere gjenstander som er sjenerende og/eller i kontrast
med bygningens fasade utad. Søk eventuelt styret først.

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut vindu,
utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.

Lek og unødig opphold i bodarealer, korridorer, svalganger, takterrasser og inngangsparti er
forbudt.

Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i bodene. Likeledes er det forbudt å
lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

Ytterdør og dører i fellesareal skal holdes låst.

Styret
Hoffsveien 6 – 8 - 12

01.06.2005



NAVNESEDDEL

Skriv eierens navn og leilighetens nummer ev. seksjonsnr på denne navneseddelen
og lever den ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER

Navn: ……………………………………........................…………………………….............

Leilighetsnummer: ........... Seksjonsnr: ………….

Hoffsparken Boligsameie

På sameiermøtet kan eier og ektefelle eller samboende møte, men bare en med
stemme for hver seksjon. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra eier, for å
kunne stemme på vegne av seksjonen.

Dersom De ikke kan møte på sameiermøtet kan De møte ved fullmektig.
Ønsker De å benytte denne retten bes De vennligst bruke fullmakten nedenfor.

....………………………………………….………….........................................……............
klipp her

FULLMAKT

Jeg gir .....………………………………………................. fullmakt til å møte for meg på
(navn med blokkbokstaver)

sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie.

Leilighetsnummer: ........... Seksjonsnr: ………….

Oslo, den .....................

.............................…………………………………….
(eiers underskrift)


