
HELMERS HUS ORDENSREGLER (vedtatt 21. oktober 2018) 
Gjelder for Helmers Hus Borettslag, Sameiet Helmers Hus I og Sameiet Helmers Hus III. 
 
§1 Ro og orden: 
Alle beboere plikter å sørge for orden i sin egen boenhet, ikke volder støy, ubehag eller ulempe 
for andre beboere. Radio, TV og musikkanlegg må ikke ha så høyt volum at det sjenerer 
naboer. Bråk i ganger og fellesrom må unngås. En må være særlig varsom utendørs. 
 
Det skal være ro mellom klokken 24:00 og klokken 07:00. Arbeid som medfører støy og/eller 
utføres med støyende maskiner må ikke forekomme på søndager, eller etter kl 20:00 på 
hverdager. 
 
§2 Renhold: 
Altan, svalganger og uteområde skal holdes ryddig, og altan-blomsterkasser skal monteres slik 
at de ikke sjenerer naboer. På søn/helligdager eller offentlige høytidsdager må ikke tøy o.l. 
henges ute til tørking/lufting. Banking av tepper, risting av klær, gulvtepper og matter må 
ikke foretas fra altan eller vindu. Fellesarealene skal holdes ryddige, og ikke belemres med 
uvedkommende gjenstander. 
 
§3 Avfall: 
Husholdningsavfall skal sorteres og behandles etter kommunale forskrifter. Det skal plasseres i 
riktige beholdere. Søppelboden skal til enhver tid holdes ryddig. Det må ikke legges søppel i 
fulle containere – fyll opp ledige containere. 
 
Pappesker brettes sammen. Større ting ved f. eks. innflytting og utflytting som ikke kan legges i 
konteinerne må du selv levere på kommunens mottak på Østerhus. 
 
§4 Snøfjerning: 
All snø fjernes fra altaner, svalganger og trapper. Beboere i samme etasje avtaler etter behov 
hvordan dette løses i praksis. 
 
§5 Kjæledyr m.v: 
Det er ikke tillatt å holde kjæledyr uten skriftlig tillatelse fra styret. Det må ikke holdes kjæledyr til 
sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler og/eller katter fra veranda eller 
vindu. 
 
Løse katter tillates ikke. Hunder skal være i bånd utendørs og i fellesarealer. Eier er ansvarlig 
for å fjerne avføring. Det vises til egne regler for dyrehold. 
 
  



§6 Utearealer: 
Matlaging/grilling utendørs må gjennomføres på en slik måte at naboer ikke sjeneres med tanke 
på både lukt, røyk og støy. Gassflasker skal oppbevares på verandaen av sikkerhetshensyn og 
er dermed ikke tillatt i bod/garasje. Kullgrill er ikke tillatt grunnet brannfare. 
 
Inngangspartier, ganger og broer skal være røykfrie. Plattinger og balkonger skal være røykfrie 
mellom klokken 22:00 og klokken 07:00. Hagegrupper og takterrasser kan benyttes i dette 
tidsrommet. 
 
§7 Fellesarealer: 
Beboere kan ikke montere egne parabolantenner, markiser, persienner o.l. uten godkjenning fra 
styret. Andelseierne har ikke anledning til i foreta bygningsmessige arbeide, herunder maling 
o.l. i/på eiendommens fellesarealer. 
 
Barn under 16 år skal ikke oppholde seg i festsal, trimrom eller på takterrasse uten tilsyn. 
 
§8 Skade på fellesarealer: 
Skade, feil eller mangler i/på fellesarealene skal meldes til leder av borettslaget / sameiet eller 
ett av styremedlemmene. Den som oppdager skade, skal så vidt mulig begrense skadens 
omfang. 
 
Skader ved uhell dekkes av Helmers Hus opp til kr. 2000,-. Overskytende beløp dekkes av 
skadevolderen. Dersom skaden er utført med forsett eller grov uaktsomhet faller hele beløpet 
på skadevolder. 
 
§9 Parkering: 
Kjøretøy må kun plasseres på egen p-plass i parkeringsanlegget i kjelleren, og innenfor de 
angitte hvite striper og ikke slik at de hemmer adkomsten til, eller bruken av andre plasser.  
 
Siden det er begrensede parkeringsplasser ute så skal de som har parkeringsplass inne benytte 
disse. Unngå å parkere, vaske bil o.l. til sjenanse for andre beboere. Sykler settes i sykkelstativ. 
 
Det er merket 3 plasser for parkering av moped / motorsykkel i Borettslagets garasje som kan 
benyttes etter avtale med vaktmester (første mann til mølla). Det vises til eget skriv om 
parkering. 
 
§10 Utleie: 
All utleie skal varsles til styret i forkant. Ved utleie av leilighet for kortere tid enn 1 måned tillates 
ikke leietaker å benytte fellesarealene bortsett fra takterrassene. Kjæledyr tillates heller ikke. 


