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SAMEIET HAGEBYEN 1 
Instruks for bruk av garasje og bodområde 

Dato: 12.09.2016 

Formål:  Instruksen skal sikre fornuftig bruk og vedlikehold av sameiets garasje- og bodområde. Det 

er viktig å holde området ryddig for å hindre skader på personer og gjenstander, lette 

rengjøring samt redusere risiko for brann. Bruk av området må ikke på en urimelig eller 

unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Styret er pålagt å 

gjennomføre systematiske tiltak for å sikre at sameiet planlegger, organiserer, utfører og 

vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen (HMS). 

 
 
Følgende punkter må overholdes i forbindelse med bruk av sameiets garasje: 

1. Parkeringsplasser i hele garasjen skal kun brukes til parkering av motorkjøretøy (biler, 

motorsykler, mopeder) og tilhengere uten last. Kjøretøy skal parkeres slik at disse ikke er til 

sjenanse for naboplasser eller hindrer trafikk i garasjen ved å stikke ut i kjørebanen. Alle 

kjøretøy må til enhver tid være kjørbare og kunne flyttes på kort varsel i forbindelse med 

rengjøring og lignende.  

2. Følgende gjenstander er i tillegg tillatt å oppbevare på spesielt angitte fellesområder i 

garasjen: 

a. Sykler kan oppbevares i sykkelstativ, enten vegghengt fellesstativ eller gulvstående 

fellesstativ. Det er begrenset med sykkelstativer tilgjengelig, og sykkelstativene skal 

derfor brukes til vinterlagring og parkering av sykler som er i jevnlig bruk. Sykler skal 

ikke oppbevares i fellesstativ mer enn ett år sammenhengende. Sykler skal ikke 

oppbevares på gulv i noe område av garasjen. 

b. Kajakker kan oppbevares i kajakkstativ, som leies mot en avgift. For tiden er denne 

avgiften per kalenderår på kr.1.000 i tillegg til innkrevingsgebyr fra forvalter. 

Distribusjon av plasser for kajakk gjøres av styret på hensiktsmessig måte. 

c. Mopeder og motorsykler kan parkeres på spesielt område ved nedkjøringsrampen i 

gjestegarasjen merket MC-parkering, mot en avgift. For tiden er denne avgiften per 

kalenderår på kr.4.000 i tillegg til innkrevingsgebyr fra forvalter. Distribusjon av plasser 

for mopeder og motorsykler gjøres av styret på hensiktsmessig måte. 

3. Følgende gjenstander er i tillegg tillatt å oppbevare på de enkelte sameieres 

parkeringsplasser: 

a. Hjulsett og sykler på vegghengt stativ. 
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b. Skibokser og lastestativ til bil på vegghengt stativ eller i taket over den enkelte 

parkeringsplass der dette lar seg gjøre. For skiboks skal det brukes skiboksheis fra 

Thule eller Skiguard. For skiboks skal løsning og festemåte godkjennes av styret før 

installasjon. Skiboks samt oppheng må ikke komme i konflikt med sprinkleranlegget. 

4. Det skal ikke oppbevares andre gjenstander enn tillatt under punkt 1, 2 eller 3 verken i 

fellesområdet eller på de enkelte sameieres parkeringsplasser. Dette for å lette adkomst, 

minimere brannfare og gjøre det mulig å foreta tilstrekkelig rengjøring av gulvet. Ved 

spesielle behov kan lagring av andre gjenstander i garasjen godkjennes av styret. 

5. Vegg- eller takhengt oppbevaring på parkeringsplasser må ikke være til sjenanse eller 

hinder for tilliggende parkeringsplasser eller bruk av fellesarealet. Det skal være minimum 

50 cm fri høyde mellom gulv og gjenstander på vegg for å muliggjøre rengjøring med 

feiemaskin. 

6. Gjenstander skal ikke henges, festes eller låses i gittervegger, rør, kabelgater, stativer eller 

tilsvarende fellesinstallasjoner. 

7. Døren i den indre garasjeporten skal holdes stengt, og inngangsdører fra de enkelte bygg 

skal til enhver tid være lukket og låst. 

8. Åpnere til garasjeportene må ikke legges synlig i parkerte biler. Tap av åpner må straks 

meldes til styret grunnet økt fare for innbrudd. 

9. All kjøring i garasjene skal skje med spesiell aktsomhet. Fartsgrense på 15 km/t må 

overholdes.  

10. Det er ikke tillatt med puss eller vask av bil i garasjeanlegget. Vanlig polering er tillatt. 

11. Oppsett av system for lading av bil skjer etter egen instruks. Det er svært begrenset 

ladekapasitet på eksisterende elektrisk anlegg, og derfor kan ingen sameiere sette opp 

ladere for elbil uten samtykke fra styret. Brudd på dette vil bli krevd rettet for sameiers 

regning. 

12. Parkering på parkeringsplasser i gjestegarasjen skal følge det til enhver tid gjeldende 

parkeringsregulativ. Parkeringsplassene i gjestegarasjen er forbeholdt gjester, og kan ikke 

brukes av beboere til egne kjøretøy. 

13. Den enkelte sameier kan leie eller låne ut egen parkeringsplass i henhold til gjeldende 

vedtekter. 

14. Styret vil regelmessig besørge rydding og vask av garasjeområdet. Bruk av garasjeområdet 

som ikke overholder denne instruksen vil bli krevd rettet, og feilplasserte gjenstander kastet 

og kostnaden for dette arbeidet krevd dekket av den enkelte sameier. Ved vask av garasjen 

må flytting av kjøretøy gjøres etter styrets henvisning. 

15. Det gjøres oppmerksom på at styret har rett til å foreta ombytting av garasjeplasser dersom 

særlige grunner tilsier dette. 
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Følgende punkter må overholdes i forbindelse med bruk av sameiets bodområde: 

1. Alle boder skal holdes låst for å redusere generell innbruddsfare. 

2. Inngangsdører til bodområdet skal alltid lukkes og låses, både når man går inn til og ut av 

bodområdet. 

3. Den enkelte sameiers bodareal skal kun brukes til lagring av gjenstander. 

4. Det skal ikke hensettes noen gjenstander i felles gangareal. Slike gjenstander vil bli fjernet 

for den pågjeldende sameiers regning. 

5. Følgende gjenstander kan ikke oppbevares i bodområdet: 

a. Eksplosive gjenstander og gass under trykk, for eksempel gassbeholdere til grill og 

camping, fyrverkeri, bensin og lignende. 

b. Våte, illeluktende eller på annen måte forurensede gjenstander som kan medføre 

skader i tilliggende boder eller brannfare. 

 

 


