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LITT  PÅ  LANDET
For ikke mange år siden kunne vi si at HT nesten lå på landet, omgitt av 
kornåkre og glissen bebyggelse. Det var den gangen Hoffsveien var liten 
og enveiskjørt, og messehallen lå på Sjølyst.

Nå er tidene annerledes. Nybygging og generell urbanisering preger 
området vårt. Men vi er heldige. Store, grønne arealer og godt med 
plass mellom blokkene. Godt med grønne områder rundt oss. Vi har 
en bygningsmasse som tåler tidens tann (de bygger ikke slik i dag!). 
Nye balkonger har ikke bare gitt oss et estetisk løft, men også økt verdi 
og livskvalitet.
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I dag bor vi sentralt, men fremdeles på mange måter landlig. Vi har alle 
forutsetninger for å ha et godt bofellesskap. Og det er det vi vil med 
denne håndboken. Her finner du enkle tips og retningslinjer om hvordan 
hver enkelt av oss kan bidra til felles trivsel.

Med ønske om godt naboskap fra
styret i Hoff Terrasse sameie. 

hoffterrasse.no
Vi anbefaler at du jevnlig tar en kikk 

på nettsidene våre. Her finner du 

informasjon til beboerne, nyheter, 

bilder og kontaktopplysninger. Dessuten 

offisielle dokumenter, vedtekter og 

komplette husordensregler.

Følg med!



HOFF TERRASSE
HISTORIKK
AS Hoff Terrasse ble etablert 13. desember 1940. Bygningene sto ferdig 
oppført tidlig på 50-tallet. Arkitekt var Niels Torp.

Ved oppdelsbegjæring av 20. august 1975 ble AS Hoff Terrasse delt  
opp i 236 eierseksjoner. HT ble et sameie.

Sameiet ligger på festet tomt, og består av 13 boligblokker og en 
næringsseksjon. Tilsammen bor ca. 350 mennesker på området vårt.

ORGANISASJON
HT sameie ledes av et styre på fem, samt to varamedlemmer.  
Alle har møteplikt, og velges for to år.

Generalforsamling/årsmøte avholdes i april hvert år.  
Ekstraordinære sameiermøter avholdes ved behov. 

Sameiet har egne vedtekter og egen forretningsfører.
 
VAKTMESTER 
HT har innleid vaktmestertjeneste. De sørger for generell opprydning, 
klipping av gress og hekker, forefallende vedlikehold osv. Hverdagslige 
problemer (små lekkasjer, manglende lys, trege låser) kan meldes direkte  
til vaktmester.

BARNEHAGE
HT disponerer egen barnehage, innerst i sameiet. Den er leid ut til og 
driftes av Mette Aabø. Den holder åpent hverdager fra kl 8.00 – 16.15.
Sameiere har fortrinnsrett til plass for sine barn.
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PARKERING
P-plasser er et knapphetsgode i Oslo. I HT har vi så langt relativt godt med 
plasser, og det er viktig at disse kommer beboerne til gode. For å unngå at 
uvedkommende biler okkuperer området, er vi nødt til å ha strenge regler for 
parkering. P-plassene er reservert beboerne og deres gjester.

P-overvåkningen ivaretas av et eksternt selskap som (gjerne!) utsteder bøter. 
Kjøretøy uten gyldig oblat/gjestekort blir bøtelagt og eventuelt fjernet.

All parkering skal skje på oppmerkede plasser.
Det er tillatt å parkere foran inngangene for av- og pålessing.

OBLAT/GJESTEKORT
Hver seksjonseier får utlevert én oblat og to gjestekort. Oblaten skal påføres 
seksjonsnummer, og festes i frontruten på husstandens hovedbil. 

Gjestekort legges godt synlig i frontruten på besøkende biler. Alle gjestekort 
skal merkes med seksjonsnummer, HTS-stempel og telefonnummer for å 
være gyldige. 
 
Det er forbudt å låne bort, leie ut eller selge gjestekort til utenforstående.

Leietagere må ha fullmakt fra seksjonseier for å få utlevert oblat/gjestekort. 

Bestilling av oblat/gjestekort: 9260 6679  -  parkering@hoffterrasse.no

ULOVLIG PARKERING/BORTTAUING
Avskiltede kjøretøy blir varslet fjernet for eiers regning og risiko etter to uker, 
uavhengig om kjøretøyet har oblat/gjestekort.

Hensatte kjøretøy uten gyldig oblat/gjestekort blir varslet fjernet for eiers 
regning og risiko etter to uker.

Tilhengere, båter, campingvogner etc. skal utstyres med gjestekort og kan stå 
på området i maksimum to uker. Etter dette blir de varslet fjernet for eiers 
regning og risiko.

MOTORSYKLER
Motorsykler kan parkeres på sykkelparkeringene. Forøvrig er det reservert  
en MC-plass ytterst på området ved Hoffsveien 20.

ELBILER
Utenfor vaskeriet i HT 13 er det to plasser med strømuttak for elbiler.
Nøkkel fåes ved henvendelse til styret. Vi oppfordrer andre bilister til ikke 
å benytte disse plassene.

Alle som rettmessig parkerer i HTS, forplikter seg til å være 
kjent med de til enhver tid gjeldende P-regler.
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FELLESAREALER
Vi ønsker alle å bo i pene og trivelige omgivelser. Derfor oppfordrer vi 
beboerne til å være med på å holde det ryddig på fellesarealene. Enkle ting 
som å sette sykkelen på plass, rydde opp i sandkassen og fjerne søppel 
bidrar til økt trivsel!
 
Når det gjelder bygningsmassen, følger styret en 10-års vedlikeholdsplan. 
(Vi har ikke råd til å gjøre alt på én gang!) Vi har også en flerårig plan for 
forskjønnelse av utearealene. På den måten vil all nødvendig oppgradering 
og vedlikehold utføres i tur og orden, tilpasset sameiets økonomi.

30 KM, MAKS!
HT er ingen vanlig bygate. Her ferdes bilister, syklister, fotgjengere, katter, 
hunder, barn og barnevogner om hverandre. For å unngå ulykker oppfordrer 
vi alle kjørende til å vise hensyn og overholde fartsgrensen.
30 km maks!!

GARASJE
Sameiet har 40 biloppstillingsplasser i garasjeanlegget. Vi oppfordrer 
alle å påse at garasjeporten er lukket etter inn- og utkjøring.

I oppdelingsbegjæringen er bruksrett til plassene tillagt de seksjonene 
som disponerer dem. Garasjeplasser kan leies bort. Alle leiekontrakter skal 
meddeles styret i forkant. Salg av bruksrett kan kun skje innen sameiet.

VASKERI
Fellesvaskeriet i HT 13 kan benyttes av alle sameiere. Seks vaskemaskiner 
og tre tørketromler står til disposisjon. Hver vask/tørk koster fem kroner 
(automat).

Vasketider
Hverdager:  7.30 – 20.00
Lørdager:  7.30 – 16.00
Søn-/helligdager: stengt

GRILLING
Uteplass for grilling ligger innerst på området, ved vaskeriet i nr. 13. 
Vi ber alle om å rydde opp etter seg etter bruk!

På grunn av røyk og matos er det kun tillatt å bruke el- og gassgrill på 
balkongene. Ingen grilling på balkongen etter kl. 20.00.     

LOFT/KJELLER/TRAPPEOPPGANG
Dette er ikke oppbevaringssteder for avfall eller private eiendeler.  
Fellesarealene skal holdes ryddige og fremkommelige.

Loft- og kjellerboder har jevnlig vært utsatt for innbrudd. Vi ber alle passe på 
at ytterdører er forsvarlig låst, og at ikke nøkler kommer på avveie.

SYKKELBOD
Hver oppgang/blokk har egen sykkelbod. Av plasshensyn ber vi beboerne 
fjerne utrangerte sykler som aldri mer vil bli brukt.

BELYSNING
Ute og i oppgangene tennes og slukkes lyset automatisk. I garasjen er lyset 
bevegelsesstyrt. Husk å slå av lyset på loft og i kjeller når du går!

SNØMÅKING
All snømåking utføres av innleid hjelp.

TRAPPEVASK
Trappevask utføres av innleid hjelp.

TYVERIER
Tyverier forekommer, både fra garasje 
og lofts-/kjellerboder. Det er viktig 
å passe på at inngangsdører og alle 
dører til fellesrom er forsvarlig låst.  
Ikke oppbevar verdifulle gjenstander  
i bodene!

Ved flere dagers fravær er det smart  
å be en nabo ta inn avisene. UTE
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EGEN LEILIGHET
BALKONG
Regn og fuktighet gjør balkonger spesielt utsatt for fukt- og frostskader.
De nye balkongene skal tåle det meste av vær og vind, men det er likevel 
greit å ta enkle forholdsregler. Hold gulvet rent, og fjern evt. tepper før 
vinteren. Sluk må renses med jevne mellomrom. Vedlikehold av balkonggulv 
er sameiers ansvar. Dårlig vedlikehold kan føre til erstatningsansvar. Sprekker 
eller skader må omgående meldes til styret.

Unngå å riste tepper eller tørke tøy på balkongene.  

FASADE
Malt yttervegg skal følge sameiets fargevalg.
Markiser skal følge sameiets fargevalg og monteringsmåte.
Parabolantenner, se neste side.

NYE VINDUER
Det er fremdeles mange leiligheter i sameiet som har gamle vinduer.
Å skifte til nye, moderne vinduer gir gevinst både for den enkeltes innemiljø 
og sameiets energikostnader.

Med jevne mellomrom henter styret inn anbud fra leverandør. Prismessig vil 
det være gunstig å henge seg på dette tilbudet. Meld gjerne fra til styret om 
du ønsker å skifte vinduer, da får vi oversikt over etterspørselen. 

SENTRALVARME
Oppvarming og varmt vann forsynes av et sentralvarmeanlegg som er basert 
på fjernvarme. 

Anlegget styres automatisk av utetemperaturen. Det er derfor helt 
unødvendig å skru opp varmen når temperaturen synker – anlegget gjør det 
selv! Hvis radiatoren blir glovarm når vinduet åpnes, bør den skrus ned.

Radiatorene er frostbeskyttet, selv om de er skrudd av.  
 
Varme og varmt vann utgjør en stor del av sameiets kostnader. Vi henstiller 
til alle om å være bevisst på forbruket. Bruk gjerne nattinnstillingen på 
radiatorene og vannsparende dusj.

LUFTING
Lufting i fyringssesongen påfører oss unødvendig høye kostnader.
Når vinduet er åpent, vil radiatoren konstant kompensere for varmetapet.
Å ha vinduet på gløtt over lengre tid gir ikke bare dårlig utluftning, det gjør at 
vi virkelig fyrer for kråkene.

Den mest effektive måten å lufte på er å åpne vinduer/verandadør på full gap 
i noen få minutter. Da får du full utskiftning av luften i rommet/leiligheten.

Hvis du allikevel må lufte over lengre tid, eller liker å sove med vinduet åpent, 
bør du slå av radiatoren.INNE
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TV/RADIO/KABEL/PARABOL
Sameiet er tilknyttet Canal Digitals kabelnett. 
Beboere som ønsker å montere parabolantenne, må ha skriftlig tillatelse  
fra styret. Parabolen må festes under kanten av rekkverket, slik at den ikke  
er synlig utenfra.

OPPUSSING
Vis hensyn og omtanke når du pusser opp!
Styret mottar jevnlig klager pga støy forårsaket av boring og banking på sen 
kveldstid og i helgene. Betongkonstruksjoner leder slike lyder ekstremt godt, 
og det høres over hele blokken.

Beboere som skal pusse opp bes varsle naboer, og gjerne vaktmester. 
Alt avfall fra oppussingen må fjernes.

Hverdager:  Rolig mellom kl. 17 og 19, og etter kl. 22.
Lørdager:  Rolig etter kl. 17.
Søn-/helligdager: Rolig

STØY/MUSIKK
Støy er den vanligste årsak til irritasjon i et nabolag. Husk at lyder forplanter 
seg lett i betong. Høy musikk for åpne dører/vinduer blir fort til sjenanse 
for hele området.

Vis hensyn, vi er mange mennesker som bor tett på hverandre!

INNVENDIGE AVLØP
Pass på å rense sluket på badet med jevne mellomrom. 
Det er registrert mange fuktskader pga manglende opprenskning. 

Vi anbefaler jevnlig bruk av Mudin (flytende avløpsåpner) i alle avløp 
for å unngå at de tetter seg.  

STOPPEKRANER
Stoppekraner til varmt/kaldt vann og radiatorer finnes i kjelleren. 
Gjør deg kjent med hvor de er FØR en lekkasje oppstår. Er du i tvil, 
spør naboen eller vaktmester.

INNE
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FELLESARRANGEMENTER
DUGNAD
Hver vår arrangeres dugnad på fellesarealene. Da utfører vi forefallende arbeid; vi raker og feier, steller busker og planter, rydder og maler. 
Og slår av en hyggelig prat over en kopp kaffe. 

Styret oppfordrer alle til å sette av et par timer til 
fellesskapets beste. Og på dugnad kan du dessuten 
bli kjent med mange hyggelige naboer!

JULEGRANTENNING
Første søndag i advent tenner vi juletreet på plenen 
mellom Hoffsveien og HT 1. Vi synger julesanger 
og går rundt juletreet. Julegodt og juledrikke til alle. 
Julenissen har med godtepose til barna. Alle er 
hjertelig velkommen!

GENERALFORSAMLING
Årsmøte/generalforsamling avholdes hvert år i april. 
Ekstraordinære sameiermøter avholdes ved behov. 
Beboerne kan sende inn forslag til saker de ønsker 
tatt opp. Vi oppfordrer alle som er interessert i sitt 
bomiljø å møte opp på generalforsamling. 
Det er her du kan bli hørt!

ÅPEN HALVTIME
Her kan du møte styret helt uformelt. Du kan stille 
spørsmål og komme med idéer, innspill og ønsker.  
Vi satser på ca. fire åpne halvtimer hvert år, 
fortrinnsvis tirsdager fra 18.30 til 19.00.  
Møtetidene blir kunngjort på våre nettsider  
god tid i forkant. SAMMEN
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AVFALLSHÅNDTERING
Avfallsbeholdere er plassert parvis utenfor blokker/innganger.
I den ene kastes kildesortert husholdningsavfall, i den andre papp og papir.

KILDESORTERING
Fra 1/11-2010 er vi pålagt å følge Oslo kommunes plan for kildesortering 
av avfall. 

HUSHOLDNINGSAVFALL
Husholdningavfall kildesorteres i tre grupper og legges i egne poser: 
mat, plast og restavfall. Kastes i angitt beholder.

PAPP OG PAPIR
Kastes i egen beholder. Riv store pappesker opp i mindre biter.

GLASS
Glass skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. 
Det er egne oppsamlingsplasser for glass i nærområdet.
 
SPESIALAVFALL
Spesialavfall er miljøfarlig, og kan medføre alvorlig forurensning og fare for 
mennesker og dyr. Det skal ikke behandles som vanlig avfall. Spesialavfall 
kan være: maling, lakk, beis, tynner, lim, kjemikalier, lysstoffrør, medisinrester, 
plantevernmidler, oljeprodukter, oppladbare batterier mm. 
Vær oppmerksom på produkter merket med retursymbol eller varseletikett.

Du kan kvitte deg med spesialavfall på renholdsverkets miljøstasjoner 
og på bensinstasjoner. 

STØRRE AVFALL
Større avfall (møbler, bygningsmaterialer etc.) må beboerne selv sørge 
for å bli kvitt. Avfallet kan leveres ved renholdsverkets gjenbruksstasjoner. 
Utrangerte elartikler (TV, radio, kjøleskap, komfyr osv) kan også leveres 
på Elkjøp på Skøyen.

CONTAINERSERVICE
Med jevne mellomrom settes det ut en container på området. Her kan du 
kvitte deg med større gjenstander. NB, IKKE spesialavfall! Hvis containeren 
er merket ”Hageavfall” ber vi beboerne respektere dette.


