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Informasjonsperm – kort oppslagsverk til eiere 
og beboere i Beboerforeningen Porthuset 
 
Dette oppslagsverket inneholder informasjon rundt det å eie og bo i Beboerforeningen Porthuset.  
 
En til enhver tid oppdatert versjon fins på vår hjemmeside http://www.porthuset.no  
 
Styret mottar gjerne tips: styret@porthuset.no  
 
Oppslagsverket er oppdatert pr. 1. april 2018.  
 
Vennlig hilsen 
 
BEBOERFORENINGEN PORTHUSET     http://www.porthuset.no 
styret  
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1  HJEMMESIDE, ORG. NR. OG ADRESSER 
 

Juridisk navn Beboerforeningen Porthuset 
Organisasjonsnummer 986 189 165 
Hjemmeside http://www.porthuset.no  
Adresse Trenerysgate 7, 7042 TRONDHEIM 
Epost styret styret@porthuset.no 
Sameiets juridisk navn Eierseksjonssameiet Porthuset 
Organisasjonsnummer 986 189 165 

 
 
2  BOLIGFORVALTER  

OBOS Forvaltning AS har forretningsføreroppgavene til Beboerforeningen Porthuset. Spørsmål angående 
foreningen eller din leilighet kan rettes direkte til OBOS forvaltningstjenester.  
 
Vår forvaltningskonsulent er Rune Egeness. 

Nettside https://www.obos.no 
Besøksadresse Strandveien 43, 7481 TRONDHEIM (ved E.C. Dahls Bryggerier) 
Postadresse Postboks 8824 Nedre Elvehavn, 7067 TRONDHEIM 
Epost OBOS obos@obos.no 
Telefon OBOS 02333 
Epost Rune Egeness rune.egeness@obos.no 
Telefon Rune Egeness 22868340 

Ved henvendelse til OBOS sentralt, heter vi 7712 Beboerforeningen Porthuset. 
 
 
3  LEVERANDØRER  

3.1  VAKTMESTERTJENESTER  

Utføres av Newsec Basale AS. 

Vår vaktmester er Thomas Aftert. 

Nettside https://basale.no/trondheim/ 
Besøksadresse Beddingen 10, 7042 TRONDHEIM 
Postadresse PB 5666 Sluppen, 7484 TRONDHEIM 
Epost Newsec 06760@newsec.no 
Telefon Newsec 06760 
Epost Thomas Aftret thomas.aftret@newsec.no 
Telefon Thomas Aftret 90187915 
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3.2  TV OG INTERNETT  

Get leverer TV og internett. 

Nettside https://www.get.no 
Besøksadresse Brattørkaia 15, 7010 TRONDHEIM 
Fax Get  73 10 87 90 
Kundeservice Get 02123 (man.-fred. 09-17). Lør/søn. stengt 
Kundeservice Get 21 49 21 23 (man.-fred. 09-17). Lør/søn. stengt 
Min Side Get https://www.get.no/v3/min-get 

Tjenesten er knyttet opp mot eier av leiligheten. Feil som kun omfatter leilighet ordnes av den enkelte opp 
mot tilbyder.  

 
3.3  FORSIKRING  
 
Beboerforeningens styre sørger for fullverdi bygningsforsikring.  
 
Beboerforeningen har forsikret eiendommen hos Gjensidige Forsikring ASA. Ved skade på bygget 
(innvendig og utvendig) må̊ styret varsles umiddelbart. Etter § 7 i vedtektene er seksjonseier pliktig til å 
tegne innboforsikring (dette gjelder også̊ hvis du leier ut din leilighet møblert).  
 
Det er tegnet en tilleggsforsikring på skadedyr. Ved skadedyr betaler foreningen egenandelen, ikke den 
enkelte eier. 

Nettside https://www.gjensidige.no 
Forsikringsnummer 83119981 

Les mer om forsikring på vår hjemmeside: 
http://www.porthuset.no/informasjon/husforsikring/  
 
Vedtektene fins her: 
http://www.porthuset.no/om-oss/vedtekter/  
 
 
 
 
 
 
 
3.4  HEISLEVERANDØR  

ThyssenKrupp er leverandør og foretar service og vedlikehold av vår heis. Avtalen er tegnet for perioden 
01.01.20178-31.12.2019. Følg anvisningene i heisen ved heisstans og det vil bli opprettet toveis 
kommunikasjon med vaktsentralen. 

Nettside https://www.thyssenkrupp.no 
Support ThyssenKrupp 21979701 

NB! 
Seksjonseier plikter å tegne innboforsikring. Ved utleie er seksjonseier pliktig til  
å påse at leietaker har gyldig innboforsikring. Dette følger av våre vedtekter. 
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3.5  VAKT- OG NØKKELTJENESTER  

Nøkkelbestilling  

Har du mistet nøklene dine eller du trenger flere? Nøkler bestilles gjennom vår forvalter OBOS Forvaltning 
AS. OBOS er rekvirent på nøkler for Beboerforeningen Porthuset.  
 
For bestilling av nøkler til din leilighet, ta kontakt med OBOS Forvaltning AS ved Rune Egeness (se punkt 2 
for kontaktdetaljer). 
 
Nøklene tilvirkes av SystemSikring AS, som også sitter på låsplanen.  

Nettside http://www.systemsikring.no 
Epost  firmapost@systemsikring.no 
Telefon 73 82 07 30 
Besøksadresse Klæbuveien 138, 7031 TRONDHEIM 
Nøkkelserie XL80041 

Jeg har låst meg ute av leiligheten – hvordan kommer jeg meg inn? 
 

Innlåsingsassistanse:  21 97 10 77 
Dette ‘nødnummeret’ kan benyttes når du har behov for hjelp til å komme inn i bygget/leiligheten. 
Nummeret er døgnkontinuerlig betjent og besvares av vaktlederfunksjonen hos Securitas. Du må 
identifisere deg og redegjøre for tilhørigheten til foreningen.  

Jeg opplever bråk og feststøy fra naboer. Hvem kan jeg tilkalle? 
 
Fester skal avsluttes kl 23!   
 
Også før den tid skal det utvises hensyn. Vi bor meget tett. 
 
Styret hører gjerne fra beboere som opplever sjenerende bråk, også før kl 23, da vi tar vårt felles 
bomiljø meget seriøst. 
 
Hvis en beboere opplever sjenerende feststøy: 

1 Prøv i første omgang å henvende deg til de som volder bråket.  
2 Prøv også å ta kontakt med styret (se punkt 14 for telefon). Alle telefonnummer er også slått 

opp i inngangspartiet og på vår hjemmeside: http://www.porthuset.no/kontakt-oss/ 
3 Ring Securitas og be de komme og stanse festen. Telefon: 21 97 10 77 

Bistand ved festbråk:   21 97 10 77 
 
Innmelder er 100 % anonym – også om styret tar saken videre!  
Vedkommende som ringer inn risikerer ingenting økonomisk. 
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Styret mottar en rapport på utrykningen. Rammene for hva som oppfattes som sjenerende kan naturligvis 
variere. Her må styret alltid foreta en konkret vurdering av klageforholdet før man avgjør videre grep i 
saken. Hvis styret finner grunnlag for å gå videre med saken, er det ut fra en vurdering av beboernes bruk 
av egen bolig og fellesarealer slik det er formulert i eierseksjonsloven, husets vedtekter og 
husordensregler. 
 
Uavhengig av reaksjonsform vil styret søke å ta direkte kontakt med den/de beboerne klagen gjelder for 
en uformell prat for å bedre utsiktene for godt naboskap i fortsettelsen. Om styret velger å opprette sak, 
vil beboer alltid få tilsvarsrett, og eier vil alltid orienteres om hendelsen.  
 
Tjenesten med bistand ved festbråk belastes seksjonseier om de konkrete omstendighetene er vurdert 
av styret til å være et så alvorlig brudd på lov og regler at beboer kan anses å vesentlig misligholde sin 
plikt til å ikke være til urimelig sjenanse eller plage for sine naboer.  
 
Seksjonseier står alltid ansvarlig for sine leietakeres oppførsel overfor styret. Faktura er pr. april 2018 på 
kr. 750,- + mva. Navn på innmelder vil holdes internt i styret. 
 

3.6  RENHOLD 

Beboerforeningen har tegnet en avtale med Mint Renhold om ukentlig renhold av alle flater fra kjeller til 
7. etg. Det inkluderer trappene, inngangspartiet og korridorene. 
 
Dette omfatter ukentlig vask av trappeløp med ganger fra øverste etasje til kjeller og heis. Ved behov 
gjøres tørking av støv, gelender og vinduer. Matter i inngangspartiene skiftes med jevne mellomrom. 
Vasking loggføres på liste når vask er utført.  

Utført renhold blir kvittert på listen på veggen i inngangspartiet. 
 
Har du spørsmål/kommentarer angående vasking kan disse rettes med e-post til styret: 
styret@porthuset.no    

 
4  AVFALLSORDNING 
 
Trondheim Renholdsverk leverer denne tjenesten. 
 
Alle beboere skal benytte avfallsbeholdere for plast, papp og restavfall som finnes ved Vinmonopolet. 
 
Papp skal ikke hensettes i avfallsrommet. 
 
Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall i garasje, korridorer eller utomhus. 
Alt avfall skal kastes i avfallsbeholdere og det er ikke lov å sette søppel utenfor beholdere!  

Alle er ansvarlig for sitt eget avfall og det skal ikke hensettes i fellesareal!  
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Spesialavfall/Farlig avfall  

Spesialavfall skal kastes i egne beholdere som hver enkelt beboer har fått utlevert. Disse beholderne vil 
tømmes 2 ganger per år, vennligst se info fra Renholdsverket. For miljøavfall så henvises det til Trondheim 
Kommunes miljøpunkt i nærområdet.  

 
 
 
 
5  MERKING AV POSTKASSER OG RINGETABLÅ 

Postkasser 
Årsmøtet i Beboerforeningen har bestemt at husets postkasser skal merkes på en enhetlig måte.   
 
KUN STYRET KAN BESTILLE POSTKASSESKILT – IKKE EIER ELLER BEBOER 
 
Prosedyren – som er vedtatt på årsmøtet og inntatt i ordensreglene – er som følger: 
 

Varsel om manglende korrekt postkasseskilt gis med 7 dagers frist for å melde inn  
 endringer på postkasseskilt og utendørs navnetavle. Varselet legges i postkassen til aktuell 
 leilighet. Om styret ikke mottar tilbakemelding innen fristen, bestiller styret nytt  
 postkasseskilt med navn som anvist  på midlertidig lapper eller skilt. Omkostninger  
 påløper seksjonseier og faktura blir sendt fra forvalter.  
 
 
Det letteste er å melde inn endringer her: http://porthuset.no/informasjon/skjema-for-nye-beboere/ 
 
Ringetablå 
 
Endring av navn på utendørs navnetavle gjøres ved å henvende deg til styret@porthuset.no  
Det letteste er imidlertid å melde inn endringer på postkasseskilt og utendørs navnetavle 
her: http://porthuset.no/informasjon/skjema-for-nye-beboere/  
 
Uadressert reklame  

Dersom du ikke ønsker uadressert post kan du hente gratis klistremerker for dette på ditt lokale 
postkontor. Styret har også trykket opp egne «Nei til reklame»-klistermerker som fås ved henvendelse til 
styret@porthuset.no 

  

NB! 
Papp og papir skal IKKE hensettes i avfallsrommet. 
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6  SIKKERHET  

Det henstilles til alle beboere å være årvåkne i forbindelse med låsing av dører spesielt i kjellere og 
hoveddører. Det er også å anbefale at man er sikre på at dersom man slipper personer inn i bygget så er 
dette personer som enten bor der eller har et ærend der. Dette er viktig i forhold til sikkerheten i bygget.  

Dørene i kjellerområdet, ytterdører i 1. etasje, dører inn til avfallsbod og sykkelbod er utstyrt smekklås og 
vil derfor alltid låse seg automatisk.  

 
7  FELLESOMRÅDER  

Hver enkelt beboer er ansvarlig for å ta hånd om reklame og papir som man mottar i sine postkasser. 
Vennligst ikke legg dette igjen i fellesarealene, men kast det i avfallskontaineren for papp og papir ved 
Vinmonopolet, Solsiden kjøpesenter. 
 
AVFALL ELLER EIENDELER SKAL IKKE HENSETTES I FELLESOMRÅDENE. 
 
Beboere som ikke ønsker reklame kan hente et «nei takk til reklame»-klistermerke på Posten eller få 
utdelt fra styret.  
 
Fellesområdene er kameraovervåket med to kamera i bodarealet, to i inngangspartiet, to i sykkelboden, 
ett i avfallsrommet og ett utenfor inngangspartiet. Alle opptak skjer etter regler og forskrifter på området. 

 
8  RØYKING OG GRILLING  

Det presiseres at følgende regler gjelder i forbindelse med røyking:  

• Det skal ikke røykes på steder der det kan være til sjenanse for andre.  
• Det er røykeforbud i alle fellesareal innendørs.  
• Det skal ikke røykes på balkonger da luftinntakene til naboleiligheter er like i nærheten.  
• Sneiper skal ikke kastes på eller utenfor balkonger, fellesareal og inngangsparti.  

Grilling er kun tillatt på takterrassen og private uteområder (2. etasje og øvrige balkonger) med 
ELEKTRISK grill. Det er montert strømuttak på takterrassen.  

 
9  FILTER 

Vaktmester skifter filter og sommerkassett (de som har det) i løpet av mai. Sommerkassett har ingen 
oppvarmingsfunksjon. Kassetten kan bestilles via styret.  
 
Nye ventilasjonsfiltre, sommerkassett, stanset ventilasjon  
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9  HUSDYRHOLD  

Det er tillatt med dyr i Beboerforeningen Porthuset under forutsetning av at seksjonseier og leietakere 
aksepterer Beboerforeningens regler for dyrehold og ikke er til sjenanse eller ulempe for de andre 
beboerne. Hund- og kattehold må søkes styret hvis antall er over to. Beboere som har husdyr, må sørge 
for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater 
ekskrementer på boligforeningens område. 

Det er båndtvang i fellesareal. Husdyr skal ikke luftes på takterrassen.  
Beboere skal straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i 
boligen.  

 
10  BRANNVERN  

Det er viktig at alle seksjonseiere og beboere setter seg godt inn i brannverninstruksen (se egen 
branninstruks i hver etasje). Seksjonseiere med utleieobjekter har ansvaret for at leietaker har satt seg inn 
i denne instruksen. 
 
Alle trappeoppganger og ganger er rømningsveier ved branntilfelle. Det er derfor ikke tillatt å plassere 
eiendeler i oppgangene. Sykler og barnevogner kan plasseres i sykkelbod eller egen bod; sykler kan i 
tillegg lenkes til sykkelstativene utenfor inngangene. 
 
Brannvernutstyr i huset: 

- Hver leilighet er utstyrt med to røykvarslere og en sirene. Sirenene er tilkoblet 
 brannvarslingsanlegget og slår bare ut ved utløst alarm i fellesareal. En sirene er en lydgiver med 
 sterk og gjennomtrengende lydsignal, og ingen detektor. 
- Det skal være tilgjengelig en brannslukker og brannslange i hver leilighet. Det er eiers ansvar å 
 påse at apparatet kontrolleres jevnlig.  
- Alle fellesareal har detektorer. Ved utløst alarm lyder alle klokkene og sirenene i både vårt hus og 
 i hotellet. Tilsvarende aktiveres våre klokker og sirener om alarmen utløses i hotellet. Vaktmester 
 leverer ut batteri i røykvarslerne (2 stk pr. leilighet) en gang årlig. 
- Sentral / brannvarslingstablå som overvåker fellesarealene er plassert ved hovedinngangen 1. etg. 
- Det fins 1 manuell brannmelder i inngangspartiet, samt 2 manuelle meldere i hver etasje: en ved 
 heisen og en ved nødbranntrappa (heisen mot Innherredsveien) i hver korridor.  
- Ved heisen er det i hver etasje slått opp en plan over nødutgangen i aktuell etasje. 
- I inngangspartiet er det en manuell melder og en knapp for røykavluke i 7. etg (knappen åpner 
 luka på taket av huset for å fjerne røyk). 
- I 7. etg. ved inngangen til takterrassen er det en håndslokker. 
- I nødtrappa er det satt opp selvlysende nummer for å vise etasjene i huset. 

 

 

 
 

NB! 
 
Ved brann som du ikke har kontroll på, skal du forlate bygningen og tilkalle Brannvesenet. 
Du kan benytte manuelle meldere "rød boks" i hver korridor for alarm i hele huset. Utløst 
alarm i boligdelen vil også varsle i hotellet og øvrig næring.  
 
Ved brann skal alle beboere evakuere leilighetene og samles ved parken i krysset 
Trenerysgate og Bassengbakken 
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NØDNUMMER 
BRANN 
 
 
 
11  HUSORDENSREGLER  

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker, vise hensyn 
og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles 
regler, og derfor er disse husordensreglene laget som alle må innrette seg etter.  
 
Ordensreglene fins her: 
 
http://www.porthuset.no/wp-content/uploads/2015/09/Ordensregler-Beboerforeningen-Porthuset.pdf
  

12  STYRET  

Styret i Beboerforeningen Porthuset består pr. 1. april 2018 av følgende personer:  

Leder og økonomi Mads Hagerup-Lyngvær 

styret@porthuset.no 
Nestleder og husansvarlig Gaute Nygård Leland 
Administrasjon Einride Snekvik 
IKT-ansvarlig Einar Flobak 
Juridisk Martin Rønning Kampli 

Styret kan alltid kontaktes via e-post hvis det er saker du som beboer ønsker å ta opp og/eller diskutere. 
Se også kontaktinfo for styret som er oppslått på oppslagstavla i inngangspartiet. 
 
 
13  TELEFONUMMER NØDETATENE 

 
 


