
 SAMEIET 

 ETTERSTADKROKEN 5 H 

 ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018 



INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I SAMEIET 
ETTERSTADKROKEN 5 H I OSLO  

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Etterstadkroken 5 H 

Mandag 5. mars 2018 kl. 18.00 

i møtelokalene i 4. etasje hos Enqvist Eiendomsdrift AS i Konghellegt 3, Oslo 

Konstituering:  
• Registrering av møtedeltagere og godkjenning av fullmakter
• Valg av møteleder og møtereferent
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av 1 seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles: 

1. Styrets årsrapport for 2017
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2017
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2017
4. Vedtekter – tilpasning av sameiets vedtekter til ny eierseksjonslov av 16. juni 2017.

Forslag til tillegg til dagens tekst er skrevet med rød skrift, mens tekst som foreslås
strøket er merket med gjennomstrekning (----). Vedtak krever kvalifisert flertall (2/3).

5. Budsjettforslag 2018, herunder fastsettelse av andel felleskostnader
6. Valg av styreleder og styremedlemmer
7. Valg av styremedlem og varamedlem til Etterstadkroken vel og garasjelag

Oslo, 19. februar 2018  
for styret i Sameiet Etterstadkroken 5 H 

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS  

Marcus Hultgren 
Forretningsfører/Autorisert regnskapsfører 

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  

 Vedlagt følger: 
• Styrets årsrapport for 2017
• Årsregnskap 2017 og budsjett 2018, revisjonsberetning
• Fullmaktsskjema
• Vedlegg ad sak 4; vedtekter 
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SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 

____________________________________________________________________________________ 
Sameiet Etterstadkroken 5 H, ordinært årsmøte 2018  

STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2017 

1. STYRET
Styret har i perioden bestått av:

Styreleder:     Jan Christian Keller valgt i 2016 for 2 år 
Styremedlem:          Henrik Lutro valgt i 2017 for 2 år 
Styremedlem:       Stig Werner Einvik  valgt i 2016 for 2 år 

Varamedlem   :  Magne Nordås valgt i 2017 for 2 år 

Valgkomiteen har bestått av Ronny Gydar og Helge M. Fredriksen.  

Sameiets medlem til Etterstadkroken vel og garasjelag har vært Stig Werner 
Einvik, med Henrik Lutro som varamedlem.  

2. GENERELT OM SAMEIET

Eiendommen
Selskapet er et registrert boligsameie i Oslo og består av 1 bygning med 29
boligseksjoner. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av
eierseksjonsloven, og har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og
administrasjon av eiendommen.

Selskapet eier tomten gnr 135, bnr 51 i Oslo.
Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 984 069 596.
Sameiet har ingen ansatte.

Sameiet tilstreber lik fordeling mellom kjønnene i styret som for tiden består av 3
menn.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av Enqvist Eiendomsdrift AS i samsvar med kontrakt.
Vår kontaktperson hos forretningsfører er autorisert regnskapsfører Marcus
Hultgren som treffes på telefon 22 80 95 95.

Sameiets revisor er BDO.

Takster og forsikringer
Sameiet er forsikret hos IF. Forsikringen er en fullverdidekning. Forsikringen
dekker brann-, vann- og innbruddsskader, glasskade i boenhet, naturskade,
huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade/sykdom for
tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere.
Avtalenummeret er SP1667961.

2



SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 

____________________________________________________________________________________ 
Sameiet Etterstadkroken 5 H, ordinært årsmøte 2018  

Forsikringen omfatter også bygningsmessige endringer som den enkelte 
seksjonseier gjør inne i boligen, men ved betydelig standardheving som vil påvirke 
fullverdigrunnlaget, må selskapet varsles.  

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for egen innboforsikring som 
dekker innbo og løsøre, idet dette ikke er omfattet av sameiets forsikring. 

Skader skal meldes av den enkelte direkte til IF på telefon 02400, og styret skal 
samtidig informeres.  

HMS  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 med virkning 
fra 1. januar 1997.  

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor arbeide systematisk med 
internkontroll. Dette omfatter etablering og implementering av kontrollsystem, blant 
annet i brannvernsammenheng, byggherreansvar ved bygge-/anleggsarbeid, samt 
kontroll av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Boligselskapet er ansvarlig for at det 
elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Når det gjelder 
anlegg og utstyr i den enkelte boenhet, skal styret gjøre eier av den enkelte leilighet 
oppmerksom på det ansvaret de har for å vedlikeholde elektrisk utstyr etter 
gjeldende lovverk.  

Brannsikringsutstyr 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og 
brannslokkingsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har 
ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, må eier 
sørge for at det byttes omgående. Lukkearmen som er påmontert døren inn til 
leiligheten fra oppgangen skal ikke monteres av, da dens funksjon er å sørge for 
at døren er lukket hvis det begynner å brenne på den ene eller den andre siden av 
døren.  

Ligningsoppgaver for 2017 
Ligningsoppgaver med oversikt over kostnader, inntekter, eiendeler og gjeld 
utarbeidet på bakgrunn av sameiebrøken, er sendt seksjonseierne, og er 
rapportert til offentlig myndighet i tråd med gjeldende lovverk.    

3. EIERSKIFTER
Det har ikke vært noen eierskifter i løpet av året.
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SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 

____________________________________________________________________________________ 
Sameiet Etterstadkroken 5 H, ordinært årsmøte 2018  

4. STYRETS ARBEID

Styret har hatt 8 styremøter, og ett ekstraordinært sameiermøte.

Styret kalte i april inn til ett ekstraordinært sameiermøte hvor det ble stemt for
salg av fellesarealer til Undervisningsbygg Oslo Kf.

Det ble i mai gjennomført en felles dugnad med de andre sameiene og
borettslagene i Etterstadkroken. Nytt av året var en felles samling med mat og
drikke etter dugnaden.

Det er blitt byttet multisensor i alle boenheter.

Styret mistet i mai ett styrmedlem grunnet flytting, vara trådde da inn som
styremedlem ut perioden.

Styret hadde i høst en HMS-runde, det var stort sett bra. Det ble avdekket slark i
rekkverk mellom 3-4 og 4-5 etg. Etter gjentatte purringer på vaktmester har dette
ennå ikke blitt utbedret. Vaktmester har vært på inspeksjon og også tatt bilder.
Dette er en sak som bør følges opp av nytt styre.

Styret besluttet å bytte forsikringsselskap til IF da vi fikk ett tilbud som vi mener
er bedre enn det vi har i dag.

Styret har takket ja til en gratis befaring av avtrekk og avløp fra Power Clean. På
bakgrunn av denne rapporten vil det bli tatt en avgjørelse på om det er
nødvendig med en ny rensing av avtrekk og avløp.

Det ble i desember byttet en avtrekksvifte på taket.

Styret hadde forrige år avdekket slitasje på vinduer på øst/vest siden som må
utbedres. Dette arbeidet rakk vi ikke å bli ferdig med. Dette må følges opp videre
av nytt styre.

5. ANNEN INFORMASJON

Kommunale avgifter.
Kommunale avgifter for 2017 utgjorde kr 183 451.

Avgiftene for 2018 er budsjettert til kr 198 000.

Renter
Ved årsskiftet utgjorde renten hos DnB 0,05 %. På sparekontoen i BN Bank
utgjorde renten ved årsskiftet 0,20 %.
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SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 

6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 

Resultatregnskapet for 2017 viser et overskudd pa kr 69 297. 

Revisors honorar for siste regnskapsar gjelder ordin^r revisjon av regnskapet. 
Honoraret er dekket etter regning, og fremkommer i note 5 i resultatregnskapet. 

Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen m/noter er rettvisende 
bilde av sameiets stilling og drift ved arsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at 
det er inntradt forhold etter arsskiftet som ikke er hensyntatt i arsoppgj0ret, og 
som er viktig for a bed0mme selskapets resultat og stilling. 

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne 
forutsetning. 

Styret foreslar at arets overskudd overfores egenkapitalen. 

Restanse andel felleskostnader 
Inngangen av andel felleskostnader er god. Ved arsskiftet var det ingen 
restanser. Eventuelle purringer blir foretatt omkring den 20. hver maned. 

7. BUDSJETT 2018 

Vedlagt folger styrets forslag til budsjett. 

Budsjettet viser et underskudd pa kr 20 425 og er gjort opp med forutsetning om 
en okning av andel felleskostnader pa 3% fra 1. juli 2018. 

For naermere detaljer viser vi til vedlagte spesifikasjon. 

Oslo, 14. februar2018 

Jan Christian Keller Stig Werner Einvik 
Styremedlem 

Henrik Fahre Lutro 
Styremedlem 

Sameiet Etterstadkroken 5 H, ordin^rt arsmote 2018 
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Resultatregnskap

Sameiet Etterstadkroken 5 H

Note
Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2017  2017  2016  2018  
Driftsinntekt. og driftskostn.

Andel felleskostnader 810 180 810 126 752 640 842 441
Sum driftsinntekter 810 180 810 126 752 640 842 441

Personalkostnader 2 41 076 41 076 39 935 42 308

Kommunale avgifter 183 451 184 000 183 451 198 000

Vedlikehold 3 107 825 147 200 88 307 141 400

Driftskostnader 4 268 466 286 000 276 306 313 000

Honorarer 5 49 343 55 000 50 861 56 000

Forsikring 100 206 100 206 96 902 102 168

Andre kostnader 6 5 473 10 450 5 620 10 490
Sum driftskostnader 755 839 823 932 741 383 863 366

Driftsresultat 54 341 -13 806 11 257 -20 925

Finansinntk. og finanskostn.

Finansinntekter 7 14 957 700 13 457 500

Netto finansresultat 14 957 700 13 457 500

Årets resultat 69 297 -13 106 24 714 -20 425

Overføringer

Overført annen egenkapital 69 297 0 24 714 0

Sum overføringer 69 297 0 24 714 0

 Sam eiet Etterstadkroken 5 H         Org.nr.  9840695966



Balanse 

Sameiet Etterstadkroken 5 H 
Note 2017 

EIENDELER 
2016 

Oml0psmidler 
Andel omI. midl. fellesanlegg 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Sum omiepsmidler 

Sum eiendeler 

81 567 
685 317 
766 884 

766 884 

28 221 
616 988 
645 210 

645 210 

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 
Annen egenkapital 
Sum egenkapital 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 
Forskudd fi-a kunder 
Le\erand0rgjeld 
Annen kortsiktig gjeld 
Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum egenkapital og gjeld 

Garantiansvar 

10 

697 073 
697 073 

11 

11 867 
28 957 
28 986 
69 811 

69 811 

766 884 

357 857 

627 776 
627 776 

7 129 
2 299 
8 005 

17 433 

17 433 

645 210 

65 801 

OSLO, 31.12.2017 / 14.02.2018 
Styret for Sameiet Etterstadkroken 5 H 

Jan Christian Keller 
y.rets leder 

Stig Werner Einvik 
Styremedlem 

Henrik Fahre Lutro 
Styremedlem 

T L) 

Sameiet Bterstadkroken 5 H Org.nr. 984069596 7



  

Noter til årsregnskapet 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper 
 
Generelt 
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk 
i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er 
opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. 
Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. 
 
Vurderingsregler 
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi. 
 
 
Note 2 Personalkostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2017   2017   2016   2018   
Styrehonorar 36 000 36 000 35 000 37 080 
Arbeidsgiveravgift 5 076 5 076 4 935 5 228 

Sum  41 076 41 076 39 935 42 308  
Selskapet har ingen ansatte med over 75% stilling og har dermed ikke plikt til å etablere 
OTP-ordning. Det er ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer. 
 
 
Note 3 Vedlikehold 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2017   2017   2016   2018   
Vedlikehold bygning - utvendig  0 10 600 0 50 000 
Vedlikehold utearealer 0 2 200 0 0 
Vedlikehold bygning - innvendig  0 20 000 0 20 000 
Vedlikehold heis 46 072 53 000 41 685 55 000 
Vedl. nøkler, låser, skilt  0 5 000 7 604 5 000 
Vedlikehold VVS 0 5 400 0 5 400 
Vedlikehold elektro 20 921 5 000 0 5 000 
Vedl.hold ventilasjon 27 601 0 0 0 
Vedl. brannvernanlegg 13 231 45 000 39 018 0 
Vedlikehold diverse 0 1 000 0 1 000 

Sum  107 825 147 200 88 307 141 400  
 
 
Note 4 Driftskostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2017   2017   2016   2018   
Strøm fellesanlegg 28 256 33 000 28 364 33 000 
Renhold 51 947 35 000 51 131 55 000 
Fellesutgifter Etterstadkroken vel  88 876 119 000 102 430 122 000 
Dugnad 0 0 420 0 
Porto 3 305 3 000 1 305 4 000 
Kabel-TV 96 083 96 000 92 656 99 000 

Sum  268 466 286 000 276 306 313 000  
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Note 5 Honorarer 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2017   2017   2016   2018   
Revisjon 4 343 10 000 7 361 10 000 
Forretningsførsel 45 000 45 000 43 500 46 000 

Sum  49 343 55 000 50 861 56 000  
Revisors honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap. 
 
 
Note 6 Andre kostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2017   2017   2016   2018   
Kontingenter 950 950 950 990 
Styreutgifter 0 1 000 1 400 1 000 
Bankomkostninger 3 054 3 500 3 099 3 500 
Øvrige driftskostnader 1 469 5 000 171 5 000 
Øreavrunding 0 0 0 0 

Sum  5 473 10 450 5 620 10 490  
 
 
Note 7 Finansinntekter 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2017   2017   2016   2018   
Renteinntekter kunder 125 0 78 0 
Renteinntekter bank 1 004 700 1 068 500 
Andre finansinntekter 13 828 0 12 311 0 

Sum  14 957 700 13 457 500  
 
 
Note 8 Kasse/bank 
 Regnskap   Regnskap   

2017   2016   
Dnb1503.48.45732 560 906 493 130 
BN 9235.24.47570 124 411 123 858 

Sum  685 317 616 988  
 
 
Note 9 Egenkapital 
 Regnskap   Regnskap   

2017   2016   
Annen egenkapital 01.01 627 776 603 062 
Årets resultat 69 297 24 714 
Annen egenkapital 31.12 697 073 627 776 
Egenkapital 31.12 697 073 627 776  
Styret bekrefter at årsregnskapet for 2017 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
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Note 10 Annen kortsiktig gjeld 
 Regnskap   Regnskap   

2017   2016   
Andel gjeld i Vel 28 986 5 330 
Påløpte Kostnader 0 2 675 

Sum  28 986 8 005  
 

Note 11 Garantiansvar 

Med en andel på 8,1 % er sameiet solidarisk ansvarlig for gjelden i Sameiet     
Etterstadkroken Vel. 
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VEDTEKTER 

FOR 

EIERSEKSJONSSAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 

Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 10. september 2001  
i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31, med endring etter vedtak i sameiermøte 
07.03.2006 og 14.03.2012. 
Revidert i medhold av lov om eierseksjoner 16. juni 2017 på årsmøte den 5. mars 2018.  

§ 1. EIENDOMMEN - FORMÅL
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 135 bnr. 51 i Oslo med påstående
bygninger.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes seksjonseiernes fellesinteresser og 
administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art.  

§ 2. ORGANISERING AV SAMEIET
Sameiet består av 29 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en
bruksenhet.

Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal. 

§ 3. RETTSLIG RÅDERETT
Den enkelte sameier seksjonseier har full rettslig råderett over sin seksjon. De andre
sameierne seksjonseierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren
seksjonseieren for et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp, jfr
eierseksjonsloven §2531.

Der sameier seksjonseier beslutter å leie ut sin seksjon, skal sameier seksjonseier 
varsle styret om antall nye beboere og deres navn før leietager flytter inn. 

§ 4. RETT TIL BRUK
Den enkelte sameier seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Formatert: Venstre
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Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke 
benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige 
seksjoner.  
 
Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten 
reseksjonering etter eierseksjonsloven § 2113 annet ledd.  
 

§ 5. HUSORDENSREGLER 
Sameiermøtet Årsmøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for 
eiendommen. Selv om det fastsettes forbud mot dyrehold, skal dispensasjon likevel gis 
hvis gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av 
eiendommen. 
 
Styret har myndighet til å fjerne gjenstander som er hensatt i fellesarealene uten videre 
varsling til beboerne. 

§ 6. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av utvendige farger etc, 
skal godkjennes av styret, og kan skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av 
sameiermøtet. 
 
Ledning, rør o l  nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det 
ikke er til vesentlig ulempe for sameierenseksjonseieren. Sameieren Seksjonseieren 
skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.  
 
En sameier seksjonseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på 
fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens seksjonseier eller 
husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig 
grunn. 
 

§ 7. FELLESKOSTNADER 
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet 
(felleskostnader) fordeles på sameierne seksjonseierne etter sameiebrøken.  
 
Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk. 
 
Den enkelte sameier seksjonseier betaler et akontobeløp fastsatt av sameiermøtet 
årsmøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene.  
 
 

Formatert: Skrift: 12 pkt

Formatert: Skrift: 14 pkt
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§ 8. VEDLIKEHOLD 
 
8.1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 
 
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og 
andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. 

 
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 
a) inventar 
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat 
d) skap, benker, innvendige dører med karmer 
e) listverk, skillevegger, tapet 
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 
g) vegg-, gulv- og himlingsplater 
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 
i) vinduer og ytterdører. 
 
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 
 
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er 
nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 
 
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og 
at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. 
 
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert 
reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om 
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren. 
 
8.2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 
 
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på 

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 12 pkt, Fet

Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 12 pkt

Formatert: Innrykk: Venstre:  0 cm

Formatert: Innrykk: Venstre:  0 cm

Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 12 pkt, Ikke Utheving

Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 12 pkt

Formatert: Innrykk: Venstre:  0 cm

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 12 pkt

Formatert: Innrykk: Venstre:  0 cm
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fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne 
slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 
seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter 5.1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon 
og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, 
slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner 
gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle 
seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å 
vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet 
punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres 
slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere. 
 
Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og 
det mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller 
ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike 
tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre 
vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de 
øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger 
særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle. 
Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik 
at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vann- og 
avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til 
seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.  
 
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og 
utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar. 
 

§ 9. MISLIGHOLD. PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE 
Hvis en sameier seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 2638. Medfører 
sameieren seksjonseierens 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 styret kreve fravikelse av seksjonen etter 
bestemmelsene tvangsfullbyrdelsesloven,  jf eierseksjonsloven § 2739.  
 

§ 10.STYRET 
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to styremedlemmer, og ett 
varamedlem. Styreleder velges særskilt. for ett år. Styremedlemmene tjenestegjør i to år 
hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.Styremedlemmene velges for to år, og 
varamedlemmet  velges for ett år. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.  
 

Formatert: Skrift: (Standard) Arial, 12 pkt
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Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for 
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
sameiermøtetårsmøtet.  
 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i.  
 
I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap  sameiet og 
tegner dets navn. Styret kan gi prokura. 
 
Alle utgifter med unntak av de faste skal attesteres av minimum to en av 
styremedlemmene. 

 
Alle utgifter som refunderes skal dokumenteres med kvitteringer. Utgifter som ikke kan 
dokumenteres blir således ikke refundert. 
 

§ 11.SAMEIERMØTETÅRSMØTET 
Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtetårsmøtet. Ordinært sameiermøte 
årsmøte holdes hvert år innen utgangen av apriljuni. Styret skal på forhånd varsle 
sameierne seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker 
som ønskes behandlet. 
 
Ekstraordinært sameiermøte årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når minst to sameiere seksjonseiere som tilsammen har minst en tiendedel av 
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Innkalling til sameiermøte årsmøte skjer skriftlig og skal bestemt angi de saker som skal 
behandles på møtet. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Uavhengig 
av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet årsmøtet alltid 
behandle: 
· styrets årsberetningårsrapport 
· styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning 
· valg av styremedlemmer. 
 
I sameiermøtet årsmøtet har sameierne seksjonseierne stemmerett med én stemme for 
hver seksjon de eier. Sameieren Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. 
Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde 
førstkommende sameiermøte årsmøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når 
som helst kalles tilbake. Sameieren Seksjonseieren har rett til å ta med rådgiver. 
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet årsmøtet gir tillatelse.  
 
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med 
seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 
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§ 12.FORRETNINGSFØRER 
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer 
i samsvar med lov om eierseksjoner § 4161.  
 

§ 13.MINDRETALLSVERN 
SameiermøtetÅrsmøtet, styret eller andre som representere sameiet kan ikke treffe 
beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre 
sameieres bekostning. 
 

§ 14.ENDRINGER I VEDTEKTENE 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de 
avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.   
 

§ 15.GENERELLE PLIKTER 
Sameierne Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av 
oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler 
fastsatt av sameiermøtetårsmøtet. 
 
§16. KOMMUNIKASJON MED SEKSJONSEIERE 
Kommunikasjon mellom sameie og seksjonseiere kan skje elektronisk (med mindre 
seksjonseier velger å reservere seg mot denne type kommunikasjon. Reservasjon må 
skje skriftlig). 
 
Det er seksjonseiers ansvar at forretningsfører og styre til enhver tid har korrekte 
personopplysninger, adresse og annen kontaktinformasjon. 
 
 
 

Oslo, 07.03.2006 
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