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Digital avstemning ordinært årsmøte 2021
Velkommen til Solskrenten Boligsameie årsmøte. Møtet gjennomføres digitalt. Møtet 
åpner 9. mars kl. 12:00 og lukker 16. mars kl. 12:00. Du kan f inne møtet på følgende 
adresse:

https://www.styrerommet.no/eier/1218/arsmote/2021-2

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet.

Saker til behandling

1. Godkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

3. Fastsettelse av honorarer

4. Årsrapport og årsregnskap

5. Varmesentral

6. Parkering for MC

7. Elbil-ladere i garasje

8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Solskrenten Boligsameie

Nina Ansethmoen

Geir Askautrud

Mohammad Shakil Khan
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes
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Sak 2

Valg av protokollvitner

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak 
Geir og Shakil  er valgt.
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Sak 3

Fastsettelse av honorarer

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 160 000,-

Forslag til vedtak 
Styrets godtgjørelse settes til kr 160 000,-
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Sak 4

Årsrapport og årsregnskap

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. [ved negativt driftsresultat 
må teksten tilpasses]

Forslag til vedtak 
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

Vedlegg

1. Årsrapport.pdf

2. 1218 Solskrenten Boligsameie.pdf

3. 1218 Solskrenten Boligsameie..pdf
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ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Nina Ansethmoen Persroa 2 B 
Styremedlem Geir Askautrud Blakkens Vei 94 
Styremedlem Mohammad Shakil Khan Blakkens Vei 102 
 

Varamedlem Mefaret Bozkurt Blakkens Vei 104 
Varamedlem Nino Mensur Dogani Blakkens Vei 98 
 
 
Valgkomiteen 
 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Solskrenten Boligsameie 
Sameiet består av 69 seksjoner. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet.    
Solskrenten Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 974806126, og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune 
med følgende adresse: 
 

Blakkensvei 78-88 
Blakkensvei 90-94 
Blakkensvei 96-100 
Blakkensvei 102-106 
Blakkensvei 108-126 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 178                   161     
 
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Solskrenten Boligsameie har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er EY. 
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2  Solskrenten Boligsameie 

 
 

 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2021. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 3 763 448,- mot budsjett kr 3 835 000. Avviket 
skyldes i hovedsak tomme leieforhold. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 3 060 784,-, mot budsjett kr 3 066 060,-. 
Dette er kr 5 276,- lavere enn budsjettert. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 574 290,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2020.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2020 var kr 555 592,-. 
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet” Kommentarer til budsjett for 2021”.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2020 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2021 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2021. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det ikke beregnet noe til større vedlikehold.. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
 Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2020 til grunn en økning på 1,5 % for vann 
og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret. Ny forskrift for innkreving av tilsyns- og 
feiegebyr er under utarbeidelse, inntil denne foreligger budsjetterer vi med samme 
kostnader som i 2020. Eiendomsskatten følger egne satser. 
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3  Solskrenten Boligsameie 

 
 

 

Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd 
med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader 
som beregnet for hele 2020.  
  
Forsikring 
Forsikringspremien for 2021 har økt med kr 57 813,-. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Solskrenten Boligsameie.  
 
Lån 
Solskrenten Boligsameie har 2 lån i Obosbanken. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2021) 
Driftskonto 0,00 % p.a 
Sparekonto 0,20 % p.a 
 
 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2021. 
 
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2021. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE 

ORG.NR. 974 806 126, KUNDENR. 1218 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2020 2019 2020 2021 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 3 763 200 3 593 720 3 820 000 3 820 000 

Andre inntekter  3 248 14 560 15 000 15 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 763 448 3 608 280 3 835 000 3 835 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -22 458 -53 995 -22 560 -22 560 

Styrehonorar  5 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000 

Revisjonshonorar  6 -7 000 -5 875 -6 500 -7 300 

Forretningsførerhonorar  -140 175 -136 620 -142 000 -145 000 

Konsulenthonorar  7 -26 152 -37 490 -35 000 -35 000 

Drift og vedlikehold  8 -665 791 -485 283 -468 500 -513 500 

Forsikringer   -375 874 -341 406 -358 000 -395 000 

Kommunale avgifter  9 -471 505 -438 906 -472 000 -476 000 

Energi/fyring  10 -572 943 -878 678 -850 000 -850 000 

TV-anlegg/bredbånd   -298 754 -291 340 -303 000 -320 000 

Andre driftskostnader 11 -320 133 -216 122 -248 500 -268 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -3 060 784 -3 045 715 -3 066 060 -3 192 860 

        

DRIFTSRESULTAT   702 664 562 565 768 940 642 140 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 55 351 46 044 35 000 8 000 

Finanskostnader  13 -183 725 -216 208 -212 000 -155 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -128 374 -170 164 -177 000 -147 000 

        

ÅRSRESULTAT     574 290 392 401 591 940 495 140 

        

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap  574 290 392 401   
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SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE 

ORG.NR. 974 806 126, KUNDENR. 1218 

        

BALANSE 

    Note  2020 2019 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    9 799 83 245 

Forskuddsbetalte kostnader    6 087 0 

Andre kortsiktige fordringer  14  3 535 147 372 

Driftskonto OBOS-banken    226 674 363 807 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   0 7 500 

Sparekonto OBOS-banken    527 787 301 959 

SUM OMLØPSMIDLER       773 882 903 883 

SUM EIENDELER         773 882 903 883 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Udekket tap   15  -4 439 575 -5 013 865 

SUM EGENKAPITAL       -4 439 575 -5 013 865 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  16  4 969 168 5 342 262 

Annen langsiktig gjeld  17  26 000 26 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD       4 995 168 5 368 262 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   60 014 61 150 

Leverandørgjeld     80 420 473 157 

Skyldige offentlige avgifter    0 11 385 

Påløpte renter     868 1 245 

Annen kortsiktig gjeld  18  76 988 2 550 

SUM KORTSIKTIG GJELD       218 290 549 486 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     773 882 903 883 

Pantstillelse   19  750 000 750 000 

Garantiansvar     0 0 

        

Oslo, __.__.2021 

Styret i Solskrenten Boligsameie 
  

Nina Ansethmoen(s)  Geir Askautrud(s)  Mohammad Shakil Khan(s) 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 

 

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 

 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over 

driftsmidlenes økonomiske levetid. 

 

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene. 

 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      3 588 240 

Leie       168 000 

Dugnad       42 000 

Bod       21 408 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 819 648 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Felleskostnader      -55 848 

Dugnad       -600 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 763 200 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Korrigeringer på reskontro     248 

SUM ANDRE INNTEKTER         248 

         

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 
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Arbeidsgiveravgift      -22 560 

Reduksjon arbeidsgiveravgift 3 termin, koronatiltak   102 

SUM PERSONALKOSTNADER       -22 458 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2019/2020, og er på kr 160 000.  
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 1 280, jf. noten om andre driftskostnader. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 000.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand, Advokatene i OBOS BBL   -21 563 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -4 589 

SUM KONSULENTHONORAR       -26 152 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -97 347 

Drift/vedlikehold VVS     -352 743 

Drift/vedlikehold elektro     -631 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -172 442 

Drift/vedlikehold brannsikring     -4 183 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -12 180 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg     -6 267 

Egenandel forsikring      -20 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -665 791 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -232 186 

Renovasjonsavgift      -239 319 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -471 505 
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NOTE: 10 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -24 486 

Fjernvarme      -548 457 

SUM ENERGI / FYRING         -572 943 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -1 400 

Container       -33 834 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -11 854 

Lyspærer og sikringer     -13 319 

Vaktmestertjenester      -139 846 

Renhold ved firmaer      -11 490 

Snørydding      -88 762 

Andre fremmede tjenester     -6 690 

Trykksaker      -4 057 

Andre kostnader tillitsvalgte     -1 280 

Porto       -4 081 

Bank- og kortgebyr      -3 312 

Velferdskostnader      -210 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -320 133 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    101 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   828 

Renter bank      28 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   8 135 

Kundeutbytte fra Gjensidige     46 259 

SUM FINANSINNTEKTER         55 351 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -18 787 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -164 938 

SUM FINANSKOSTNADER         -183 725 

        

NOTE: 14 

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Håndkasse for tillitsvalgt     3 535 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     3 535 
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NOTE: 15 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra 

stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. 

Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak. 

 
I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte 

sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, 

også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger 

som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. 

Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låne- 

 
Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom 
fellesgjelden 

på hver enkelt leilighet. 

        

NOTE: 16 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken 1 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.20 var 3,20 %. Løpetiden er 18 år. 

Opprinnelig 2013     -750 000  
Nedbetalt tidligere     217 687  
Nedbetalt i år     37 182  

       -495 131 

OBOS-banken 2 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.20 var 3,20 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2011     -8 000 000  
Nedbetalt tidligere     3 190 051  
Nedbetalt i år     335 912  

       -4 474 037 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -4 969 168 

        

NOTE: 17 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Depositum           -26 000 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -26 000 

                

NOTE: 18 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Påløpte kostnader, fjernvarme for desember 2020   -74 472 

Påløpte kostnader, strøm for desember 2020   -2 515 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -76 988 

Påløpte kostnader i 2020, vil bli betalt i 2021.    
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NOTE: 19 

PANTSTILLELSE 

Av sameiets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant i seksjon 1 som eies av Solskrenten 

boligsameie. Pantelån i OBOS-banken 1 har restsaldo på kr 495 131.  
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Annen informasjon om sameiet 
 
Styrets arbeid - orientering om sameiets drift. 
 
Styret har etter sameiermøtet 9. mars 2020 bestått av:  
 
Nina Ansethmoen:          Styreleder  
Mohammed Shakil Khan   Styremedlem 
Geir Askautrud:            Styremedlem 
Nino Dogani:           Varamedlem  
Mefaret Bozkurt :   Varamedlem  
 
 
Styremedlemmenes kontaktinformasjon er hengt opp i oppgangene 90-106, ved sameiets 
infotavle ved 102 og på hjemmesiden www.solskrenten.no  Hjemmesiden har kontaktfane 
med mail direkte til styret.  
 
Nina:  

• Generell forvaltning av sameiet 

• Oppfølging av økonomi og anvisningsmyndighet 

• Oppfølging og inngåelse av kontrakter 

• Planlegge og gjennomføre styremøter 

• Planlegge og gjennomføre befaringer 

• Utarbeide informasjon og oversikter til styret, beboere, forretningsfører, årsmøtet m.m. 

• Behandle klager skriftlig og muntlig 

• Ajourføre hjemmesiden 

• Systematisk HMS-arbeid 

• Grøntområder, kontakt med Braathen landskapsentreprenør  

• Vedlikehold, kontakt med Ancan 

• Overordnede spm fjernvarmeanlegg sammen med Geir 
Shakil:  

• HMS-oppfølging av garasjeanlegg 

• HMS-oppfølging av brannsikkerhet i fellesområder: kjeller, oppganger og 
garasjeanlegg 

• Attestasjonsmyndighet 

• Nøkler til garasjeanlegg/systemnøkler 

• Fjernkontroll garasjedør og koding 

• Strøkasser – låse igjen og låse opp 

• Snøbrøyting, kontakt med Jan Bjørnebye 

• Kameraovervåkning i garasjeanlegg 

• Dugnad, bestille komprimatorbil/container 
Geir:  

• HMS-oppfølging av elektrisk anlegg på fellesområder 

• Kontakt med Granrud Elektriske 

• Ladestasjon til el-bil 

• Fjernvarme sammen med Nina 

• Kontakt med Oslokollega (Ilas) 
Mefaret:  

• Bestille postkasse- og dørklokkeskilt 
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• Styrets postkasse 

• Ajourføre infotavle 
Nino:  

• Parkeringsbestemmelser 

• Kameraovervåkning sammen med Shakil 

• Styrets postkasse 
 
Mål for styrets arbeid  
(vedtatt på styremøtet 19. mars 2018) 

Styrets medlemmer og varamedlemmer er valgt på bakgrunn av tillit fra årsmøtet, og 
styrets arbeid skal alltid utføres til det beste for Solskrenten boligsameie.   
  
Mål for styrets arbeid:  
Styret skal utføre sitt arbeid på grunnlag av sameiets vedtekter, husordensregler, HMS-
håndbok, samt beslutninger og signaler fra årsmøtet. 
 
Tiltak for å nå målet: 
Styrets medlemmer skal arbeide planlagt, gjennomtenkt og dokumentert i mail, notater og 
referater som deles med alle i styret. Styrets medlemmer skal arbeide på en slik måte at 
det fremmer samhold og trivsel i sameiet og i styret. 
 
Styreleder skal: 
Arbeide systematisk med all forvaltning i sameiet, og planlegge og dokumentere arbeidet 
slik at styret og forretningsfører er informert. SL skal planlegge og sørge for fremdrift i 
styrets arbeid, og påse at oppgaver blir ivaretatt. SL har et særlig ansvar for styret og 
sameiet på alle måter slik det fremkommer i vedtekter, husordensregler, HMS-håndbok, 
samt beslutninger og signaler fra årsmøtet. 
 
Styremedlemmer skal: 
Arbeide systematisk med sine særlige oppgaver og dele informasjon med resten av styret. 
SM skal ta ansvar for egen læring gjennom å spørre og lese seg opp på relevante 
dokumenter. SM bistår SL i enkelte saker og har et ansvar for helheten i styrets arbeid. 
 
Varamedlemmer skal: 
Arbeide systematisk med sine særlige oppgaver og dele informasjon med resten av styret.  
 
Felles for alle: 
Være engasjert i styrets oppgaver, ansvarsområder og utfordringer som dukker opp. Dele 
nyttig kunnskap med hverandre og hjelpe hverandre frem mot gode løsninger for sameiet. 
Styrets medlemmer skal aldri foreta disposisjoner til egen fordel, men være bevisst det 
ansvaret som følger av et tillitsvalg. 
 
Styremøter i 2020 :  
21. januar 
9. mars 
24. august 
12. oktober 
 
 
Pga covid19 har styret tatt de fleste avgjørelser og avklaringer digitalt. 
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Boligsameiet har serviceavtaler med disse firmaene: 
 

• Vaktmesterkompaniet Snømåking og strøing av gangveier. Inngått høsten 2020. 
Tidligere har Jan Bjørneby stått for dette, men han har sluttet grunnet høy alder. 
Avtalen deles med Huseierlaget. 

• EnergiCo AS (tidl. Ivar Lærum AS). Rørleggertjeneste, spesialist på 
fjernvarme/varmtvann. Service på radiatorer og termostater. Telefon 22 65 21 65.  

• Rørverket AS. Rørleggertjeneste. Telefon 92838413. 

• Granrud Elektriske AS. Kontroll av elektrisk anlegg hvert annet år. Skifte av lyspærer 
på gangveien, montering av stikkontakter m.m. Telefon 22 15 20 26.  

• Braathen Landskapsentreprenør AS. Serviceavtale for vedlikehold og stell av alle 
grøntområder i sameiet. Avtale inngått i oktober 2014. Oppstart våren 2015. 
Kontaktperson er prosjektleder Patrick Jacobsen tlf. 986 74 790.   

• Falch StorOslo Service AS. Borttauing av feilparkerte biler. Telefon 918 02 222.  

• Pelias skadedyrkontroll.  

• Assistansepartner AS. Dørtelefon 90-106. Tlf. 481 01 110. 

• Høidahls Byggprodukter.  Innglassing av terrasser i lavblokkene 90-106. Sameiet har 
avtale med dette firmaet for innglassing av terrasser. Denne løsningen ligger til grunn 
for tillatelse fra Oslo kommune (fasadeendring), og kan ikke endres på. Det betyr at 
seksjonseiere i lavblokkene bare kan bruke denne løsningen. De som ønsker 
innglassing må selv bestille og betale for dette. Kontaktperson er Kent Hansson tlf. 922 
02 465 

• Ancan Service. Vaktmester og serviceavtale på fellesområder. Kontaktperson er 
Anders Nilsson tlf. 922 39 037. 

 
 
Informasjon fra styret om oppgaver og aktiviteter i 2020:  
 
Styret har i 2020 hatt et jevnt travelt arbeidsår med oppfølging av flere saker. 
Bygningsmassen har rundet 30 år og behovet for ekstra oppfølging er økende. 
Solskrenten boligsameie er avhengig av samarbeidet med huseierlaget i alle saker som 
omhandler forhold knyttet til felles eiendom, som f.eks. fjernvarmeanlegg, garasjeanlegg, 
parkeringsplasser ute og fellesområder.  
 
Helse, miljø- og sikkerhet er svært viktig for alle som bor i sameiet. Sameiets bygninger, 
leiligheter og fellesområder skal være trygge og hyggelige for alle. Styret er spesielt 
opptatt av brannsikkerhet på fellesområder, oppganger, kjellerganger og i garasjeanlegget. 
Styret sørger for at disse områdene blir ryddet for søppel og gjensatte ting flere ganger per 
år.  
 
 
Informasjon til beboere 
Sameiets hjemmeside www.solskrenten.no er en viktig informasjonskilde som beboere 
bruker. I 2020 hadde hjemmesiden nærmere 1800 besøkende. Styret merker at 
informasjon på hjemmesiden og mailkontakt erstatter behovet for infoskriv og 
telefonsamtaler. Dette er en ønsket utvikling som styret er fornøyd med. 
 
Styret har i 2020 sendt ut mail til beboere og seksjonseiere med informasjon, i tillegg til 
nyhetsoppdateringer på hjemmesiden.  
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Elbillading 
Saken om elbillading har pågått i flere år, og årsmøtet har tidligere gitt samtykke til at 
styret kan jobbe videre med dette og innhente tilbud. På styremøte 24. august behandlet 
styret de siste opplysninger vedr. elbillading og fattet følgende vedtak:  
 
 
Notater fra møtet 24. august 
«Fortum har gitt et riss av løsninger for el-billading i garasjeanlegget. Dette vil bli en 
kostbar løsning med graving gjennom hele anlegget. Spørsmålet er om denne løsningen 
er i ferd med å bli utdatert. Etterspørsel på elbiler faller, elbiler vil snart få nye 
batteriløsninger som medfører redusert behov for lading, lettere infrastruktur på 
ladeløsninger kommer snart og det er tilstrekkelig med ladeplasser på branntomta tvers 
over veien. Teknologien endrer seg mot solceller og kabelfri lading, og styret vil derfor 
avvente inntil videre i påvente av alternative løsninger. Styrets beslutning og vurderinger 
må formidles til HL, og Nino tar kontakt med Umer for å dele våre betraktninger og 
beslutning.» 

 
 
Brev og klager til/fra seksjonseiere  
Styret har mottatt muntlige og skriftlige klager/spørsmål gjennom året. Disse er besvart via 
mail, sms eller telefon.  
 
 
Forsikringskostnader av bygninger og forsikringssaker 
 

År Forsikringskostnad per 
år 

Antall skadesaker Type skade 

2007 Kr 218.628 2  Vann 

2008 Kr 159.354 5 3 vann, 2 annet 

2009 Kr 171.722 0  - 

2010 Kr 174.288 4 Vann 

2011 Kr 176.638 1 Vann 

2012 Kr 190.119 3 Vann 

2013 Kr 207.727 5 4 vann og 1 annet 

2014 Kr 221.926 7 5 vann, 1 brann, 1 annet 

2015 Kr 241.370 4 2 vann, 2 annet 

2016 Kr 255.519 4 3 vann, 1 annet 

2017 Kr 294.772 6 3 vann, 3 annet 

2018 Kr 310.022 2 Vann 

2019 Kr 341.406 3 Vann 

2020 Kr 375.874 2 Vann 

 
 
 
Dugnad  

Det er ikke gjennomført dugnader i 2020 pga covid19.  
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Kjøring på gangveier og bruk av gjesteparkeringsplasser 

Styret følger opp innkjørings- og parkeringsbestemmelser som gjelder gangveier og 
gjesteparkeringen. Det kjøres for mange unødvendige turer inn på gangveiene, det kjøres 
inn etter kl. 22 og beboere parkerer egne biler på gjesteparkeringen. Styret drøfter om 
hvorvidt det skal gjeninnføres en ordning med parkeringsselskap, men ønsker i så fall at 
dette er en ordning vi deler med huseierlaget. Saken er drøftet med huseierlaget gjennom 
flere år.  Alle beboere må være oppmerksomme på at styret når som helst kan gjeninnføre 
ordningen med parkeringsselskap og parkeringskort.  
 
Måling av fjernvarme og varmtvann  

I henhold til anbefalinger i ENØK-rapporten er det tidligere installert målere som måler 
forbruket separat for Solskrenten Boligsameie og Huseierlaget. Tidligere fordeling av 
kostnad til fjernvarme og varmtvann var etter følgende brøk:  
5007/9895 til Boligsameiet  
4888/9895 til Huseierlaget  
 
Fra og med 2010 er korrekt forbruk fakturert. Resultatet er følgende:  
2010 betalte vi 50,6 % av fjernvarmekostnadene ut fra kvadratmeter fordelingsbrøk.  
2011 betalte vi 48,6 % av fjernvarmekostnadene ut fra fordelingstall for fjernvarme og 
varmtvann. 
2012 betalte vi 47,6 % av fjernvarmekostnadene ut fra fordelingstall for fjernvarme og 
varmtvann.  
2013 betalte vi 48 % av fjernvarmekostnaden og varmt vann.  
2014 betalte vi 47 % av fjernvarmekostnaden og varmt vann. 
2015 betalte vi 48 % av fjernvarmekostnaden og varmt vann. 
 
Det har ikke vært mulig å frembringe målinger etter 2015 pga. komplikasjoner knyttet til 
avlesningen. Dette er en sak som også er tatt med i utredningen/feilsøking rundt 
fjernvarmeanlegget. Fakturaene for forbruk av fjernvarme og varmt vann deles nå 50/50 
mellom boligsameiet og huseierlaget. Dette er en fordeling etter erfaringstall fra 2010-
2015. 
 
Annet 

• Befaringsrunder og møter med ulike firmaer 

• Fulgt opp feil på dørlåser 90-106 

• Utbedret bommen i bakken  

• Koblet på og av vann i vannslanger på utekraner  

• Kontakt med politiet  

• Styret bistår enkelte beboere som har nedsatt helse 
 
Styret har hatt et jevnt aktivt arbeidsår. Styreleder retter en stor takk til resten av styret for 
deres arbeid og innsats.  
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Planlagte tiltak for 2021 

   
TILTAK 
 

FIRMA MERKNADER 

Konkludere endelig og formelt vedr. fjernvarme sammen med 
huseierlaget 

 Trenger avklaring med HL 

Bommen i bakken – nytt feste, grave opp på nytt. 
 

Euroskilt Innhente pris 

Elbillading – etablere infrastruktur i 2020 ved låneopptak. 
Estimert kostnad kr 700.000 

Avventer.  Årsmøtet i 2019 ga tillatelse til å etablere 
infrastruktur til elbillading. 

Tilgang på alle felles parkeringsplasser utendørs.   Må avklares med HL. 

Låskasser, sylindere og dørkarmer Certego Innhente pris / løsninger 

Vaske, skrape og male yttervegger på blokker og svalgangshus  Innhente pris 

Olje treverk: rekkverk, bord, blomsterkasse  Dugnad 

Lukke hulrom under blokk 102-106. Behov for å stenge 
hulrommene for å forhindre unødig opphold 

Ikke avklart Må innhente pris. 

 
Vedlikeholdsoppgaver tas løpende så lenge kostnadene kan dekkes innenfor vedtatt 
budsjett. Større oppgaver som krever investeringer og låneopptak avklares på årsmøtet. 
 
Styret arbeider med kostnadsfokus, men erfarer at bygningsmassen er 30 år gammel og at 
en del oppgraderinger og vedlikehold er nødvendig jf. tilstandsrapport fra Selvaag Prosjekt 
AS, se  
www.solskrenten.no 
  

 

 

Gjennomførte vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger   
    

    

2020 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

    

 Feilsøk, rens og skifte av motor på tak til ventilasjonssystem Ventilasjon & UV-teknikk AS 12.180 

 
Skjøtsel av grøntanlegg og fjerning av thuja foran 88 og 
etterplanting 

Braathen landskapsentreprenør AS 127.000 

 
Feilsøking, montert tilbakeslagsventil i 21 leiligheter, skifte av 
taksluk 92, lekkasje i garasjeanlegg, div reparasjoner 

Rørverket AS 225.062 

 Vaktmestertjenester Ancan service 125.720 

 Rydding og bortkjøring av avfall Ancan og Renova (kr 8.890) 33.834 

 Skadedyr Pelia 17.781 

 Reparasjon av bommer Euroskilt 40.000 

 Skifte av glassrute i inngangsdør 90 Glassmester Knut Furulund AS 10.400 

 Kontroll av brannventilasjon Everlite Icopal AS 4.182 

 Juridisk bistand OBOS 20.125 

2019 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

 
Rens av taksluk og takrenner. Vask av vegg og gjerder 
svalgangshus. Utbedring i seksjon 1 på kjøkken.  

Ancan service 84.013 

 Skjøtsel av grøntanlegg og reparasjon av håndløper i trapp 114 Braathen landskapsentreprenør AS 170.557 

 Nytt nett til fotballmål, forankring og støp av fotballmål Smart handel.no 9.321 

 Feilsøk, rens og skifte av motor på tak til ventilasjonssystem Ventilasjon & UV-teknikk AS 33.334 

 Juridisk bistand fra advokatene i OBOS OBOS 34.525 

 
Lukking av avvik på elektro fellesområder jf rapport. Feilsøk 
lyskastere mellom garasjer 100/102. 

Granrud elektriske AS 74.073 

 Kontroll av brannventilasjon Everlite Icopal AS 4.045 

 Rep av ringesignal, utvendig ringetablå  Assistent Partner AS 
4.532 
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Vaktmestertjeneste, renhold, rullering av søppelcontainere, 
snømåking foran inngangspartier og trapper m.m. 

Oslokollega AS 132.971 

 
Inngått avtale med Came Norge AS om appbasert 
garasjedøråper. 

Came Norge og Anderson Elektro AS   4.000 

 Skadedyrkontroll på fellesområder.  Anticimex. Avtalen er oppsagt. 15.000 

2018 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

 

Rens av alle taksluk, boning av oppganger 90-106. 

Ekstraarbeid på søppelboder: betongramper på innsiden av 

dører, hjørnelister og dørlist, nye smekklåser m.m. 

Skraping, vasking, maling av søppel- og sykkelboder. Dårlig 

treverk er skiftet, takrenner malt opp. 

Ancan 135.362 

 

Kantstål langs trapp 100-102 for å holde jord fra plantefeltet 

adskilt fra trappetrinnene, ca 12 m. 

Rydding av trær foran 108-126. 

Opparbeide ny uteplass ved 102 med bord og benker. 

Skjøtsel av grøntområder 

Asfaltert hull i kjørebanen i garasjeanlegget 

Braathen landskapsentreprenør AS 

303.000 

 

Prosjektering, befaring og oppfølging knyttet til fjernvarmeanlegg, 

Rapport fra Haga og Haugseth sivilingeniører 

 

Selvaag prosjekt 57.700 

 

Feilsøking gårdsanlegg 96-100 lørdag. 

Feilsøk armatur i garasje. 

Bytte defekt taklampe i garasjeanlegg. 

Informasjon og utgreiinger knyttet til muligheter for elbillading. 

Førstegangs verifikasjon av felles elanlegg, HMS-rapport 

Bytte armatur/taklampe i garasje pga varmegang 

Granrud Elektriske AS 58.400 

 Rep av garasjehimling ved innkjøring Creonordic AS 11.719 

 
Feilsøking defekt avtrekksvifte på loft.  

Feilsøking, skifte av Flexit loftsvifte 

Ventilasjon & UV-teknikk AS 15.737 

 Kontroll av brannventilasjon Everlite, Icopal 3.966 

 

Frostskade på rør til utekran. 

Kalde radiatorer. 

Utbedret avløpsrør ute. 

Skiftet kjøkkenkran som er styrende for utekran 

Energico (tidl. Lærum) 17.600 

 Skrotinnsamling med kompressorbil etter dugnad Renova 4.700 

 Rep av bom x 2 Euroskilt AS 15.254 

 Rep av ringesignal, utvendig ringetablå x 2 oppdrag Assistent Partner AS 4.750 

 Juridisk bistand fra OBOS i sak  Advokatene i OBOS 40.831 

 
Vaktmestertjeneste, renhold, rullering av søppelcontainere, 
snømåking foran inngangspartier og trapper m.m. 

Oslokollega AS 108.079 

2017 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

 Konsulentbistand knyttet til taklekkasjer og fjernvarme OBOS prosjekt og Selvaag Prosjekt 80.000 

 Reparasjon av bom, skiftet sylinderlås Euroskilt 3.794 

 Bestilt sylindere Trioving 13.510 (delt med HL) 

 Rørleggerarbeid Ivar Lærum AS 10.491 

 

Boning av oppganger 90-106 
Rehabilitering av søppelboder 
Rens av taksluk 90-106 vår og høst 
Lagt fliser foran inngangspartier 78-88 
Rens av takrenner 
Vasket gulv søppelboder 

Ancan 246.191 

 
Reparasjoner på tak og innvendig i toppleiligheter. Alt arbeidet er 
ferdigstilt i 2017. 

OBOS Prosjekt, herunder diverse 
firmaer 

211.296 

 

Stell av grøntområder 
Klipping av plen og busker 
Innkjøp av planter og beplantning 
Montering av kantstål langs med trapp (100-102) for å holde jord 
atskilt fra trappetrinnene 

Braathen landskapsentreprenør AS 88.291 

 Feilsøk på utelamper og armatur i garasjeanlegg Granrud elektriske AS 9.300 

 Komprimatorbil i forbindelse med dugnad og kasting av avfall Renova og Ilas 8.825 
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 Skadedyroppfølging på uteområder Anticimex 14.794 

 
Vaktmestertjeneste, renhold, rullering av søppelcontainere, 
snømåking foran inngangspartier og trapper m.m. 

Oslokollega AS (tidl. Ilas) 115.000 

 Brannventilasjon Everlite 3.797 

2016 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

 

• Murt opp bed ved 108 og innplanting av stauder. 

• Murt opp bed ved 80, utgraving av 15 cm fundament av 
betong og oppfylling av jord, innplanting av rosebusker. 

• Montering av wire til klatreplanter/klatrerose. 

• Utbedret skråning ved sitteplassen 96, satt opp stokker og 
fylt med 6-7 m3 jord. 

• Beplantet skråning ved sitteplassen 94/96, roser, edelgran, 
busker. 

• Foran 80-82 murt opp storgatestein langs bed og under 
trapp. 

• Innplanting av Fugleredegran i enden av buskfeltet ved 
gjesteparkeringen. 

• Rydding av skog /trefelling langs mellom 78-106, noe 
opprydding i etterkant. 

• Diverse nedskjæring av busker, hekker og store stubber på 
området. 

• Utlegging av kompost på hekker. 

• Svetteslanger i alle skråninger og bed. 

• Vedlikehold og skjøtsel av hele uteområdet. 

Braathen Landskapsentreprenør AS 
 

218.386 

 

• Vask av garasjeanlegg 

• Fjernet epoxybelegg i svalgangshus 78-88 

• Innkjøp av fliser til trapp 

• Spyling og vasking av trapp 

• Lagt fliser i trapp 100-102 

• Vask av etasjeskillere 90-106 

• Alle takrenner renset 

• Taksluk renset 

Ancan service 136.267 

 
Vanntest av gavlvegg 94. Ingen feil funnet. Rekvirert i samarbeid 
med OBOS prosjekt, vannlekkasjesak fra tak. 

Asker Entreprenør AS 40.420 

 

Konsulenthonorar OBOS prosjekt og juridisk avdeling OBOS, 
saker vedr. vannlekkasjer 

 

OBOS prosjekt og juridisk avdeling 
OBOS 

77.142 

 

• Produksjon/montering av nytt tak på ventilasjonskasse i 92 

• Tilleggsisolering rundt sluk inkl rørleggerarbeid 90-92 

• Utskifting av beslag over leilighet og nye beslag på hele 
inngangssiden 90-92 

Rekvirert i samarbeid med OBOS prosjekt, vannlekkasjesak fra 
tak. 

Henry Hansen & Sønn As 59.556 

 

Innvendig skraping, maling og utvendig istandsetting etter 
vannlekkasjer 92 og 94. Rekvirert i samarbeid med OBOS 
prosjekt, vannlekkasjesak fra tak. 

Best Totalentreprenør AS 50.565 

 Skadedyrkontroll Anticimex 14.500 

 Reparasjon av dørklokker Assistent Partner AS 17.023 

 Tilstandsvurdering av bygningsdeler - tilstandsrapport Selvaag Prosjekt 68.750 

 

• Feilsøking på varmekabler i trapp, bytte av styringsanlegg 
(snøsmelting). 

• Feilsøking i garasjeanlegg, byttet armatur og lamper, skiftet 
defekt lås i fordelingsskap i garasjeanlegg, utbedret jordfeil 
på lysanlegg i garasjeanlegg, kontroll av belysning på 
gangvei. 

• Byttet defekt lyskaster i søppelboden ved 96 til lyskaster 
LED. 

• Skiftet lyspære i lysstolpe. 

• Utelamper i svalgangshus 108-126 og 78-88, skiftet alle 
utelamper til LED med sensor. 

• Montert dimmer på ledlys svalgangshus. 

• Feilsøk sensorlampe trapp 82-90 

Granrud Elektriske AS 130.301 

 

• Rørleggertilsyn av vask i seksjon 1. 

• Utbedring av manglende varmt vann, seksjon 1. 

• Montert utekran 106. 

• Feilsøking og arbeid knyttet til manglende varme i leiligheter 
108-126. 

• Utskifting av pumpe i luke i vegg tilhørende 
fjernvarmeanlegget 

Ivar Lærum AS 60.592 

 Brannventilasjon 90-106 Everlite 3.895 
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Ny leverandør av hjemmesideløsning. Konvertering av alle 
dokumenter, bilder og informasjon fra gammel til ny side, 
etablering, månedsleie for drift, lisens og suppert i 1 år 

Affy Design 17.887 

2015 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

 
Montering av infrastruktur og kamera for overvåkning av 
garasjeanlegget 

AM Elektro AS 10.000 

 Utstyr til overvåkning Diverse 15.203 

 Oppskuring og boning av gulvbelegg 90-106 Ancan AS 25.931 

 
Innkjøp av 1 høytrykksspyler, diverse utstyr til dugnad, blomster 
til krukker og potter 

Diverse 7.791 

 Innkjøp av 4 slangetromler Diverse 3.939 

 Utbedret feil på porttelefon 90 og 106 Assistentpartner AS 3.499 

 Jordforbedring, beplantning, stell og vedlikehold av grøntområder Braathen Landskapsentreprenør AS 138.240 

 Bekjempelse av skadedyr: maur, mus og rotter på fellesområder Effektiv Skadedyrkontroll 14.500 

 

Montert fordelingsskap i garasjeanlegg. Skiftet defekt lampe i 
oppgang 90. Skiftet ut en lampe i hver oppgang til ledlys. Montert 
3 stikkontakter på fellesområdet utendørs. 

Granrud Elektriske AS 51.569 

 
Service røykventilasjon i alle oppganger, årlig tilsyn. Byttet 
overlyskuppel i 100 

Everlite/Icopal 9.616 

 
Kontroll av radiatorer, fjernvarme og montering av utekraner for 
vann på fellesområdet 

Ivar Lærum AS 68.111 

 
Feilsøking og utbedring av klemlist på garasjedør, service på 
garasjeport og nøkkelbryter til garasjeanlegget 

Rosings Industrier AS 20.291 

 Innkjøp av 2 sylindere til garasjelås TrioVing 5.342 

 Opprettet hjemmeside www.solskrenten.no OBOS 3.500 

2014 TILTAK FIRMA KOSTNAD jf. faktura 

 
Montert sensorlampe foran garasjedør 90, service, skifte av 
pærer i utelys langs gangveien og ved fotballbanen 

Granrud Elektriske AS 18.930,- 

 Service porttelefon 96 og 100 Assistent Partner AS 4.362,- 

 Tett kloakk Ivar Lærum AS 4.815,- 

 Skiftet glass i inngangsdør 92 Glassmester Furulund AS 3.822,- 

 Skiftet takvifte i 92 Elektriker’n A/S 3.139,- 

 

Utbedring av uteområde: opprettelse av uteplass med 
belegningsstein, benkebord, granittblokker, huske (birdnett) for 
barna, planting av roser, stor blomsterkasse 

Hage & Grøntanlegg AS 229.275 

 Rens av nedløp alle hus, etasjeskillere 90-106 og søppelboder Power Pipe tidl. Power Clean 20.731 

 
Utbedret taknedløp i garasjeanlegg grunnet vannskade ved 
Blakkens vei 90 

BLM Henry Hansen & Søn As 9.127 

 Innkjøp av fjernkontroller til garasjeport Rosings Industrier AS 8.335 

 
Kontroll og bekjempelse av svart jordmaur og rotter/mus hele 
området 

Effektiv Skadedyrkontroll 17.125 

 Feilsøking i varmeanlegg 120 Inva Engineering 30.140,- 

 Kontroll av røykluker/brannventilasjon 90-106 ICOPAL AS 3.491,- 

 

Foreløpige utgifter knyttet til vannlekkasje på tak med skade i 3 
toppleiligheter og mulig følgeskade i en leilighet. Uavklart i 
skrivende stund hva som er skadeårsak, fremdeles usikkerhet om 
dette dekkes av forsikringen. Mye arbeid gjenstår på taket og 
inne i leilighetene 

OBOS Prosjekt AS og BLM Henry 
Hansen & Søn As 

107.649,- 

2013 TILTAK FIRMA Eks. mva. 

 
Fire nye trapper (mellom 88/90, fra 88 opp til 90, fra 92 opp til 94 
og mellom 100/102.  

ISBAT Entreprenør AS 219.250,- 

 Oppgradering av uteområder Hage og Grøntanlegg AS 89.112,- 

 
Seksjon 1 – rehabilitering (nytt bad, maling av alle flater, nye 
dører) 

Skap Bygget AS 186.000,- 

 
Utbedring av vanninntrengning i garasje, montering av plate på 
garasjeport ved nr 88. 

General Bygg AS 45.700,- 

 
Etablert mulighet for lading av elbil under to blokker. Under en 
blokk er det lagt opp tilførsel til varmekabler i trapp (100/102) 

Granrud Elektriske 44.000,- 

 Rehabilitert garasjeport – byttet ruller Rosings 17.500,- 

 

Ariktekt + Plan&Bygningsetaten – tilrettelagt for at alle røde 
blokker kan glasse inn veranda. Ikke søkt for svalgangshus 
grunnet fravær av interesse. 

Jan Bauck arkitektkontor 43.756,- 
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 Rengjøring av garasjeanlegg PowerClean 48.375,- 

 
 

Kontroll av røykluker 90-106 Icopal AS 3.000,- 

 Bekjempelse av jordmaur og rotter - serviceavtale Effektiv skadedyrkontroll 6.000,- 

2012 TILTAK FIRMA Eks. mva. 

 

Gjenstående arbeider på fasade. Bl.a. maling av 
grunnmursbetong, nye platetak over inngangsparti, rehabilitering 
av sports- og søppelboder, nye takrenner og nedløp hus 1 og hus 
5. 

Ikke valgt 
Noe grunnmur malt på 

dugand. 

 Kontroll og bekjempelse av jordmaur serviceavtale Effektiv skadedyrkontroll 4.800,- 

 Utbedring av skadede vegger i garasjeanlegg Asker Entreprenør 21.956,- 

 Kontroll av røykluker 90-106 Icopal AS 2930,- 

 Skifte diverse belysning gangveier og over inngangsparti. Granrud 12.178,- 

 Utbedre belysning søppelbod v/96 + inngang nr 98 Granrud 4.744,- 

 Utskiftning av motor garasjeanlegg høst 2012 Rosings 15.080,- 

 Vask av takrenner, nedløp og søppelboder Powerclean 10.850,- 

 Nye trapp mellom Blakkens vei 100 og 102 Ikke valgt Ikke gjennomført 

 Nye søppelbrønner Ikke valgt Ikke gjennomført 

 
Fjerning av gjerder, istandsetting av uteområder. Lindhaugen AS + dugnad 

74.688,- fakturert av 
Lindhaugen 

 Utarbeide ny vedlikeholdsnøkkel for 2013-2017 OBOS Prosjekt Ikke gjennomført 

2011  TILTAK FIRMA  
Alle priser ekskl. 
mva  

  Rehabilitering av fjernvarmeanlegget INVA Ca 520.000,- 

  

Rehabilitering av fasader.  
Teglforblending av endevegger, maling og utskiftning av 
råteskadet panel, maling av betong på terrasser, anti-sli belegg i 
svalgangshus, utskiftning av parapetbeslag, nye takrenner og 
nedløp på hus 2-4 (Blakkens vei 90-106), nye lys over innkjøring 
til garasjeplassene, beslag rundt nye vinduer, skiftet skadet 
isolasjon m.m. 

OBOS Prosjekt 6.120.000  

 
Vask og rengjøring av søppelcontainere i tre søppelboder Powerclean Ikke fakturert 

 

Utskiftning av armaturskjermer i garasje inkl. justering av 
automatisk slukking av garasjelys. 

Granrud 6.300,- 

 
Felling av trær på fellesområdet og i skråning nedenfor Blakkens 
vei 90-106. 

Oslo Trefelling 16.000,- 

 Kontroll av røykluker Blakkens vei 90-106 Everlite 2.700,- 

 Utbedring av lekeplass. Skifte kjetting, nett til fotballmål m.m. Smarthandel 5.042,- 

 Skiftet glass i inngangsdør Blakkens vei 94 Knut Furulund 5.775,- 

 
Utbedring av varmtvannsrør og fjernvarmerør i grunn ved 
Blakkens vei 96 

Ivar Lærum AS 
30.000,- (50% av 

totalkost.) 

 Diverse justering og reparasjon av garasjeport Rosings Ca 8.000,- 

 Innkassing av fjernvarmemålere i garasjekjeller Lars Gravermoen 12.800,- 

 Mindre arbeider er ikke tatt med.    

2010 TILTAK FIRMA 
KOSTNAD eks. 
mva 

  Rehabilitering av fjernvarmeanlegg INVA 190.000,- eks. mva. 

  

Avtale om måleravlesning for Boligsameiet og Huseierlaget, og 
innsending til forretningsfører; fjernvarme og varmtvann 

Ivar Lærum AS 
57.250,-  (NB! Høy pris 

1. år pga. 
investeringskostnader) 

  Etterbehandling av takstein og etasjeskillere Power Clean Norge AS Ikke utført 

  Vask av etasjeskillere på alle fem blokker Power Clean Norge AS 4.300,- 

  Rens av takrenner og nedløp på hvit og gul blokk Power Clean Norge AS 7.960,- 

  Rens av takrenner og nedløp på alle 9 boder Power Clean Norge AS ----------- 

  
Vask av garasjeanlegg Power Clean Norge AS 

46.000,- x 62/80 = 
35.650,- 

  
Rensing av taksluk og nedløp på de røde blokkene Power Clean Norge AS 

Utført samtidig med 
takrenner 

  Vask/rengjøring av søppelcontainere i de 3 søppelbodene Power Clean Norge AS 3.900,- 
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Oppgradering av skråninger foran nr. 90-92 og 78-88, samt 
diverse annet arbeid med uteområder. 

Grønt Miljø AS 100.000,- 

  
Skifte til dobbel kappe på lyktestolpe ved 106, samt skifte av 
diverse annet skadet el. Materiell 

 13.112,- 

  Lampe m/ lyssensor over info-skapet v/ nr. 102 Granrud Elektriske AS ca 2.000,- 

  Belysning mellom 1. et. og U-et. i de 9 oppgangene Granrud Elektriske AS 17.100,- 

  Matter i de 9 oppgangene i nr. 90-106 AJ Produkter AS 8.900,- 

2009 TILTAK FIRMA KOSTNAD 

   
Kostnadsrapport for fasader og terrasser Obos Prosjekt AS 61.250,- 

  Vask/rengjøring av søppelcontainere i de 3 søppelbodene Power Clean Norge AS 4.900,- 

  Rensing av taksluk og nedløp på de røde blokkene Power Clean Norge AS 3.675,- 

  
Høyttrykksspyling av terrassenedløpene fra 2. etasje på 
vestsiden av de røde blokkene 

Power Clean Norge AS 4,900,- 

  
F.o.m. 01.09.2009:  Vask av trapper og oppganger i de røde 
blokkene, fire ganger pr. måned, inkludert i fellesutgiftene. 

Industri Lambertseter (ILAS) AS 2.769,- kr/mnd. 

  Kontroll av fallforhold på terreng mot bygningene + rapport Obos Prosjekt AS 9.990,- 

  Tilleggsarbeid; utskifting av div. stoppekraner og rørlengder Ivar Lærum AS 54.069,- 

  Tilkoblingsarbeid for elektriske målere (FASE 1) Granrud Elektriske AS ca. 10.000,- 

  
Oppsplitting av måling for fjernvarme og varmtvann mellom 
Boligsameiet og Huseierlaget (FASE 1) 

Ivar Lærum AS                             
OBOS Prosjekt AS (OPAS) 

272.500, -+ OPAS: 
ca. 50.000,- 

  Kantsteiner ved huskestativet og rundt "bommen i bakken" Grønt Miljø AS 62.500,- 

  Rekkverk langs gangveien i skråningen nedenfor nr. 108-126 Vedlikeholds-Service 65.000,- 

  
Etablering av trapper i skråningen nedenfor nr. 108-126, og ned 
fra gangveien til nr. 104/106 

Vedlikeholds-Service 117.162,50 

  Høytrykksvask av gulv i garasjeanlegget  Power Clean Fasade og Grafitti AS 55.786,- x 62/80 = 43.234 

  Vask av etasjeskillere på alle fem blokker Power Clean Fasade og Grafitti AS 5.685,- 

  
Vask/rengjøring av 3 søppelboder med tilhørende 
søppelcontainere 

Power Clean Fasade og Grafitti AS 5.535,- 

  Rens av takrenner og nedløp på hvit og gul blokk Power Clean Fasade og Grafitti AS 3.104,- 

  Rens av takrenner og nedløp på alle 9 boder Power Clean Fasade og Grafitti AS 1.035,- 

  Taksteinrens på alle 9 boder Power Clean Fasade og Grafitti AS 12.555,- 

  Taksteinrens på hvit blokk m/ boder Power Clean Fasade og Grafitti AS 36.047,- 

  Taksteinrens på gul blokk Power Clean Fasade og Grafitti AS 25.445,- 

  Rensing av taksluk og nedløp på de røde blokkene Power Clean Norge AS 4.137,- 

  
Rensing av sameiets avløpssystem, herunder avløpsrør på 
kjøkken og bad, i alle 70 seksjoner 

Power Clean Norge AS 128.573,- 

  Innkjøp av snøfreser med kjettinger Jernia AS 23.000,- 

  Asfaltering mellom blokkene i garasjeanlegget Terje Hansen AS 12.187,- x 62/80 = 9.445,- 

2008 TILTAK FIRMA KOSTNAD 

  Asfaltering av alle gangveier og stikkveier  Terje Hansen AS 159.000,- 

  
Asfaltering av tre dobbeltbåser, samt diverse ”lapping” av hull i 
garasjen 

Terje Hansen AS 13.750,- x 62/80 = 10.656,- 

  
Rensing av alle ventilasjonsrør – fra tak og inn i den enkelte 
leilighet, i alle 70 seksjoner 

Power Clean Norge AS 85.344,- 

  ENØK-analyse Obos Prosjekt AS 21.875,- 

  Rensing av taksluk og nedløp på de røde blokkene Industri Lambertseter (ILAS) AS 1.800,- 

  Oppgradering av 2/3 av skråningen utenfor nr. 108-126 GrøntMiljø AS 67.000,- 

  
To nye fotballmål og ett nytt basketstativ på fotballbanen SmartHandel AS 

66.400,- / 33.200,-                  
(50/50 med HUS) 

  Nytt huskestativ, med fallmatter, utenfor nr. 94/96 SmartHandel AS 46.000,- 

  
Oppussing av badet i seksjon 1  ISS Facility Services AS 

74.569,- x 70/108 = 
48.332,- 

2007  TILTAK FIRMA   KOSTNAD 

  Vedlikeholdsnøkkelen Obos Prosjekt AS 82.500,- 

  Nye utelamper i de 9 oppgangene i de røde blokkene Granrud Elektriske AS 10.000,- 

  Bevegelsessensorer for belysningen i garasjeanlegget Granrud Elektriske AS 36.500,- x 62/80 = 28.288,- 
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  Etablering av HMS-/IK-perm for sameiets elektriske anlegg Granrud Elektriske AS 11.250,- 

  Høytrykksvask av søppelcontainere og søppelboder Holmlia Vaktmesterservice AS 14.125,- 

  
Maling av de hvite gjerdene utenfor nr. 108-126 (hvit blokk) 

Seksjonseierne malte selv terrassene 
under vårdugnaden. 

 

2006 TILTAK FIRMA KOSTNAD 

  
Fjerning av trær på fotballbanen og langs gangveien ved 
"bommen i bakken" 

Oslo Trefelling AS 21.250,- 

  
Omtekking (nye takduker) på de røde blokkene 

Protan Tak AS                                   
(NB! Stor konfliktsak pga. lekkasjer) 

ca. 850.000,- 

  Nye sluk på taket på de tre røde blokkene Protan Tak AS 73.000,- 

  
Nye røykluker i de ni oppgangene i de røde blokkene 

ACO Platmo AS                           
(Everlite Plastmo AS) 

118.000,- 

  Info-skap på søppelboden v/ nr. 102 MBL Design AS 3026,- 

  Boning av trapper og gulv i oppgangene i de røde blokkene Kristiania Renhold AS 22.300,- 

  Maskinell feiing av garasjeanlegget Holmlia Vaktmesterservice AS 3.000,- x 62/80 = 2.325,- 

  Innkjøp av gressklipper Jernia AS 6.300,- 

  Innkjøp av gresstrimmer (kantklipper med snor) Jernia AS 1.200,- 

2005  TILTAK FIRMA  KOSTNAD  

  Høytrykksvask av søppelcontainere og søppelboder Holmlia Vaktmesterservice AS 5.163,- 

  Ny port i gjerdet til vestsiden, mellom nr. 78-88 og 90-94 Nordstrand Gjerdefabrikk AS 14.750,- 

  Skiftet dør til garasjen, på sørsiden av nr. 78-88 (gul blokk)   

  Automatsikringer i hovedsikringsskapene i kjellerbodene Granrud Elektriske AS 31.048,- 

  Nye lysarmaturer i garasjeanlegget Granrud Elektriske AS 34.656,- x 62/80 = 26.858,- 

2004 TILTAK FIRMA KOSTNAD 

  Maskinell feiing av garasjeanlegget  Holmlia Vaktmesterservice AS 2.500,- x 62/80 = 1.938,- 

  
Maling av de røde gjerdene utenfor nr. 90-106 

S-eierne malte selv under 
vårdugnaden 

 

  
Fjerning av trær på vestsiden (Etter rundspørring blant beboerne, 
og etter befaring med Eiendoms- og byfornyelsesetaten) 

StorOslo snøservice AS  

2003  TILTAK FIRMA  KOSTNAD  

  
Nytt katodisk anlegg og nytt betongdekke på vestsiden i 
garasjeanlegget under nr. 96-100 og nr. 102-106 

VedlikeholdService AS        
Konsulent:  Ødegård og Lund AS 

500.000,- x 62/80 = 
387.500,- 

  
Asfaltering av felles kjørevei fra snuplassen i Blakkens vei til 
garasjeanleggene, samt P-plasser 

Asfalt og Grønt AS 
102.324,- x 40 % = 40.930,-    

(60 % Felt IV) 

  To nye bommer til Boligsameiet og Huseierlaget   

  
Utskifting av hjørnebrett og vindskier på inngangspartier og 
sports- og søppelboder 

  

  Utskifting av gavlvegg (1/2 vegg) og kjøkkenvindu i nr. 94   

  Ny motordrift og utstyr til garasjeporten Rosing´s Industrier AS 21.000,- 

2002  TILTAK FIRMA  KOSTNAD  

  Ny garasjeport Rosing´s Industrier AS 22.000,- 

  Maling av alle yttervegger; inkl. alle terrasser Seksjonseierne malte selv terrassene   

  Maling og rehabilitering av gavlvegger     

Før 
2002 

TILTAK  
    

2000/0
1 

Nye ventilasjonsvifter i samtlige 70 seksjoner      

1996 

Maling av skillevegger på terrasser, etasjeskillere, 
blomsterkasser, samt alle ytre grunnmurer under garasjenivå 
(vestsiden av de røde blokkene) Seksjonseierne malte selv terrassene   

1996 
Stålplater på vestsiden av de røde blokkene (yttervegg av 
bodene)     

1996 Epoxy-belegg på terrasser (vestsiden av de røde blokkene)     

1995 
Maling av skillevegger på terrasser, etasjeskillere, 
blomsterkasser, samt betongyttervegger (hvit og gul blokk)     

1995 
Epoxy-belegg på balkonger, terrasser, trappeoppsatser og 
svalganger, samt antiskli-belegg på svalganger (hvit og gul blokk)       
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1995 

Maling av skillevegger og etasjeskillere på balkonger, samt 
epoxy-belegg på balkonggulv i 2. etasje (østsiden av de røde 
blokkene)     

 

   
 
 
 
      Parkering 

Garasje følger leilighetene. Garasjeportåpner bestilles direkte fra Rosings eller Came      
Norge. 

       
      Nøkler/skilt 
      Nøkler og skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret. 

 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 78913976. 
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker 
også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i 
OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder 
skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger 
for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet 
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en 
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. 
Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar 
å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes 
dette til styret. 
 
HMS 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, 
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Sameiet 
har utarbeidet en egen HMS-håndbok, se www.solskrenten.no 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
TV kanaler og bredbånd  
Telenor (tidl. Canal Digital) er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.  
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Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet 
av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. 
 
Fjernvarme 
Sameiet får levert fjernvarme og varmt vann fra Fortum Oslo Varme AS. 
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V E D T E K T E R 

for 

Solskrenten Boligsameie org. nr. 974 806 126 

Vedtektene er vedtatt på ordinært årsmøte 9. mars 2020 i samsvar med ny 

eierseksjonslov av 16. juni 2017 nr. 65 og erstatter opprinnelige vedtekter av 10. mars 2016 

 

1. Innledende bestemmelser 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Solskrenten Boligsameie Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om 

seksjonering fra kommunen, tinglyst 7. desember 1987 

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

(1) Sameiet består av 70 boligseksjoner på eiendommen gnr. 178, bnr 161 i Oslo kommune.  

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel. Hoveddelen består av en 

sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.  

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

 

1-3  Sameiebrøk 

(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken 

fremgår av seksjoneringssøknaden. 

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og 

parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA.  

 

2.  Rettslig disposisjonsrett  

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 

denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene. 

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder 

tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til 

at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som 

beskrevet i eierseksjonslovens § 23. 

(3) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med 

korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 

(4) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det 

som inngår i (3) ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og 

kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr. 

(5) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres. 
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 2-2 Godkjenning av ny eier 

(1) Ny seksjonseier skal godkjennes av sameiet ved styret. Godkjenning kan bare nektes 

dersom det foreligger saklig grunn. 

(2) Nekter sameiet å godkjenne erververen som seksjonseier, må melding om dette komme 

fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til sameiet. I 

motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.  

(3) Erververen har ikke rett til å bruke seksjonen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig 

avgjort at erververen har rett til å erverve seksjonen. 

(4) Eiere av seksjon som ikke bor i seksjonen må melde sin eller kontaktpersons 

bopeladresse til styret.  

 

2-3 Godkjenning av leier 

(1) En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må godkjennes av sameiet ved 

styret. Godkjenning kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn. 

2) Nekter sameiet å godkjenne leier, må melding om dette komme fram til seksjonseier 

senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til sameiet. I motsatt fall skal 

godkjenning regnes som gitt.  

(3) Leier har ikke rett til å bruke seksjonen før godkjenning er gitt. 

(4) Utleie av en seksjon (leilighet) skal meldes skriftlig til styret, og det skal meldes navn på 

samtlige leietakere. Det skal samtidig leveres undertegnet dokumentasjon på at vedtekter og 

husordensregler er gjennomgått og forstått av leietakerne, og det skal leveres 

bestillingsskjema for postkasseskilt og dørklokkeskilt. Seksjonseier plikter å sørge for at det 

blir fylt ut skjema for postkasseskilt og dørklokkeskilt. Se eget skjema som skal benyttes for 

all dokumentasjon, som er ett vedlegg til nærværende vedtekter. 

Hvis ovennevnte punkter ikke utføres (en eller flere), så har sameiet rett til å kreve et 

administrasjonsgebyr på kr 1 000,- fra seksjonseier. Dersom forholdet gjentar seg ved nye 

leietakere, så har sameiet rett til å kreve samme administrasjonsgebyr på nytt. 

Administrasjonsomkostningene dekker utgifter for merarbeid for styret, bestilling av skilt, 

trykking av husordensregler og vedtekter, samt tidsbruk og samtaler med leietakere. 

Ved brudd på bestemmelser i vedtekter og husordensregler, kan sameiet kreve at 

leieforholdet opphører. 

 

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene 

3-1 Rett til bruk 

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å 

bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til og til annet som er i 

samsvar med tiden og forholdene.  

 (2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 

nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 

funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 
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(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 

skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever 

reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd. 

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 

fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.  

 

Dette gjelder tiltak som: 

• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 

sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg 

på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og 

lignende. 

 

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 

eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 

styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. 

Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 

tilleggsdel. 

 

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 

seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles 

tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør 

om remontering skal tillates. 

(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 

offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 

(8) Beboere som ønsker å sette ut planter må søke om godkjenning. Planter beboerne selv 

ønsker å sette ut skal være minimum 100 cm fra asfaltkant/gangveier og normalt ikke 

overstige 120 cm. 

 

3-2  Ordensregler og dyrehold 

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

 (2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade 

eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 

 

4. Sameiets parkeringsplasser  

Hver seksjon har rett til en garasjeplass på fellesareal. 

Sameiet har tillatelse til å installere overvåkning i garasjeanlegget. 
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4-1 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider 

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 

hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som 

styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.   

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 

seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp 

fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler. 

 

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) 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.  

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som  

a) inventar 

 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 

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) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen  

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 

ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er 

likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et 

teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet. 

 (5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 

gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten.  

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som 

er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 
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(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 

plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.  

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om 

innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.  

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting 

i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier. 

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 

sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

(12) Innvendige endringer i bruksenhetene som medfører inngrep i byggets bærende 

konstruksjoner må ikke foretas uten styrets godkjennelse.  

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis 

det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. 

Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av 

installasjonene 

(13) Seksjonseier er ansvarlig for røropplegg (fjernvarme) fra forgreningsområdet og inn i 

den enkelte seksjon. Det betyr at reparasjoner av radiatorer, skifte av ventil på radiator, skifte 

av termostat, lufting av radiator og skifte av radiator skal bekostes av seksjonseier.  

(14)Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens 

bruksenhet eller i utstyr som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av 

sameieren. 

 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 

installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene 

og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 

vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når 

det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, 

slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til 

å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe 

for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 

vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene. 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 

ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 

unntak av varmekabler.  

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 

kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 

gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre 

brukere.  
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(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  

 

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

6-1 Felleskostnader 

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 

felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken 

med mindre annet følger av disse vedtektene.  

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 

enkelte bruksenhet eller etter forbruk.  

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 

fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1). 

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er 

ugyldig. 

 

6-2 Betaling av felleskostnader  

(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på 

årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.  

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger 

eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene 

skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og 

innbetalingene skal følge sameiebrøk.  

 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse  

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren 

som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et 

beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det 

tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle 

ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om 

tvangsdekning.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad  

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 

 

7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

7-1 Mislighold 

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 

regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 

bruk og brudd på ordensregler 
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7-2 Pålegg om salg av seksjonen 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 

styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal 

opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten 

varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med 

eierseksjonsloven § 23. 

 

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 

forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig 

plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 

seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 

39.  

 

8.  Styret og dets vedtak 

8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

 (1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to andre medlemmer. Det kan 

velges inntil 2 varamedlemmer. 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 

Varamedlemmer velges for 2 år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal 

velges særskilt.  

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode, med 

mindre noe annet besluttes av årsmøtet. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget. 

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. 

Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører 

varsles. 

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre. 

 

8-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt 

noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 

Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene 

likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel 

utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene 
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(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til 

forretningsfører. 

 

8-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av 

sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  

 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke 

annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-5 Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar 

(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 

saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å 

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers 

angår fellesareal og fast eiendom.  

(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. 

 

9.  Årsmøtet 

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern. 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere 

eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 

varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes 

behandlet. 
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(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  

 

9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 

dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men 

varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til 

forretningsfører. 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 

 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 

behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 

flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1). 

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

• behandle styrets årsberetning/årsrapport   

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår  

• velge styremedlemmer  

• behandle vederlag til styret 

 

(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 

ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal 

dessuten være tilgjengelige i årsmøtet. 

 (4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 

beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet 

på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i 

innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å 

innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

 

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. 

Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til 

å være til stede på årsmøtet og uttale seg. 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 

stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 

stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 
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(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med 

en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på 

årsmøtet tillater det. 

 

9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 

behøver ikke å være seksjonseier. 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 

beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 

årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver 

tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  

 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte 

 (1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.  

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.  

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 

avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke 
annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke 
fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.  
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta 

beslutning om 

 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 

 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører 

eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over 

fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet 

formål eller omvendt 

 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 

punktum 

 f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 

åttende ledd. 

 g) endring av vedtektene 
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(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere 

kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. 

eierseksjonsloven § 33 tredje ledd. 

 
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som 
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med 
seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent 
av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene på årsmøtet. 
(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet 
tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier 
seg enige. 
 
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere  

(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk 

ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 

9-11 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller 

ens nærstående. 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring 

10-1 Forretningsfører 

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 

samsvar med eierseksjonsloven § 61. 

 

10-2 Regnskap og revisjon 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  
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Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 

revisor blir valgt. 

 

10-3 Forsikring 

 (1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent 

forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, 

styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier 

selv ansvarlig for å tegne. 

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale 

egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 

  

11 Diverse opplysninger 

11-1 Definisjoner 

I disse vedtektene menes med 

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med 

enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. 

b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har 

enerett til å bruke til bolig eller annet formål. Bruksenheten må ha innvendige arealer 

og kan også ha utvendige arealer. 

c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, 

med egen inngang. 

d) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene. 

e) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig. 

f) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet. 

g) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i 

eierseksjonsloven. 

h) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert 

eiendom. 

i) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne. 
 

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode 

Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et 

realregister. 

 

11-3 Endringer i vedtektene  

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de 

avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.  
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11-4 Generelle plikter 

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 

seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 

fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i 

eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65. 
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Sak 5

Varmesentral

Forslag fremmet av: Geir Askautrud
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Fjernvarme

Styrets innstilling
Saken er ferdig. Vakumutskiller er allerede montert av Fortum Varme AS/VVS-gruppen. 

Forslag til vedtak 
Innkjøp av vakumutskiller  med automatisk påfylling på fjernvarmeanlegget. 
Fordelings-prosent med Huseierlaget.
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Sak 6

Parkering for MC

Forslag fremmet av: Audun Høimyr Westerskow
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Det er store ledige rom under garasjeplan i BV102-106 som står ubrukt. Her bør det være 
mulig etablere parkering for motorsykkel da det meg bekjent ikke eksisterer i dag.

Styrets innstilling
Styret stiller seg positiv til forslaget. Det foreslås at det innhentes tilbud fra minst 2 
leverandører som forelegges årsmøtet til avgjørelse.

Forslag til vedtak 
Tilpasse rom under garasjeblokk BV102-106 slik at de kan brukes som mc-parkering. 
Fks ved å sette opp vegg og utvide overvåkningsanlegger som allerede eksisterer i 
garasjehus.
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Sak 7

Elbil-ladere i garasje

Forslag fremmet av: Audun Høimyr Westerskow
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Mulighet for å kunne sette opp elbil lader på garasjeplass tilhørende leilighet.

Styrets innstilling
Det vises til årsmeldingen på s. 16. Styret har behandlet denne saken senest i august 
2020. Tidligere innkomne pristilbud som er gitt til boligsameiet og huseierlaget samlet, 
viser store kostnader ved å etablere infrastruktur for el-billading. Dette er årsaken til at 
styret tok en ny vurdering av saken høsten 2020.

Forslag til vedtak 
Komme opp med løsning/ tilbud for folk som ønsker sette opp elbil lader på garasjeplass 
i garasjehus under blokkene.
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Sak 8

Valg av tillitsvalgte
Følgende styreroller står på valg.

Valg av styremedlem
Følgende stiller til valg som styremedlem:

 •  Mohammad Shakil Khan

Valg av varamedlem
Følgende stiller til valg som varamedlem:

 •  Nino Dogani
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Generell informasjon
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer. 
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å;

 •  Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
årsmøtet

 •  Tref fe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter 
er f lyttet til årsmøtet

 •  Godkjenne fakturaer til betaling

 •  Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift

 •  Foreta nødvendige regulering av felleskostnader

 •  Tref fe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver

 •  Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse

 •  Inngå driftsavtaler

 •  Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie

 •  Påse at vedtekter og husordensregler overholdes

 •  Behandle klagesaker

 •  Ivareta henvendelser fra beboere

 •  Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra 
styremøtene

 •  Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det 
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:

Innkreving av felleskostnader

 •  Ef fektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso

Regnskap og økonomistyring

 •  Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap

 •  Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

 •  Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter

Eierskifter og leilighetsopplysninger

 •  Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende

 •  Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.

 •  Ivareta eventuell forkjøpsrett

Forvaltning og andre rådgivningstjenester

 •  Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte

 •  Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte

 •  Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning 
og drift
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.


