
Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1

Velkommen til sameiermøte.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette
er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 det kommende året.

Hvem kan delta på sameiermøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av
sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.



Innkalling til sameiermøte

Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
avholdes tirsdag 21.04.2015 kl. 18:00 i Telenor Arena.

Til behandling foreligger:

1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av referent og en seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ÅRSBERETNING FOR 2014

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2014
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. INNKOMNE FORSLAG
A) Forslag fra Trond Stensrud
B) Forslag fra Deep Vaishampa
C) Forslag fra Astrid Weinholdt
D) Forslag fra Gry Kvistvik
E) Forslag fra Trond Stensrud
F) Forslag fra Kristin Angel
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 2 - 3 styremedlemmer for 2 år
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
C) Valg av valgkomité

Oslo, 19.03.2015
Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1

Christian Hiorth/s/ Georg Dyngeland/s/

Julie C Gedde-Dahl/s/ Astrid Weinholdt/s/



ÅRSBERETNING FOR 2014

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret
Leder Christian Hiorth Regattaveien 69
Styremedlem Georg Dyngeland Regattaveien 1
Styremedlem Julie C Gedde-Dahl Regattaveien 47
Styremedlem Astrid Weinholdt Breivikveien 1

Varamedlem Fredrik Bjørnødegård Regattaveien 17
Varamedlem Alexander B Kristiansen Regattaveien 57

Valgkomiteen

Camilla Røssaak Regattaveien 7
Trond Arne Stensrud Regattaveien 7

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Generelle opplysninger om Eierseksjonssameiet Hagebyen 1
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 består av 225 seksjoner. Sameiet er registrert i
Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 912607526, og ligger i
Bærum kommune med adresse Regattaveien 1 – 111.

Gårds- og bruksnummer: 41 - 867

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.

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 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 BDO AS.



Styrets arbeid

1. Styret i 2014

Styret har fordelt sentrale ansvarsområder seg imellom. Følgende ansvarsområder er fordelt:

Christian Hiorth Ansvarlig for Informasjon og overtakelsesbefaringer

Astrid Weinholdt HMS ansvarlig, vaktmester og renhold

Julie Gedde-Dahl Byggteknisk og utearealer/grøntområder

Georg Dyngeland Økonomi og regnskap, Avtaleansvarlig

Varamedlem: Valgt for 1 år Fredrik Bjørnødegård

Varamedlem: Valgt for 1 år Alexander Kristiansen

Andre ansvarsområder fordeles etter behov.

2. Styret har i perioden inngått følgende avtaler:

2.1 SL – Gruppen AS.

Avtalen omfatter skjøtsel av utearealer som plen, trær, hekker og busker. Avtalen erstatter avtale med

Gårdpass, som hadde ansvaret for skjøtsel av utearealene. Årsaken til oppsigelse var stor misnøye med

utført arbeide og mangel på utført arbeide etter kontrakt.

2.2 Gårdpass AS

Inngått ny og forbedret avtale om snømåking, strøing, bort kjøring av snø, feiing m.m.

2.3 Oslo Kranbilservice AS

Avtalen gjelder borttauing av feilparkerte biler etter styrets anmodning.

2.4 Oslofjord varme AS

Kontrakten omfatter levering av fjernvarme i form av varmt vann til romklimatisering og

tappevannsberedning.

2.5 Asker og Bærum Brannvesen

Avtalen omfatter uttrykning, varsling ved uttrykning og idriftsettelse av brannvarslere ved utløst

brannalarm.

2.6 Safetel

Avtalen omfatter alarmoverføring til Asker og Bærum Brannvesen

2.6 Inergi AS

Avtalen omfatter drift av fjernavlesningsmålere, forestå avlesing av målere, avlese og spesifisere

energikostnader forbundet med fellesarealer, utføre fordeling og avregning, samt produsere

fordelingsregnskap for hver energimåler. Kontrollere målerdata, bistå med utarbeidelse av fordelingsnøkler

og a-konto avregninger.



Styret vil også gjøre oppmerksom på de avtaler som er inngått i 2013, og minne om at styret har vurdert at

det er hensiktsmessig å opprettholde serviceavtaler med disse leverandører i garantiperiodene.

Styret vil kommentere:

Driftsstansen av heisene er ofte knyttet til inn- og utflytting. Sameierne oppfordres til å være varsomme ved

bruk av heis til flytting etc., og følge instruksjoner ved heis dør. Heisen er sensitiv for stans om man ikke

venter med å åpne døren til heisen har stoppet helt opp og man hører et klikk i døren. I tillegg må man

passe på at man ikke dekker fotocellene.

3. Overtakelsesbefaringer

Det er gjennomført 6 stk. førbefaringer og 7 stk. overtagelsesbefaringer hvor totalt 12 stk gjelder bygninger
og 2 gjelder felles utearealer. Byggene det gjelder er: F2, F1, F4, C1, C2 og C3 samt utvendig vedr.
rekkehusene: E1, E2, E3 og E4. Hver befaring medfører et tidsbruk på ca 3 timer.

4. Felles boder

Hver boenhet er tildelt egen bod i felles bod område. Det skal ikke lagres utstyr/eiendeler utenfor bodene,

da dette begrenser rømningsveier.

Det skal ikke lagres «farlige stoffer» i bodene (f.eks. propan).

Styret anmoder sameierne om å holde orden i og utenfor boder, til felles beste.

5. Vedlikehold bygg:

Ingen vedlikeholdsoppgaver i styrets regi i 2014.

Styret har vært i kontakt med OBOS Prosjektering i hensikt å få utarbeidet en

vedlikeholdsplan. Tilbakemelding har vært at en slik rapport kan avventes i 2 til 3 år.

Mangler ved bygg tas på overtakelsesbefaring og 1 års befaring utbedres av utbygger før endelig

overtakelse.

6. Vaktmestertjenester

Tjenesten ble etablert i august 2013 med OBOS Eiendomsdrift (OED). Vaktmestertjenesten har dessverre

ikke fungert tilfredsstillende. En av grunnene er at OED har byttet ut vaktmesteren fem ganger i løpet av 17

måneder og hver gang har samarbeidet mellom styret og vaktmester måttet starte pånytt.

Etter flere møter og forhandlinger har styret inngått en fornyet vaktmesteravtale med OED som har en

oppsigelsestid på 6 måneder

7. Innvendige fellesarealer

Ingen rapporterte større mangler.

For øvrig henstiller vi alle sameierne/leieboere til selv å rydde opp/ ordne etter seg i fellesarealer. Ved

flytting/ opp-pussing bes det om at man rydder opp etter seg i heis/oppganger.

8. Eiendommens sikkerhet

Styret ber alle om å være bevisste på at inngangsdør, garasjedør, garasjeport og dører til fellesområder

lukkes når man forlater bygget, garasjen eller rommet. Likeledes bør det utvises aktsomhet når ukjente ber

om å komme inn i bygget via porttelefonen.



9. HMS arbeid

HMS-arbeid (ta sikkerhet på alvor) i sameiet Hagebyen 1 betyr at styret skal påse å verne om liv, helse

og materielle verdier, samt å skape et godt og trygt miljø.

HMS-arbeidet er fastsatt gjennom «Internkontrollforskriften».

Styret har satt i gang tiltak i henhold til forskrift.

Styret har kartlagt farer som finnes i bygningsmassen og omgivelsene gjennom 2 befaringer, hhv

18. februar og 1. oktober 2014.

Styret har lagt ut lapper i forbindelse med befaringene og bedt om rydding av rømningsveier etc, og

deretter fulgt opp at gjenstander er blitt ryddet/fjernet.

Styret har etablert en gruppe brannvernansvarlige (9 personer) og invitert disse til et info-

/opplæringsmøte den 6. november 2014.

Styret har lagt ut informasjon om brannvern på flere språk (flere fremmedspråklige beboere i

sameiet) på sameiets Hjemmeside.

Styret har hengt opp branninstruks på alle oppslagstavlene samt lagt den ut på Hjemmesiden.

Styret har bestilt montering av kameraovervåking i garasjeanlegg som forebyggende tiltak bl.a. mot

tyverier.

Styret har satt i gang miljøskapende tiltak som årlig sommerfest og julegrantenning 1. advent.

Styret har før jul 2013 og 2014 lagt ut info med anmodning om å utvise forsiktighet med åpen ild og

bedt om at alle har brannteppe og slukkeskum tilgjengelig i sin bolig.

HMS-arbeidet i sameiet er en kontinuerlig arbeidsprosess og er høyt prioritert gjennom hele året.

10. Innbruddsalarmer

Styret har innhentet tilbud på innbruddsalarmer. Informasjon om leverandør og priser er lagt ut på

hjemmesiden.

11. Husordensregler

Styret har utarbeidet utkast til husordensregler. Husordensreglene ble vedtatt på ordinært årsmøte i

april 2014. Styret anmoder at husordensregler respekteres og etterleves.

12. Støy

Styret viser til sameiets ”Husordensregler”

Styret gjør oppmerksom på at strukturstøy spres i hele bygget og bygningskonstruksjonen. I

alminnelighet bør det derfor utvises varsomhet ovenfor andre beboere, og da spesielt i helgene. Det skal

være nattero i leiligheten mellom kl. 23 og kl. 07. Dersom det holdes selskap i leiligheten som kan gi støy

utover denne tid skal naboer varsles i god tid på forhånd.

13. Markiser/solavskjerming/Plattinger

Styret har gjennomført anbudsrunde for innhenting av tilbud på markiser/solavskjerming. Styret har

valgt leverandør. Priser og produkter er tilgjengelig på hjemmesiden.

14. Utelamper

Styret har vedtatt at like utelamper på begge sider av fasadene av blokkene.

Styret har innhentet priser fra alternative leverandører. Dette er nærmere beskrevet på vår

hjemmeside.



Styrets kommentar: Utelampene skal monteres av godkjent el-installatør. All garanti på el-kursen

bortfaller dersom dette ikke følges.

15. Hekker/skillevegger på bakkeplan

Hvis sameier ønsker å sette opp skillevegg/levegg, kontakt styret for godkjenning-

Sameiere står fritt til å bytte ut seksjonens tilhørende hekk, hvis de synes den er for lav, til samme type

hekk (agnbøk) til høyde cirka 100 cm. Dette må avklares med nabo. Hekk skal replasseres i samme hull.

Sameier må selv bekoste utskiftning.

16. Postkasseskilt

Styret ønsker at postkasseskilt skal være enhetlig. Informasjon om prefererte postkasseskilt og priser

ligger på hjemmesiden.

17. Callinganlegg

Det har vært noen problemer med calling anlegget i 2014 med hensyn til navneendringer på

ringetablåer. Dette fordi uautoriserte beboere/personer har forsøkt å gjøre endringer eller

oppdateringer. Dette igjen har medført at hele anlegget har måttet omprogrammeres med

dertilhørende kostnader. På hjemmesiden er det lagt ut informasjon om bestilling av navneendring på

ringetablået

18. FiberTV/Internett

Avtale om TV/Internett er med Altibox AS. Avtalen med Altibox AS er inngått mellom Veifor AS og

Altibox AS og er bindende for 5 år. Avtalen ble forbedret i 2014. Det er registrert ønsker om ytterligere

forbedringer av grunnpakke for TV/Internett. Styret ønsker i den sammenheng å gjøre oppmerksom på

at innen avtaleperioden vil det ikke la seg gjøre å reforhandle avtaleinnholdet uten prisøkninger. Når

avtaleperioden utløper står sameiet fritt til å velge ny leverandør, og i kraft av vår størrelse har vi et godt

grunnlag for reforhandlinger.

Altibox har oppgradert sin leveranse i 2014. De nye internettporteføljer blir da (for individuelle oppkjøp

som den enkelte beboer gjør.)

Det har vært et stort prosjekt med involverte fra både Viken Fiber, Altibox i Stavanger, eksterne
konsulenter, og leverandører fra både Europa og USA, i tillegg til Veidekke for å utbedre
bredbåndsdekningen i Hagebyen. Prosjektet startet i februar 2014 og ble avsluttet i januar 2015.

Det er testet utstyr i mellom 30-40 leiligheter, fra 4 forskjellige leverandører i Hagebyen. I tillegg stilte
Veidekke et rekkehus til vår disposisjon hvor et team av teknikere jobbet med forskjellige løsninger.
Dette for å definere en ny standard vi som leverandør kan tilby kundene.



Det er imidlertid noen formalia som må gjennomgås før vi ser hva løsningen skal koste og hvem som skal
finansiere dette. Veidekke er i utgangspunktet meget imøtekommende for å løse dette, selv om de ikke
har hatt wifi som deler av spesifikasjonen under salget av boligene. Altibox har garantert hastighet kun
ved bruk av kabel, som angitt i deres vilkår.

Styret regner med å kunne presentere en ny løsning i løpet 2. kvartal 2015.

19. Overdragelser og fremleie

Overdragelser og fremleie skal meldes OBOS Eiendomsforvaltning AS.

20. Hjemmesiden

Styret har laget hjemmeside som nå kan følges på facebook, twitter eller Google+

Hjemmesiden vil fungere som informasjonskanal og styret oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med

hjemmesiden og innholdet i den. Sjekk selv på hagebyen1.no

21. Julegrantenning og sommerfest

I 2014 ble det for første gang arrangert en vellykket (sen)sommerfest med stor deltagelse av små og

store beboere, samt et hyggelig arrangement rundt julegrantenningen i forbindelse med 1. advent.

Arrangementskomiteen takkes for flotte arrangementer og for sin innsats. Vi gleder oss til 2015.

22. Styrets honorar for 2014

Styret honorar Hagebyen 1 utgjør kr. 300.000

25 Søppelhåndtering

Beboere må kaste søppel i søppelsjaktene. Ikke hensette søppel utenfor sjaktene.

- Hvis sjaktene er fulle, ringer beboer selv til avfallsentral. Telefonnummer står på å innside av

søppelsjaktdør. Beboere oppfordres til å hjelpe til med å holde fellesområdet ryddig

-bla ved å kaste ødelagte leker, og ikke igjensette gjenstander i fellesområder

Styret har innført returordning for juletrær.

26 Orientering fra styret om dets arbeide i 2014.

 Kartlegge alternative arealer for barnevognparkering

Det er utplassert 4 vognskjul for barnevognparkering. Disse vognskurene er i hovedsak tiltenkt beboere i

øverste etasjer i F byggene. Det er av brannsikkerhetsmessige grunner ikke tillat å parkere barnevogner i

svalgangene i F byggene.

 Flere overtakelser

Det er gjennomført 6 stk. førbefaringer og 7 stk. overtagelsesbefaringer hvor totalt 12 stk gjelder
bygninger og 2 gjelder felles utearealer. Byggene det gjelder er: F2, F1, F4, C1, C2 og C3 samt utvendig
vedr. rekkehusene: E1, E2, E3 og E4. Hver befaring medfører et tidsbruk på ca 3 timer.



Skilting, parkering, gjesteparkering, betaling porter/bommer

Skilting og betalingsordning for gjesteparkering innføres i uke 6. Avtaler om administrasjon og

borttauing av feilparkerte biler er inngått i 2014.



 Styremøter

Styret har avholdt 12 styremøter, årsmøte, ekstraordinært årsmøte, årsmøte garasje og ekstraordinært

årsmøte garasje. Styret har også deltatt i stiftelsesmøtet for Fornebu Velforening og årsmøte i Fornebu

Drift. Styret har i 2014 mottatt og sendt i overkant av 4300 mail, som vi etter beste evne har besvart.

Styret oppfordrer beboerne til å først søke informasjon på hjemmesiden, før det rettes henvendelser til

styret. Mange unødige henvendelser bidrar til lengre behandlingstid for relevante henvendelser.

 Oppslagstavler for informasjon i hvert bygg

Det er montert informasjonstavler i samtlige bygg. Informasjonstavlene benyttes som tillegg til

informasjon lagt ut på hjemmesiden.

 Oppfølging av uferdig arbeid på overtatte arealer

Styret har gjennom året hatt fokus på oppfølgning av mangler i overtatt boligmasse og av utearealer.

Styret har i liten grad hatt mulighet til å fronte enkeltsaker i klageprosesser. I den grad samme feil har

oppstått og rammet flere boenheter har styret stilt seg til disposisjon for å løse oppståtte problemer.

Styret har i løpet av året merket en avtagende tendens på enkelthenvendelser i klagesaker på forhold

som er av innvendig karakter i boenhetene.

Saker i fellesarealer.

I nedgang til garasje fra bygg D3, Regattaveien 3 og 5 er det montert avtagbare trinn i trapp for å lettere

komme til med renhold og vask.

Mangler i forhold til prospekt er fulgt opp overfor kommune (rammeplan) og Veidekke. Dette gjelder:

Tek 7/ tek 10. Dørautomatikk i dører fra garasje.

Skjermvegg ut mot Dagny Bergers vei.

Lydrapport med tanke på utomhus areal.

Levegger i forhold til hva kjøper kjøpte på prospekt, kontra hva som var etablert ved overtakelse.

Vannkvalitet. Kontakt med Veidekke og Bærum kommune vedr. vann som smakte mugg/ myr.

Uteområder med tanke på kvalitet på utført arbeid bla vedr. kantstein og detaljer.

I sommer ble det lagt ferdiggress i hele Hagebyen. Det er foretatt utskiftning av 400 hekker. Styret har

kommet til forlik med Veidekke og 400 nye hekkeplanter ble erstattet. Veidekke påkoster alle utgifter.

SL gruppen, som har ansvaret for skjøtsel av uteområder, garanterer gjennom deres driftsplan, for

kvaliteten på hekkene, og stiller seg erstatningspliktig ved vanskjøtsel påført fra deres side. Styret

oppfordrer likevel alle med hage og hekk til selv å foreta nødvendig vanning for å forhindre unødvendig

plantedød.

Styret har fått etterinstallert 2 vannuttak i Hagebyen for å sikre at vanningsmulighetene er

tilfredsstillende for alle boenheter med hage. Kostnaden ved etterinstallasjon er tatt av Veidekke. Det

blir satt ut vannslanger ved hvert vannuttak som merkes med adresse. Disse skal ikke flyttes.

Det er satt opp 4 bommer i hagebyen for å begrense kjøring til byggene. Husk, det er mange barn som

leker.

Styret har fått ettermontert fingersafelister i all dører for å forhindre og begrense klemskader.



 Oppfølging på anmerkninger/klager fra beboere/sameiere

Styret har involvert seg i 3 klager angående naboforhold i 2014. Styret har iverksatt klagebehandling

etter vedtekter.

 Oppsetting av felles kullgriller på «stor lekeplass»

Gjennomført våren 2014 – utsetting av 2 stykk kullgriller.

 Etablering av gartneravtale i Hagebyen 1

Ny avtale om skjøtsel av grøntområder ble inngått sommeren 2014.

 Skilting av brannslanger i garasjeanlegg

 Skilter om brannvarslingslanger er hengt opp i garasjeanlegg.

 Etablering av felles branninstruks

Se avsnitt om HMS

 Opplæring av brannsentraler, ventilasjonsanlegg og port-telefoner

 Se punkt om HMS

 Innrede styret/vaktmester bod i D3

Gjennomført

 Innkjøp av «vaktmester utstyr» eks. raker, koster, trillebårer, (hage)vannslanger, etc.

Gjennomført i henhold til behov

 Se på muligheter vedr. lading for el-biler i garasjen

Det er nå mulighet for å etablere en ladestasjon for elbil på egen parkeringsplass i garasjen. For at dette

skal bli minst mulig komplisert og samtidig ivareta kvalitetssikring samt brukervennlighet så har styret, i

samråd med en jurist, utarbeidet en kontrakt. Først når kontrakten er returnert styret, i underskrevet

stand, kan beboer etablere en ladestasjon for elbil på egen parkeringsplass etter kontraktens

retningslinjer. Det vil ikke være mulighet for etablering av hurtiglader. Dette for å skåne vårt elektriske

anlegg samt kapasitet. Det er bestemt at de som har egen strømmåler i garasjen kan koble seg direkte

på den, mens de som har strømmåleren sin i egen bolig eller i felles oppgang må sette opp en egen

strømmåler i garasjen som igjen kobles til fellesanlegget. Montering og tilkobling av ladestasjon skal

utføres av en godkjent installatør. Dette må kunne dokumenteres ved forespørsel. Alle kostnader

vedrørende etablering og bruk må beboer selv stå for.



Ikke gjennomførte tiltak i henhold til handlingsplan i 2014

Kartlegge alternativ arealer for lagring av sportsutstyr, kajakker, motorsykler m.m.

Det er avsatt plass til motorsykkelparkering i gjestegarasjen. Kajakkstativer blir montert i mars 2015.

Handlingsplan 2015

Skilting gjesteparkering

Innføre betalingsordning i gjestegarasje og på gjesteparkering på gårdstunet

Kameraovervåking garasjeanlegg

Utrede ytterligere sikkerhetstiltak for å begrense omfang av tyveri og innbrudd i boenhetene og i

garasjeanlegget.

Utrede kostnadsomfang for automatisk døråpnere i garasjeanlegget

Oppgradering av uteområder - beplantning

Oppfølging av løpende saker med Veidekke/Veifor

Oppfølging/revidering av avtaler med samarbeidspartnere Osv

Utsmykking i felles oppgangspartier.

Containerleie vår og høst for søppelinnhenting.

Nummerskiltanvisning i Hagebyen

Sommerfest

Julegrantenning

Flere barnevognskur

Leketøykasser

Bord og benker på C tunet

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014

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 årsberetningens punkt om budsjett for 2015.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under
denne forutsetning.

Inntekter
Innkrevde felleskostnader i 2014 var til sammen kr 6 223 195,-
Dette er kr 2 090 921,- lavere enn budsjettert, og skyldes i hovedsak at innkreving
felleskostnader som gjelder fjernvarme er tatt med i budsjettet, men dette blir ført i et eget
brenselsregnskap.

Andre inntekter på kr 128,- gjelder korrigering av reskontro.

Kostnader
Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr 4 365 199,-, mot budsjettert kr 7 639 000,-.
Avviket skyldes i hovedsak at kostnader til oppvarming er lagt inn i budsjettet under
energi/fyring, men dette blir ført i et eget brenselsregnskap.
I tillegg er budsjettet satt opp for et normalt driftsår, men her har det vært innflytting i
byggetrinn 2 i løpet av 2014.



Resultat
Årets resultat på kr 1 880 667,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital og vedlikeholdsfond.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2014.
Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets
økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra
omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2014 er kr 2 122 097,-, og vi mener at sameiet
har en god økonomi.

Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2015”.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2014 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2015.
Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.

Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med
estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som
for 2014.

Forsikring
Forsikringspremien for 2015 har økt med kr 8 706,-. Premieendringen reflekterer
byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle
prisjustering basert på skadehistorikken i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2015)
Driftskonto 0,35 %
Sparekonto 2,40 %

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 2015.

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2015.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 19.03.2015
Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1

Christian Hiorth/s/ Georg Dyngeland/s/

Julie C Gedde-Dahl/s/ Astrid Weinholdt/s/







RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2014 2013 2014 2015

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 6 223 195 890 038 8 314 116 6 003 000

Andre inntekter 3 128 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 223 323 890 038 8 314 116 6 003 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -21 150 0 -32 000 -42 300

Styrehonorar 5 -150 000 0 -225 000 -300 000

Revisjonshonorar 6 -14 150 -6 973 -15 000 -15 000

Forretningsførerhonorar -109 488 -42 916 -260 000 -266 500

Konsulenthonorar 7 -23 321 0 -58 600 -25 000

Kontingenter 0 -2 832 -1 400 0

Drift og vedlikehold 8 -1 420 171 -37 975 -1 162 000 -1 133 000

Forsikringer -402 198 -54 562 -675 000 -460 000

Kommunale avgifter 9 -660 332 -211 376 -1 601 000 -1 760 000

Andre anlegg -83 838 0 -50 000 -180 000

Kostnader sameie 0 0 -112 000 0

Energi/fyring -209 172 -25 190 -2 312 000 -350 000

Kabel-/TV-anlegg -496 429 -174 672 -670 000 -694 000

Andre driftskostnader 10 -774 950 -92 443 -465 000 -811 910

SUM DRIFTSKOSTNADER -4 365 199 -648 939 -7 639 000 -6 037 710

DRIFTSRESULTAT 1 858 124 241 099 675 116 -34 710

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 11 22 543 330 0 20 000

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 22 543 330 0 20 000

ÅRSRESULTAT 1 880 667 241 429 675 116 -14 710

Overføringer:

Til opptjent egenkapital 1 880 667 241 429



BALANSE

Note 2014 2013

EIENDELER

OMLØPSMIDLER

Restanser på felleskostnader 18 596 160 626

Kortsiktige fordringer 12 40 388 0

Energi som avregnes 14 0 168 568

Driftskonto i OBOS-banken 197 908 515 112

Sparekonto i OBOS-banken 3 363 739 0

SUM OMLØPSMIDLER 3 620 631 844 306

SUM EIENDELER 3 620 631 844 306

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 13 2 122 097 241 429

SUM EGENKAPITAL 2 122 097 241 429

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddsbetalte felleskostnader 289 626 95 033

Leverandørgjeld 319 161 144 789

Energi som avregnes 14 189 625 0

Annen kortsiktig gjeld 15 700 122 363 055

SUM KORTSIKTIG GJELD 1 498 534 602 877

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 620 631 844 306

Pantstillelse 0 0

Garantiansvar 0 0

OSLO, 19.03.2015
STYRET FOR EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1

CHRISTIAN HIORTH/s/ GEORG DYNGELAND/s/
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NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god

regnskapsskikk for små foretak.
.

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

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

OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til

Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av

styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Garasjeleie 216 260

Oppstartsmidler blokk 308 070

Kabel tv 2+2 194 873

Internett 2+2 12 960

Avregning kabel-tv -20 227

Avregning kabel-tv -1 012

Avregning kabel-tv -15 626

Avregning garasje -78 082

Felleskostnader blokk 1 916 176

Felleskostnader rekkehus 929 841

Felleskostnader 2+2 1 750 145

Oppstarsmidler rekkehus 217 100

Kabel tv rekkehus 74 781

Internett rekkehus 5 220

Oppstartsmidler 2+2 416 698

Kabel tv blokk 273 878

Internett blokk 22 140

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 6 223 195



NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Korrigeringer på reskontro 128

SUM ANDRE INNTEKTER 128

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -21 150

SUM PERSONALKOSTNADER -21 150

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 2013/2014, og er på kr 150 000,-.

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 14 150,-.

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

OBOS Eiendomsforvaltning AS -23 321

SUM KONSULENTHONORAR -23 321

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger -243 277

Drift/vedlikehold VVS -3 550

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -742 753

Drift/vedlikehold heisanlegg -202 575

Drift/vedlikehold brannsikring -144 093

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -7 875

Drift/vedlikehold garasjeanlegg -73 048

Egenandel forsikring -3 000

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -1 420 171

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -458 740

Renovasjonsavgift -412 968

For mye avsatt 2013 211 376

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -660 332



NOTE: 10

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -23 060

Verktøy og redskaper -18 341

Driftsmateriell -25 564

Vaktmestertjenester -176 182

Renhold ved firmaer -270 803

Snørydding -103 895

Andre fremmede tjenester -103 472

Kopieringsmateriell -2 826

Trykksaker -3 724

Møter, kurs, oppdateringer mv. -1 900

Andre kontorkostnader -1 898

Porto -15 076

Bankgebyr -2 793

Velferdskostnader -25 416

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -774 950

NOTE: 11

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 7 164

Renter av sparekonto i OBOS-banken 13 739

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 1 640

SUM FINANSINNTEKTER 22 543

NOTE: 12

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Håndkasse for tillitsvalgte 40 000

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) 388

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 40 388

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som

vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.



NOTE: 13

OPPTJENT EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital blokk 1.1.14 363 952
Resultat Blokk 2014 391 396
Opptjent egenkapital Blokk 31.12.14 755 349

Opptjent egenkapital Rekkehus 1.1.14 -47 568
Resultat Rekkehus 2014 526 845
Opptjent egenkapital Rekkehus 31.12.14 479 277

Opptjent egenkapital Rekkehus 2 + 2 bygninger
1.1.14 -77 473
Resultat Rekkehus 2 + 2 bygninger 2014 964 944
Opptjent egenkapital Rekkehus 2 + 2 bygninger
31.12.14 887 471

Opptjent egenkapital Garasjer 1.1.14 2 518
Resultat Garasjer 2014 -2 518
Opptjent egenkapital Garasjer 31.12.14 0

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 2 122 097

NOTE: 14

ENERGI SOM AVREGNES

Fjernvarme til avregning -1 725 978

A-konto innbetalt 1 915 603

SUM ENERGI SOM AVREGNES -189 625

NOTE: 15

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

For mye innbetalt -2 838
Hafslund - Påløpte kostnader -28 850

Påløpte kommunale avgifter -435 854

Norges Energi - Påløpte kostnader -20 332

OBOS Eiendomsdrift - Påløpte kostnader -212 249

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -700 122



7329 - EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 - BLOKK

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap

2014 2013

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 500 037 660 370

Andre inntekter 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 500 037 660 370

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader -8 907 0

Styrehonorar -63 173 0

Revisjonshonorar -5 960 -2 936

Forretningsførerhonorar -46 110 -18 074

Konsulenthonorar -9 822 0

Kontingenter 0 -1 193

Drift og vedlikehold -631 697 -17 457

Forsikringer -138 614 -15 514

Kommunale avgifter -278 097 -89 021

Andre anlegg -35 308 0

Energi/fyring -88 126 -10 608

Kabel-/TV-anlegg -272 589 -95 914

Andre driftskostnader -539 733 -45 840

SUM DRIFTSKOSTNADER -2 118 135 -296 557

DRIFTSRESULTAT 381 902 363 813

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 9 494 139

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 9 494 139

ÅRSRESULTAT 391 396 363 813



7329 - EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 - REKKEHUS

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap

2014 2013

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 1 225 930 64 174

Andre inntekter 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 225 930 64 174

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader -4 348 0

Styrehonorar -30 836 0

Revisjonshonorar -2 909 -1 434

Forretningsførerhonorar -22 508 -8 822

Konsulenthonorar -4 794 0

Kontingenter 0 -582

Drift og vedlikehold -216 418 -5 045

Forsikringer -67 662 -7 757

Kommunale avgifter -135 748 -43 454

Andre anlegg -17 235 0

Energi/fyring -42 987 -5 181

Kabel-/TV-anlegg -64 265 -22 613

Andre driftskostnader -94 009 -16 923

SUM DRIFTSKOSTNADER -703 719 -111 811

DRIFTSRESULTAT 522 211 -47 637

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 4 634 69

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 4 634 69

ÅRSRESULTAT 526 845 -47 568



7329 - EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 - REKKEHUS 2 + 2 BYGNINGER

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap

2014 2013

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 359 050 145 353

Andre inntekter 128 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 359 178 145 353

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader -7 895 0

Styrehonorar -55 991 0

Revisjonshonorar -5 281 -2 603

Forretningsførerhonorar -40 869 -16 020

Konsulenthonorar -8 706 0

Kontingenter 0 -1 057

Drift og vedlikehold -504 423 -15 473

Forsikringer -122 859 -13 668

Kommunale
avgifter

-246 487 -78 901

Andre anlegg -31 295 0

Energi/fyring -78 059 -9 401

Kabel-/TV-anlegg -159 576 -56 145

Andre driftskostnader -141 209 -29 680

SUM DRIFTSKOSTNADER -1 402 649 -222 948

DRIFTSRESULTAT 956 529 -77 595

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 8 415 122

RES. FINANSINNT./-
KOSTNADER

8 415 122

ÅRSRESULTAT 964 944 -77 473



7329 - EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 - GARASJE

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap

2014 2013

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 216 260 20 141

Avregning garasje -78 082 0

Andre inntekter 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 138 178 20 141

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 0 0

Styrehonorar 0 0

Revisjonshonorar 0 0

Forretningsførerhonorar 0 0

Konsulenthonorar 0 0

Kontingenter 0 0

Drift og vedlikehold -67 633 0

Forsikringer -73 064 -17 623

Kommunale avgifter 0 0

Andre anlegg 0 0

Energi/fyring 0 0

Kabel-/TV-anlegg 0 0

Andre driftskostnader 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER -140 696 -17 623

DRIFTSRESULTAT -2 518 2 518

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 0 0

ÅRSRESULTAT -2 518 2 518



5. INNKOMNE FORSLAG

A) Forslag fra Trond Stensrud

Forslag til sak styret må ta opp til vurdering i arbeidsåret 2015:

Forslag til vedtak:

Styret bes om å vurdere å inngå avtale med en ny forretningsfører for Boligsameiet.

Grunnen til dette er at det for tette bånd mellom utbygger, entreprenør og
forretningsfører i Hagebyen1. OBOS sitte eierskap i alle disse bedriftene vil kunne
medføre at forretningsfører er mer interessert i ta hensyn til eier enn til kunde. Jeg
mener ikke å si at OBOS Forvaltning gjør en dårlig jobb, men bindingen til OBOS
systemet kan medføre at forretningsfører ikke er tilstrekkelig objektiv i alle saker, at det
kan oppstå interessekonflikter slik at kundens interesser ikke ivaretas godt nok.

B) Forslag fra Deep Vaishampa

1. Tillatelse for Omslutting Balkong / terrasse: - som dekker det med sammenleggbar /
sammenleggbare glass som å få en vinterhage / vinterhage som kan være nyttig i
vintersesongen. Ved hjelp av glass vil ikke endre fasaden mye. Dette vil gi mye av
brukbarheten av balkong / terrasse området i løpet av sen høst til tidlig vår. Videre kan
det også øke videresalg verdien av eiendommen.

2. Godkjenning for å installere parabol-antenne: -For å kunne installere parabol-
antenne / Parabol på toppen av bygningen ikke forstyrre fasaden siden det ikke er
direkte synlig. Siden Altibox ikke har mer utvalg av internasjonale kanaler. Dessverre i
henhold til avtalen vi ikke kan velge andre tjenesteleverandøren for neste 4-5 årene. Å
ha en parabol-antenne vil gi en mulighet for utlendinger å få mer utvalg av
internasjonale TV-kanaler.

3. Den nåværende serie av innbrudd og tyverier der min syklus fikk stjålet, går dekk
stjålet fra garasje og nylig låsen av min bod ble brutt. Jeg vil be komiteen å seriøst
vurdere enten å ha en lås til inngangen av rad house apartments f.eks F Block (ved
siden av postkassene) eller å ha en lås til døren på 4. etasje kommer ut av heisen. Som
vil begrense tyverier av barnevogner osv personlige eiendeler.

4. Også vil gjerne foreslå dekker inngangen passasje (4 etsj.) å rekkehus
leiligheter f.eks F blokk med glass, slik at felles område kan brukes for parkering
barnevogner uavhengig av enhver årstid rett utenfor inngangsdøren.

5. Siden Hagebyen er en ny utvikling det er ennå ikke kartlagt i google maps. Dette gjør
det vanskelig for besøkende og drosjer etc å finne den riktige adressen. Jeg ville foreslå
sameie å vurdere å sette opp skilt som viser husnumre som det blir lettere å finne
adressen.

C) Forslag fra Astrid Weinholdt

Uttredende styremedlemmer bør ha prioritet som medlem av valgkomiteen, da de har
kjennskap til styrets arbeid og hvilken kompetanse som må erstattes/søkes etter.
Imidlertid må det være frivillig å sitte I valgkomiteen. Valgkomiteen skal ha tre
medlemmer og en funksjonstid på 1 år.
Forslag til vedtak: Tilføyelse til § 10 Styret i vedtektene.
Det velges en valgkomite bestående av tre medlemmer. Medlemmene har en



funksjonstid på ett år.
Uttredende styremedlemmer har prioritet som medlem av valg-
komiteen.

D) Forslag fra Gry Kristvik om endring av Vedtektenes § 10 Styret, som nå i sin
helhet lyder:

”Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder, 2 til 4 styremedlemmer og inntil 2
varamedlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år
med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som
foretar valget. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.

Ved valgene ansees den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv
om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene
eller varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers
husstand. 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
sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks
for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem
opp.

Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som
ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøte. Styret er vedtaksført når
minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to
styremedlemmer stemme for et vedtak.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
fremmøtte styremedlemmer.”

Forslag til vedtak: Endring av første avsnitt som skal lyde:

Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder, 2 til 5 styremedlemmer og inntil 2
varamedlemmer som velges av sameiermøtet. Det skal være minst en representant fra
hver hustype (leilighet, 2+2, og rekkeshus) blant styremedlemmene. Styremedlemmene
tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det
sameiermøtet som foretar valget. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.

E) Forslag fra Trond Stensrud

Forslag til endring av vedtekter, § 10 Styret, Ny setning etter setning 2:

Forslag til vedtak:

Medlemmer til styret i Boligsameiet kan kun velges fra beboere som bor i Hagebyen 1.

Min begrunnelse er at det må skapes et godt bomiljø hvor alle beboerinteresser er godt
ivaretatt. En viktig forutsetning for dette er at styrets medlemmer «føler på kroppen»
hvordan det er å bo i Hagebyen 1 og at dagligdagse hendelser, mellommenneskelige
relasjoner etc. kan tas opp på daglig basis av styret og eventuelt medføre endringer av
husordensregler, vedtekter etc. Jeg føler det en stor forskjell på å være beboer og
investor med tanke det å skape et godt beboerklima og ivareta beboerinteresser.



F) Forslag fra Kristin Angel

Har forslag til vedtektsendring, ny setning markert i blått inkluderes i §10 Styret:

Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder, 2 til 4 styremedlemmer og inntil 2
varamedlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år
med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som
foretar valget. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.

Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv
om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene og
varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand.
Det primære styret, dvs. styreleder og styremedlemmer må bestå av representanter fra
alle boformene i sameiet (leilighet, rekkehusleilighet og rekkehus).

Forslag til vedtak:
Følgende setning inkluderes i vedtekten - Det primære styret, dvs. styreleder og
styremedlemmer må bestå av representanter fra alle boformene i sameiet (leilighet,
rekkehusleilighet og rekkehus).



VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:

Elisabet Holmefjord Regattaveien 57, 1364 Fornebu

Fredrik Bjørnødegård Regattaveien 17, 1364 Fornebu

Gry Kristvik Regattaveien 15, 1364 Fornebu

Styremedlemmer som ikke er på valg:

Astrid Weinholdt Breivikveien 1, 1394 Nesbru

Christian Hiorth Regattaveien 69, 1364 Fornebu

B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:

1. Jan Tank Nilsen Kilenveien 11, 1366 Lysaker

2. Henning Simensen Regattaveien 47, 1364 Fornebu

C. Som valgkomité for 1 år foreslås:

Camilla Røsaak Regattaveien 7, 1364 Fornebu
Trond Arne Stensrud Regattaveien 7, 1364 Fornebu

I valgkomiteen for Eierseksjonssameiet Hagebyen 1

Camilla Røssaak
Trond Arne Stensrud



Orientering om sameiets drift

Styret
Styret kan kontaktes på hagebyen1@gmail.com. Se Eierseksjonssameiet Hagebyen 1s
hjemmeside hagebyen1.no for ytterligere informasjon.

Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Garasjeanlegget
Overdragelser og fremleie
Overdragelser og fremleie skal meldes OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Vaktmester
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har avtale om vaktmestertjeneste med OBOS
Eiendomsdrift as.

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte
betale for tjenesten selv.

Renhold
Sameiet har avtale med OBOS Eiendomsdrift AS om renhold av fellesarealene.

Parkering
Alle gjester som parkerer på gjesteparkeringen skal umiddelbart sende en SMS til 2080
med kodeordet hagebyen1 etterfulgt av Kjøretøyets kjennemerke samt Bygg-
Leilighetsnummer som skal besøkes.
Eksempel: hagebyen1 (mellomrom) BT12345 (mellomrom) F2-110
Send meldingen til 2080
Tjenesten koster kr. 10,- per sendte SMS og er gyldig i 24 timer. Det er ikke tillatt for
beboere å parkere på gjesteparkeringen uavhengig om SMS blir sendt.

Nøkler/skilt
Nøkler kan bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning AS. Bestillingen skal være skriftlig.
Ved bestilling pr e – post kan følgende adresse benyttes: oef@obos.no. Bestillingen
merkes med antall nøkler, nøkkelnummer og eiers navn og adresse. Det er kun eier av
seksjonen som kan foreta bestilling.

Postkasseskilt bestilles hos skiltbutikken.posten.no. Endringer på ringetablå meldes inn til
styret.

Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer 695424.
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr,
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det
skade i leiligheten, skal seksjonseier 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.

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.

Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Telefoni og bredbånd
OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast
bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i
OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no.



 

 

 
VEDTEKTER 

 
for 

 
EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 

Fastsatt av utbygger i forbindelse med seksjoneringen 
 

§ 1 
Navn 

Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 heretter kalt ”Sameiet”.  
 

§ 2 
Hva sameiet omfatter 

Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr.41 bnr. 867 i 
Bærum kommune. Den enkelte sameier har en sameieandel i eiendommen med 
tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende sameier 
har grunnbokshjemmel til. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon som 
uttrykker sameieandelens størrelse basert på den enkelte bruksenhets bruksareal, 
dvs eksklusiv balkong/terrasse.  
 
De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt eventuelt en eller flere 
tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av 
bebyggelsen på eiendommen. Balkonger/terrasser inngår i bruksenhetene. 
Inndelingen i hoveddeler og tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av 
seksjoneringsbegjæringen med vedlegg.  
 
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. 
Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, 
dekker og konstruksjoner (også for balkonger/terrasser) samt inngangsdører, 
vinduer, trapperom med heis, ganger, andre fellesrom og utearealet. 
Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte 
bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap, er også 
fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene 
sameiernes fellesbehov.  
 
Sameiet er en del av et større sammenhengende boligområde innenfor delområdet 
8.6/8.7 på Fornebu. Til sameiet er det tilknyttet en garasjekjeller. Hele eller deler av 
garasjekjelleren vil bli søkt seksjonert til en eller flere næringsseksjoner. Det tas 
forbehold om organisering av eier- og bruksrettigheter frem til kommunen har 
behandlet og godkjent seksjoneringsbegjæring.  
 
Ved opprettelse av næringsseksjon(er) i garasjekjelleren, vil eier(e) av 
næringsseksjonen(e) være eierseksjonssameiet eller kjøpere av parkeringsplass eller 
disse i fellesskap, heretter kalt ”Garasjesameiet”.  
Nærmere bestemmelser om rettigheter og forpliktelser for Garasjesameiet fremgår av 
vedtektene for Garasjesameiet.  
 
Sameiet er forpliktet til å vedlikeholde og ivareta grøntarealer/beplantning, veier, 
belysning, kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplasser, møteplasser og 



 

 

fellesinnretninger av enhver art på og rundt eierseksjonssameiets eiendom. . 
Seksjonseierne plikter i fellesskap  å bære sin forholdsmessige andel av utgiftene, 
slik sameierbrøken tilsier. 
  
Fornebu Boligspar AS/Fornebu Utvikling AS eier og forvalter deler av en rekke 
eiendommer på Fornebu i Bærum kommune med eventuelle påstående anlegg, 
heretter kalt ”Fornebu Felles”. Alle huseierforeninger, fellesarealsameier og 
selskaper med utbyggingsrettigheter i delområdene på Fornebu, har rett og plikt til å 
være medlemmer av Fornebu Driftsforening. Eierseksjonssameiet Hagebyen skal 
være  medlem i Fornebu Driftsforening og vil gjennom sitt medlemskap i Fornebu 
Driftsforening plikte  å delta i drift og vedlikehold av Fornebu Felles og til å bære sin 
forholdsmessige del av utgiftene.  
 

§ 3 
Formål 

Sameiets formål er å ivareta og koordinere fellesinteressene til sameierne knyttet til 
drift, vedlikehold og bruk av sameiets eiendom. Bruksenhetene er i følge 
seksjoneringsbegjæringen boligseksjoner, og kan kun benyttes til boligformål.  
Dersom det etableres næringsseksjoner skal disse kun anvendes til det formål det 
blir gitt brukstillatelse til. Bruksendring til næring må dessuten godkjennes av 
sameiermøtet med 2/3 flertall.  
 

§ 4 
Fysisk bruk av eierseksjonene 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre 
sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan 
fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiermøtet.  
Selv om den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, plikter sameieren 
å gi adgang til bruksenheten når dette er nødvendig av hensyn til 
vedlikeholdsarbeider o l. Dette gjelder så vel bruksenhetens hoveddel som 
tilleggsdel.  
 
Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf § 3. Bruken av 
bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være 
til skade eller ulempe for andre sameiere. Uten skriftlig samtykke fra Styret har en 
seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller 
andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskriftning av 
vindusglass, oppsetting av antenner og markiser samt skjerming av balkonger og 
terrasser/private uteoppholdsarealer.  
 

§ 5 
Fysisk bruk av parkeringsplassene i Garasjesameiet, bruk av 
grøntarealer/uteareal på delområde 8.6/8.7 og Fornebu Felles 

 
Seksjonseiere med garasjeplass vil som eiere av en ideell andel av 
garasjeseksjonen, bli sameiere i Garasjesameiet og få eksklusiv bruksrett til en eller 
flere parkeringsplasser. Den nærmere fordelingen av parkeringsplassene fastsettes 



 

 

av første gang av Utbygger og senere av Garasjesameiet. Usolgte plasser i garasjen 
pr seksjonering tilhører og disponeres av utbygger inntil disse evt. er solgt.  
 
Forholdene omkring bruk, salg og utleie av parkeringsplasser er nærmere regulert i 
vedtektene for Garasjesameiet.  
Drift, vedlikehold og administrasjon av garasjeseksjonen tilligger styret i 
eierseksjonssameiet med mindre garasjesameiet velger eget styre.  
Sameierne har i henhold til tinglyst erklæring bruksrett til grøntarealer/uteareal 
innenfor delområde 8.6/8.7 som forvaltes gjennom Sameiet og Fornebu Felles som 
forvaltes av Fornebu Driftsforening.  
 

§ 6 
Rettslig rådighet over eierseksjonene 

Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av 
eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. 
Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.  
 
Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets 
forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme 
gjelder for utleie av tilleggsdel til seksjon.  
 
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett.  
 

§ 7 
Ordinært sameiermøte 

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.  
 
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Styremedlemmer, forretningsføreren og revisor har rett til å delta i sameiermøte med 
forslags- og talerett. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være til stede.  
Sameiers ektefelle, samboer eller annet husstandsmedlem har møte- og talerett. En 
sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til 
sameiermøtet. Rådgiver har talerett dersom sameiermøtet gir tillatelse til dette med 
alminnelig flertall.  
 
Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på 
forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker 
som ønskes behandlet.  
 
Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. 
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal 
behandles. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 
2/3 flertall skal behandles, må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. 
Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan sameiermøtet bare treffe beslutning om 
saker som er angitt i innkallingen på denne måten.  
 
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet 
behandle:  
1. Styrets årsberetning.  
2. Årsregnskap med revisors beretning.  



 

 

3. Valg av styre.  
4. Årlig vedlikeholdsprogram.  
Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal 
dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.  
 

§ 8 
Ekstraordinært sameiermøte 

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller 
flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter 
skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret 
innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers 
varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf § 7.  
 

§ 9 
Sameiermøtets vedtak 

Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon gir en stemme.  
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som 
sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke 
stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.  
 
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om 
bl a:  
a) endring av vedtektene,  
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som 
etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter,  
d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som 
tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,  
e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  
f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et 
annet formål,  
g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annet 
punktum,  
h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går 
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske 
ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.  
 
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:  
a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved 
like,  
b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over 
seksjonen,  
c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av fellskostnadene enn 
bestemt i § 15.  
 
Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele 
eller vesentlige deler av eiendommen.  
 



 

 

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller 
andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.  
 
 

§ 10 
Styret 

Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder, 2 til 4 styremedlemmer og inntil 
2 varamedlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to 
år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet 
som foretar valget. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.  
 
Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv 
om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene 
og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers 
husstand. 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 
sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks 
for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem 
opp.  
 
Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak 
som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøte.  
Styret er vedtaksført når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes 
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 
Uansett må minst to styremedlemmer stemme for et vedtak.  
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de 
fremmøtte styremedlemmer.  
 

§ 11 
Styrets adgang til å forplikte sameiet 

Styret representerer sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og 
ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og 
plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og 
plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.  
 
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører 
representere sameierne på samme måte som styret.  
 

§ 12 
Ordensregler 

Innenfor rammen av disse vedtekter samt eierseksjonsloven kan sameiermøtet med 
alminnelig flertall fastsette ordensregler for sameiet. Bruken av Garasjeeiendommen 
reguleres av disse vedtekter, eventuelt vedtektene for Garasjesameiet, og eventuelle 
ordensregler  fastsatt med grunnlag i disse.  
 

§ 13 
Vedlikehold av bruksenheter 

Den enkelte sameier skal for egen regning holde sin bruksenhet (hoveddel som 
tilleggsdel) forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre 
sameierne. Dette omfatter også vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger 



 

 

fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til bruksenheten og for 
sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten.  
 
Balkonger/terrasser (med rekkverk) vedlikeholdes av sameiet og kostnadene til dette 
inngår i felleskostnadene. Den enkelte sameier har plikt til å føre det daglige tilsyn av 
sitt avløp, herunder oppstaking samt plikt til å varsle dersom det avdekkes 
manglende vedlikehold eller behov for utbedring av balkong/terrasse.  
 
Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan styret beslutte at 
sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan styret 
beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning.  
 

§ 14 
Vedlikehold av fellesareal 

Fellesarealet skal holdes forsvarlig ved like.  
 
Sameiermøte kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til fremtidig vedlikehold. 
Med to tredjedels flertall kan sameiermøte vedta avsetning til påkostningsfond til bruk 
for bestemte tiltak for standardhevning. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av 
offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.  
 

§ 15 
Felleskostnader 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er 
felleskostnader. Disse skal fordeles mellom sameierne etter sameierbrøken, med 
mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk eller annet er bestemt nedenfor.  
Som felleskostnader anses blant annet:  
a) eiendomsforsikring, jf § 18  
b) kostnader til indre og ytre drift og vedlikehold av fellesarealer  
c) lys/oppvarming av fellesarealer  
d) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer  
e) forholdsmessige utgifter knyttet til sameiets andel i Fornebu Felles  
 
Kostnader til kabel-tv og bredbånd fordeles likt på hver seksjonseier. Avtaler med 
leverandør om utvidete leveranser, dekkes av den enkelte seksjonseier.  
 
Kostnader knyttet til parkeringsplasser som disponeres eksklusivt av seksjonseiere 
betales av de seksjonseiere som innehar disposisjonsretter med lik del pr. plass.  
 
Garasjeseksjonen skal kun belastes med kostnader som direkte er knyttet til bruken 
av garasjeseksjonen som parkeringsanlegg derunder forsikring av seksjonen.  
Dersom kostnader forbundet med energi i seksjonen ikke klart kan adskilles eller 
måles skal det betales en forholdsmessig andel basert på nytte eller forbruk. 
 
Membran i dekket over garasjen skal vedlikeholdes av boligseksjonene og utgiftene 
fordeles på sameierne i henhold til intern sameiebrøk. 
        
Dersom sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader til oppvarming 
og varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk.  



 

 

 
Dersom sameiet blir bestående av flere bygg med ulik bygningsmessig karakter skal 
sameiets felleskostnader regnskapsmessig deles mellom de ulike bygningstypene i 
avdelinger. Så langt det er mulig skal felleskostnader som kan henføres til den 
enkelte avdeling fordeles mellom sameierne i hver avdeling, etter de øvrige 
bestemmelsene i § 15.  
Utgifter til drift og vedlikehold av sameiets heiser fordeles med 8/9-deler på 
seksjonene i blokkbebyggelse og 2+2-bebyggelse og 1/9 på seksjonene i 
rekkehusbebyggelse i henhold til intern sameiebrøk.  
Utvendig vedlikehold av bygningene anses som felleskostnad som fordeles på 
samtlige boligsseksjoner i henhold til intern sameiebrøk. 

 
§ 16 

Betaling av felleskostnader 
Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at 
kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser.  
 
Den enkelte sameier skal hver måned forskuddsvis innbetale et à konto beløp til 
dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av 
sameiermøtet eller styret slik at de samlede à konto beløp med rimelig margin dekker 
de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal 
ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av à konto beløp for neste 
periode.  
 
Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra 
sameiernes side.  
 

§ 17 
Ansvar utad 

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til 
sin sameierbrøk.  
 

§ 18 
Forsikring 

Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. 
Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales.  
Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets 
fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. 
Innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier.  
 

 
§ 19 

Panterett for sameiernes forpliktelser 
For krav mot en sameier som følger av sameierforholdet, herunder krav om dekning 
av felleskostnader, har de øvrige sameiere lovbestemt panterett i den aktuelle 
sameiers seksjon, jf eierseksjonsloven § 25.  
 
 
 
 



 

 

§ 20 
Mislighold og fravikelse 

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter i 
sameieforholdet, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal 
gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen 
solgt.  
 
Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.  
 

§ 21 
Lov om eierseksjoner 

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 kommer til anvendelse i den utstrekning 
ikke annet følger av disse vedtekter.  
 

§ 22 
Midlertidig vedtektsbestemmelse 

Inntil boligområdet på delområde 8.6/8.7 er ferdig utbygget, vil vedtektene for 
Garasjesameiet inneholde en bestemmelse om utvidede rettigheter for utbygger 
Veifor AS eller deres rettsetterfølger til Garasjeeiendommen og utomhusarealer for å 
sikre en helhetlig utbygging i samsvar med utbyggers planer og slik eventuelle 
endringer underveis nødvendiggjør. Sameiet vil være bundet av dette i forhold til 
Utbygger og Garasjesameiet. Sameiet er også ellers forpliktet til i utbyggingsfasen å 
yte nødvendig medvirkning til en helhetlig utbygging i tråd med utbyggers planer, 
herunder er v Sameiet er herunder forpliktet til å la utbygger vederlagsfritt benytte 
deler av Sameiets utvendige fellesarealer midlertidig for adkomst, plassering av 
utstyr/rigg med mer.  
 
 
Overskjøting av de ideelle andelene i Garasjesameiet kan utestå til samtlige tun 
innenfor delområde 8.6/8.7 er ferdigstilt.  
 
Tinglysing av erklæring om bruksrett til grøntareal/uteareal i henhold til § 5 i 
nærværende vedtekter, skal senest gjennomføres når henholdsvis området 
Hagebyen er ferdig utbygget, og når arealene som inngår i Fornebu Felles er ferdig 
arrondert.  
 
Inntil alle bygg er ferdig utbygget og alle seksjoner er solgt, vil det kunne bli 
nødvendig å gjennomføre reseksjonering(er) av eiendommen.  Alle seksjonseiere 
plikter å medvirke til gjennomføring av reseksjonering(er), ved sin stemmerett og om 
nødvendig ved å avgi signatur på reseksjoneringsbegjæring.  
 
Nærværende vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra utbygger eller 
deres rettsetterfølger. Bestemmelsen bortfaller når siste bolig i siste byggetrinn 
innenfor delområde 8.6/8.7 er overlevert, uten behandling i sameiermøtet. 
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1. Generelt 

1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til 

sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter. De er i tillegg 

ment å være en veiledning i “god naboskikk”. 

1.2 Beboerne plikter å rette seg etter husordensreglene og ta ansvar for at reglene 

overholdes av husstanden og besøkende. 

1.3 Styrets medlemmer plikter å påse at husordensreglene blir overholdt. Styret i sameiet 

er bemyndiget til å følge opp at dette skjer. 

1.4 Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes forsøkt ordnet direkte mellom 

berørte beboere. Skulle det vise seg at dette fører til vanskeligheter, kan forholdet 

videreformidles til sameiets styre. 

1.5 Endring av husordensreglene vedtas av sameiermøtet med alminnelig flertall. 

1.6 For forhold som ikke er særskilt regulert i husordensreglene, kan styret gi instrukser 

som sameierne plikter å forholde seg til. Dersom slike instrukser er av generell 

karakter skal det vurderes om disse bør innlemmes i husordensreglene.  

 

2. Ro og orden 

2.1 Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av husordensreglene 

fastsatt av sameiet. Hver sameier har ansvar for å påse at den/de som bebor dennes 

seksjon, er informert om og overholder husordensreglene. Generelt gjelder at en 

seksjon bare kan benyttes til boligformål. Bruk av seksjonen skal ikke medføre 

unødig eller urimelig ulempe for brukere av øvrige seksjoner. 

2.2. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Leilighetene må 

ikke brukes til sjenanse for andre; 

- I tidsrommet kl 23.00 - 07.00 må det vises særlig hensynsfullhet. 

- Musikk- og sangundervisning, dagmammavirksomhet eller annen 

næringsvirksomhet som kan være til sjenanse for naboer, tillates kun etter skriftlig 

samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Alminnelig hjemmekontor og 

lignende er tillatt. 

- Ved spesielle situasjoner (selskapeligheter etc.) som en vet kan medføre 

sjenerende støy, skal naboene varsles om dette.  

2.3 Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende 

redskap. Slik aktivitet skal legges til et tidspunkt på dagen når det er til minst sjenanse 

for øvrige beboere. På søndager, helligdager og offentlige høytidsdager, skal det 

utvises særlig hensynsfullhet. Ovennevnte aktiviteter skal ikke foregå over et lengre 

tidsrom uten at naboene har akseptert dette på forhånd. 

3. Leiligheter 

3.1 Eventuelle støyproblemer er en sak mellom berørte naboer. Det vises forøvrig til 

punkt 1.4. 

3.2 Leilighetene skal til enhver tid holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp 

ikke fryser.  

3.3 Avtrekk/lufteventiler på kjøkken og bad/dusjrom må holdes rene og i orden. Ekstra 

avtrekksvifte må ikke monteres da dette skaper overtrykk i luftanlegget og fører til at 
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anlegget mister sin funksjon. Samtidig er det viktig å påse at ventilasjonsrister i 

øvrige rom ikke er tildekket, slik at luftanlegget kan fungere som normalt.  

3.4 Den enkelte sameier har ansvar for indre vedlikehold av egen leilighet. Dette 

inkluderer innsiden av vinduer, terrassedører og inngangsdør. Skader som oppstår i 

egen og/eller naboers leiligheter som følge av manglende vedlikehold av f.eks. bad 

/dusjrom, må dekkes i samsvar med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper av den 

sameier som ikke har overholdt sin vedlikeholdsplikt.  

 

4. Balkonger og Terrasser 

4.1 Det skal utvises hensyn ved feiing, rengjøring og snørydding fra balkonger og 

terrasser.  

4.2 Tørking av tøy på balkonger/terrasser kan bare skje dersom dette ikke er til sjenanse 

for naboene.. Ikke tillat å tørke tøy over glassrekkverket.  

4.3 Ha omtanke for nabolaget når det benyttes grill på terrassene. Kun gassgrill og 

elektrisk grill er tillatt.  

4.4 Det er den enkelte beboers ansvar å sørge for at renner og sluk på terrassene holdes i 

en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann. Ved store snømengder om vinteren 

er det nødvendig å måke/fjerne snø for å hindre stor belastning på balkongene og 

unødvendig store vannmengder ved smelting. Beboer er, i samsvar med alminnelige 

erstatningsrettslige prinsipper, økonomisk ansvarlig for de skader som måtte bli påført 

egen og/eller naboers leiligheter grunnet vann/snø. 

4.5 Det oppfordres til å begrense generell lagring av diverse interiør, bygningsmateriell 

og lignende på balkonger og terrasser som kan være til sjenanse for naboer og/eller 

det generelle uttrykket av bygningen. 

4.6 Flislegging/beising/olje av balkonger eller annen overflate skal utføres i en gråtonet 

farge.  

 

      

5. Oppganger og fellesområder 

5.1 Beboerne plikter å holde ytre og indre inngangsdører lukket og låst til enhver tid. Hvis 

man kortvarig har behov for å blokkere en dør i åpen stilling, benytt dørinnstillingene 

på dørarm. Selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling ved å stikke en 

gjenstand i dørsprekken ved hengslene. Her utløses store krefter som kan sprenge 

hengslene ut av stilling og forårsake kostbare reparasjoner. Armene til dørpumpene 

må ikke frakobles.  

5.2 Av hensyn til renhold og uhindret adkomst til rømningsveier er det ikke tillatt å ha 

private gjenstander på fellesområdene, dette innebefatter sko, møbler o.l.   

5.3 Det er ikke anledning til å foreta installasjoner, som f.eks skohyller, urner, vaser etc.   

eller gjøre andre endringer av innvendige fellesarealer uten godkjennelse fra styret. 

Styret kan gi nærmere retningslinjer.  

5.4 Sportsutstyr skal plasseres i kjellerbodene. Barnevogner og sykkelvogn kan plasseres 

under trappen i nederste etasje, men må ikke være til hinder eller sjenanse for 

beboerne. 

5.5 Det er satt av sykkelstativer i garasjen til sykkelparkering, det tillates her ikke 

oppbevaring av andre gjenstander enn sykler. 
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5.6 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med 

standard type skilt og skrifttype. 

5.7 Enhver forurensning/forsøpling av fellesarealer er forbudt.  Foreldre har plikt til å 

rydde fellesarealer etter egne barns aktiviteter. Leketøy, som ikke er i bruk, skal 

oppbevares privat. 

5.8 Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer. Det er heller ikke lov å kaste 

sigarettsneiper fra terrassene eller på fellesområdene. 

5.9 Beplantningen på fellesarealer utover det som er levert fra utbygger iht. utomhusplan, 

må tas opp med styret i sameiet for godkjennelse/ samkjøring.  

6. Heiser 

6.1 For å redusere risikoen for feil og skader på heisene, er det viktig at følgende 

retningslinjer følges: 

6.1.1 Blokkering av heisdører ved inn- og utlasting av varer bør unngås. Gjentatte og 

langvarige blokkeringer av heisdørene kan føre til at heisen slutter å fungere, som 

igjen kan føre til kostbare reparasjoner. 

6.1.2 Ved bruk av heis under flytting må ikke heisen reserveres med gal blokkering av 

døren. Stoppnøkkel og instruks for bruk av heis ved flytting rekvireres hos styret.  

7. Søppelsjakter 

7.1 Søppelsjaktene skal brukes til tre forskjellige fraksjoner; Restavfall, Papir og 

Plastemballasje. Restavfall må pakkes godt inn for å unngå tilgrising og sjenerende 

lukt i anlegget. Papp må deles opp tilstrekkelig for å unngå tilstopping av rørene. Lett 

knuselig eller antennelig avfall må ikke kastes i sjaktene.  

7.2 Det må ikke hensettes gjenstander og avfall ved søppelsjaktene.  

7.3 For glass- og metallemballasje og farlig avfall henvises det til utplasserte 

miljøstasjoner i nærområdet, samt Isi avfallsanlegg. 

8. Garasje og kjellerboder- DET VISES OGSÅ TIL EGNE 

ORDENSREGLER FOR GARASJE- OG BODANLEGGET 
8.1 Garasjeporten skal holdes stengt og døren i garasjeporten skal til enhver tid være 

lukket og låst. 

8.2 Sendere (åpnere) til garasjeportene må ikke legges synlig i parkerte biler i garasjene 

eller på sameiets parkeringsplasser. Tapt eller stjålet sender må straks meldes til 

styret, som vil sørge for endring av koden til garasjen.  

8.3 Det er ikke anledning til å bruke garasjene som lekeplass eller oppholdssted. 

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

overholdes.  

8.5 Det er ikke tillatt med puss/vask av bil i garasjeanlegget. Vanlig polering er tillatt. 

8.6 Lagring i garasjen: Gjenstander, herunder bilutstyr som dekk, takstativ, etc., kan 

oppbevares på parkeringsplassene under følgende forutsetninger: 

8.6.1    Lagringen må ikke være til hinder eller sjenanse for tilstøtende parkeringsplasser, og 

må ikke medføre at kjøretøyet eller gjenstandene stikker ut i kjørebanen. 

8.6.2    Det er forbudt å oppbevare eksplosiver, gasser under trykk og brannfarlige væsker i 

garasjen.  

8.6.3    Møbler, madrasser, pappesker og unødig ”skrot” skal ikke oppbevares i garasjen, da 

dette både skjemmer helhetsinntrykket og kan invitere til brannstiftelse. 
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Utilfredsstillende forhold vil medføre advarsel med krav om utbedring. Ved en brann 

hvor det er påvist uaktsomhet, kan dette medføre avkorting i forsikringsdekningen.  

8.6.4    På grunn av bl.a. feiing og renhold i garasjen, oppfordres det til å holde garasjeplassen 

mest mulig fri for gjenstander, eventuelt henge dette på veggen hvor det lar seg gjøre.   

8.7 Lading/ parkering av EL-biler skjer etter retningslinjer vedtatt for garasjen.  

   

9. Fasader 

9.1       Ingen fasadeendringer kan foretas uten styrets, og eventuelt kommunens, tillatelse. 

9.2 For utvendig solavskjerming er det kun tillatt bruk av markiser under følgende 

føringer:  

9.2.1 Markiser: Se eget informasjonsskriv. 

9.2.2 Evt. blomsterkasser skal være innenfor rekkverket. Det er ikke tillatt å henge 

balkongkasser utvendig på balkong- eller terrasserekkeverk. Dette både av 

sikkerhetsmessige og estetiske hensyn. 

Det tillates ikke å endre utseende på glass i balkong eller terrasserekkverk.  

  

 10. Gangveier, parkering m.v. 
10.1 Kjøring med bil på sameiets gangveier er ikke tillatt. Det er likevel anledning til dette 

ved helsemessige årsaker, eller for transport av tyngre varer/gjenstander/møbler o.l.  

All slik kjøring må skje i lav hastighet og med den største forsiktighet. 

10.2 Moped- og motorsykkelkjøring på gangveiene er absolutt forbudt. 

10.3 Parkering på gangveier er ikke tillatt annet enn ved av- og pålessing. 

10.4 Puss og vask av bil er ikke tillatt på gangveier.. 

10.5 Sykkelparkering – se pkt. 5.5  

10.6 Ballspill (med fotball, tennisball m.v.) er ikke tillatt mot fasader. 

11. Dyrehold 

11.1 Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer. 

11.2 På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året. 

11.3 Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets 

fellesarealer umiddelbart, likeså spor etter sølete hundepoter m.v. i oppgangene. 

11.4 Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø. 

12. Forsikringer og skader 

12.1   Sameiet har felles forsikring for skader på bygningene og vanlig fastmontert  

      utstyr. Denne forsikring dekker bl.a. skader som forårsakes av en plutselig og  

 uforutsett hendelse. Skader som oppstår pga alder, normal slitasje, konstruksjonsfeil, 

rust og forringelse, samt skader som skyldes utilstrekkelig vedlikehold og tilsyn som 

anført i disse husordensregler, dekkes ikke av forsikringen. Når en skade oppstår, er 

man forpliktet til å begrense skadeomfanget.  

12.2 Skade som antas å kunne dekkes av den felles bygningsforsikringen, må uten 

ugrunnet opphold meldes sameiets forretningsfører, som gir nærmere veiledning og 

hjelp. 

12.3 Beboerne må selv forsikre eget innbo og løsøre, og er selv ansvarlig for å melde 

eventuell skade m.v. til sitt eget forsikringsselskap. 
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13. Sikkerhet 

13.1     Alle dører inn til bygningene er sikret med låser som bare kan åpnes med    

systemnøkler som er kvittert ut til personer etter behov og med avtalte rettigheter. 

13.2 Beboerne må ha et bevisst forhold til hvem som slippes inn når det ringer på 

dørklokken ved inngangsdørene. Uvedkommende skal ikke gis adgang til blokkene 

eller garasjeanlegget. Det skal i tillegg utvises påpasselighet ved inn- utkjøring fra 

garasjen. 

13.3 Utgangsdører må ikke åpnes ved å dra i nøkkelen. Dette ødelegger låssylinderen. 

Bruk derfor alltid håndtaket til å åpne døren.  

13.4 Ved feil på garasjeporten plikter man å melde dette inn til styret, slik at porten ikke 

blir stående åpen for uvedkommende.  

14. Eierskifte og utleie 

14.1 Sameiere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets 

forretningsfører. 
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