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Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
 
Velkommen til sameiermøte. 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. 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. Styret og andre forslagsstillere 
fremmer nye tiltak for iverksettelse i 2016 som gir økte driftskostnader. Deler av disse 
kostnader må nødvendigvis medføre en økning av felleskostnadene / månedsutgiftene pr. 
leilighet.    
 
 
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.  
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Innkalling til sameiermøte  
 

Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 avholdes  
mandag 14. mars 2016 kl. 18:00 i Telenor Arena, VIP inngang (sørsiden). 

 

 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

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

 
2. ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Engasjere teknisk konsulent (side 18) 
B) Bestille FDV-plan – vedlikeholdsnøkkel (side 19) 
C) Felles servicekontor og innkjøpsrutiner (side 19) 
D) Serviceavtaler og felles oppfølging (side 20) 
E) Kontrakt Rentokil – skadedyrkontroll / musefeller (side 20) 
F) Vedlikehold utvendig tregulv på terrasser (side 21) 
G) Innglassing terrasser og balkonger (side 21) 
H) Kjøp av garasjeplass (side 22) 
I) Opprettelse av vedlikeholdsfond (side 22) 
J) Felles forvaltning av garasjesameiet og eierseksjonssameiet (side 22) 
K) Tillegg i vedtektene for praktisk felles forvaltning av begge sameier (side 23) 
L) Utleie av inntil 10 gjesteparkeringsplasser (side 24) 
M) Styrehonorar (side 24) 
N) Bytte ut trær (side 24) 
O) Klage på riggplassen (side 24-26) 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE (side 28-29) 
A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 2 styremedlem for 2 år 
C) Valg av 1 styremedlem for 1 år 
D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 
E) Valg av valgkomité 
F) Valg av velferdskomité / arrangementskomité for 2 år 

 
Oslo,  17.02.2016 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
 

 Christian Hiorth /s/           Fredrik Bjørnødegård /s/           Jan Tank-Nielsen /s/           Astrid Weinholdt /s/ 
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ÅRSBERETNING FOR 2015 

 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Christian Hiorth Regattaveien  69 2014 – 2016 
Styremedlem Fredrik Bjørnødegård Regattaveien 17 2015 – 2017 
Styremedlem Jan Tank-Nielsen Kilenveien 11 2015 – 2017 
Styremedlem Astrid Weinholdt Breivikveien 1 2014 – 2016 
    
 

Varamedlem Gro Elisabeth Evensen Holmefjord Regattaveien  57 2015 – 2016 

Varamedlem Jostein Kolbu Regattaveien 45 2015 – 2016 

    

Valgkomiteen 
Gry Kristvik Regattaveien 15 2015 – 2016 

Torill Kvestad Regattaveien 4 2015 – 2016 

   

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
Sameiet har organisasjons¬nummer 912607526 og består av 225 seksjoner med adresse 
Regattaveien 1 – 111, 1364 Fornebu, Bærum kommune med gårdsnummer 41 og 
bruksnummer 867. Hagebyen 1 har et boligareal på 23.465 kvm og garasjeareal på 10.098 
kvm. Fellesarealer utgjør ca. 13.000 kvm. Sameiet har ingen næringsvirksomhet eller 
ansatte.   
 
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. 
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Styrets arbeid 
 

Christian Hiorth - Ansvarlig for informasjon og web, grønt- / utearealer,      

                                        overtakelsesbefaringer, godkjenner fakturaer, fordeling av             

                                        saker /mailer og innkalling til styremøter. 

Astrid Weinholdt - Ansvarlig for HMS, vaktmester, renhold, årsmøte og referent 

                                         styremøter. Attesterer fakturaer. 

Fredrik Bjørnødegård  - Ansvarlig for Alt-i-Box, IKT – BoligBasen, låser og  

                                         dørautomatikk og assistent byggeteknisk. 

Jan Tank-Nielsen      - Ansvarlig for byggeteknisk, økonomi & regnskap og avtaler.  

 

Varamedlem                 - Valg for 1 år Elisabeth Holmefjord  

Varamedlem - Valg for 1 år Jostein Kolbu 

 

Andre ansvarsområder fordeles etter behov. 

 

 
Orientering fra styret over utførte oppgaver i 2015  
 

1. Kartlegge alternative arealer for barnevognparkering 
Det er utplassert fire vognskjul for barnevognparkering. I tillegg er det satt ut tre på 
området ved rekkehusene og blokkene. Det er av brannsikkerhetsmessige grunner ikke 
tillatt å parkere barnevogner i svalgangene i 2 + 2 byggene eller i felleskorridorer i 
etasjene på blokkene.  
 
2. Skilting, parkering, gjesteparkering, betaling porter/bommer 
Skilting og betalingsordning for gjesteparkering ble innført i 2015. Avtaler om 
administrasjon og borttauing av feilparkerte biler er inngått.  
 
3. Styremøter  
Styret har avholdt 10 styremøter. Medlemmer av styret har også deltatt på flere 
kommunalt arrangerte møter om byutvikling på Fornebu. Styret har mottatt mange 
henvendelser pr. mail som er besvart etter beste evne. Styret oppfordrer beboerne til å 
søke informasjon på hjemmesiden, før det rettes henvendelser til styret. Mange unødige 
henvendelser bidrar til lengre behandlingstid for relevante henvendelser.  
 
4. Oppfølging av uferdig arbeid på overtatte arealer 
Styret har gjennom året hatt fokus på oppfølgning av mangler i overtatt boligmasse og 
utearealer. Styret har i liten grad hatt mulighet til å fronte beboeres 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. Reklamasjoner mot 
utbygger er en tidkrevende prosess som pågår for fullt.   
Styret foreslår å innhente kvalifisert hjelp for å gjennomgå bygningsmessige og tekniske 
utførelser på byggene. Byggeforskriftene Tek 7 og Tek 10 overlater mye til 
entreprenørenes skjønn i valg og utførelse. Noe som kan gi varierende kvaliteter.  
Veidekke avviser mange saker med henvisning til omtalte forskrifter uten at vi kan 
evaluere avslagene. Styret trenger derfor teknisk ekspertise for å fortsette eller avslutte 
reklamasjonssaker.  
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Som eksempler på dette nevnes; 
Skrinne vekstforhold for plen, hekker og busker.  
Setningsskader belegningsstein og murer. Dette er tatt opp på ettårsbefaringen, og vi har 
en reklamasjon som heter Støttemurer. 
Manglende blikkbeslag på takutspring. (Dryppnesebeslag fra avsluttet papp til vertikale 
betongkanter)  
Driftsstans på ventilasjonsanlegg 
Dårlig effekt på radiatorer. 
Det varme forbruksvannet er kaldt og kaldtvannet er varmt. Trykket er for dårlig på 
trykkvannsiden. Vi venter ny innregulering av varmeanlegget. 
Snøsmeltningsanlegg i nedkjøring til garasje virker utilfredsstillende 
Lekkasje overgang garasjenedkjørsel og innvendig gulv, underdimensjonert rist i bunn av 
innkjøring. 
Membranlekkasjer til garasje – plass 102, samt vannlekkasje i garasjeutgang ved nr 42. 
Mulig korrosjon og betongskader pga smeltevann på gulv i garasje som trekker opp i 
vegger og søyler 
Dårlig ventilering av garasje – fuktig luft 
Defekt måleutstyr for avlesning av vannforbruk 
Manglende korrekt energiregnskap fra Techem 
Defekte elektriske installasjoner, som dørautomatikk og lampe ved nr 57, lyssensor ved 
nummer 8.  
Manglende elektrisk installasjon, som manglende boks for elektrisk kabel for 
utebelysning. 
Manglende dørpumpe mellom dør fra bodområde i nummer 8. 
Bygningsrester i sluk svalgang 2+2. 
Løse fliser ved svalgang i nummer 42. 
Belegningsstein i betong ved søppelnedkast. 
Lyktestolpe ved nummer 7 er svært skjev. 
 
5. Utvendig vedlikehold 
Styret oppfordrer alle med egen hage og hekk til selv å foreta nødvendig vanning, 
beskjæring av hekk, samt plenklipping for å oppnå et velstelt felles utseende. Det er 
installert 2 ekstra vannuttak i Hagebyen for å bedre tilgangen for vanning av utearealer. 
Det blir i sommerhalvåret satt ut vannslanger ved hvert vannuttak. Disse skal ikke 
flyttes/fjernes.  
 
6. Ladning el-biler garasje  
Det er mulig å etablere en begrenset ladestasjon for elbil på egen parkeringsplass. 
Sameiet har egen kontrakt som skal være inngått før beboer bestiller ladestasjon. 
Kontraktens retningslinjer skal følges. Det er ikke mulig å montere hurtiglader grunnet 
begrenset kapasitet på det elektriske anlegget. De som har egen strømmåler i garasjen 
kan koble seg direkte på denne. Andre må installerer egen strømmåler om strømmen tas 
fra fellesanlegget. Alle kostnader dekkes av eier av parkeringsplassen / bestiller av 
ladestasjon / og utføres av godkjent installatør. Dette må kunne dokumenteres ved 
forespørsel. 
 
7. Gjennomførte tiltak i 2015 etter handlingsplan 
Skilting gjesteparkering er gjennomført. 
Det er innført betalingsordning i gjestegarasjen.  
Kameraovervåking i garasjeanlegget er montert.  
Utreding av ytterligere sikkerhetstiltak for å begrense omfang av tyveri og innbrudd i 
boenhetene og i garasjeanlegget er under observasjon. Det vil om nødvendig bli 
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gjennomført tiltak i 2016 for å hindre innbrudd og tyverier. 
Utrede kostnadsomfang for automatisk døråpnere i garasjeanlegget. Tiltaket er utsatt 
siden dette er svært kostbart. 
Oppgraderinger av uteområder med beplantning er gjennomført.  
Oppfølging av løpende saker med Veidekke/Veifor fortsetter. Gamle saker avsluttes og 
nye behandles.  
Oppfølging  /revidering av avtaler med samarbeidspartnere er gjennomført men ikke alle 
er reforhandlet. Dette er igangsatt og fortsetter i 2016 avhengig av kontraktens løpetid og 
garantitider.  
Utsmykking i felles oppgangspartier er gjennomført.  
Containerleie vår og høst for søppelinnhenting er gjennomført. Nummerskiltanvisning i 
Hagebyen er delvis gjennomført og det er dialog med kommunen for bedre skilting.  
Sommerfest er gjennomført. 
Julegrantenning er også gjennomført. 
Flere barnevognskur er montert. Det er levert 3 ekstra skur i 2015. 
Leketøykasser. Ikke gjennomført tiltak. Den enkelte skal oppbevare egne leker. 
Bord og benker på C tunet. Dette er levert og satt ut på området.  
 
8. Handlingsplan for 2016  
Inngå ny vaktmesteravtale. 
Inngå ny renholdsavtale. 
Inngå ny forretningsføreravtale.  
Gjennomgang av alle andre avtaler. 
Oppfølging av HMS (Helse Miljø Sikkerhet). 
Oppfølging av løpende saker med Veifor AS (Veidekke/OBOS), BoligBasen. 
Containerleie vår og høst for søppelinnhenting. 
Planlegge vår- og høstdugnad. 
Feiing og vask av garasjeanlegg vår og høst. 
Sommerfest. 
Julegrantenning. 
Planlegge beboermøte en gang p.a. 
Oppfølging utbedringer av energimålere forbruk av varme og varmt vann. 
Utarbeide engelsk versjon av Husordensregler og Vedtekter. 
Følge opp forslag som blir vedtatt på årsmøtet i mars 2016. 
 
Enkelte av styrets medlemmer blir involvert i mange saker hvor lokalkjennskap er 
nødvendig. Våre kontraktsparter utenom Veidekke har liten kjennskap til byggene. Dette 
betyr at de av styrets medlemmer som kjenner teknikk og fysiske plasseringer må være 
tilstede ved utbedringer av feil og mangler. Dette medfører også fysisk tilstedeværelse på 
dagtid for enkelte i styret ved f.eks. ettårsbefaringer. Mange avtaler omfatter bare service 
og kontroll.  
Feil og mangler hvor det fysisk må skiftes deler og utføres arbeid faktureres oss om dette 
ikke dekkes av garanti.  
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 
 
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 2016. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Innkrevde felleskostnader i 2015 var kr 5 996 232,-  Andre inntekter utgjorde  
kr 21 034,-. Totale driftsinntekter ble kr 6 017 266,-   
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 6.504.595.   
 
Resultat  
Årets resultat før finansielle poster ble et underskudd på kr 487 329,- Etter finansinntekter 
på kr. 37 656,- fremkom et underskudd på kr. 449 673,- som foreslås dekket av egenkapital. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2015.  
Arbeidskapitalen / likviditeten i sameiet var pr 1.1.2015 kr 2 122 097,- 
Etter fradrag av årets underskudd på kr. 449 673,- er arbeidskapitalen / egenkapitalen 
redusert til kr 1 672 424,- pr. 31.12.2015. Styret har derfor fremlagt et budsjett med et 
overskudd på kr 575 300,- som grunnlag for årets innkreving av felleskostnader før 
eventuelle nye kostnadskrevende tiltak vedtas på årsmøtet den 14.3.2016.  
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnitt «Kommentarer til budsjett for 2016» 
  
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016 
 
Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2016. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Energikostnader – Sameiets egne energikostnader har historisk sett vært variable og 
vanskelige å anslå. I tråd med kontrakt med Oslofjorden Varme som leverandør har styret 
budsjettert med samme energikostnader i 2016 som for 2015.  
 
Energikostnader som berører den enkelte sameiers eget forbruk av varme og forbruksvann 
avregnes i eget energiregnskap av Techem AS. Sistnevnte firma har ennå ikke klart denne 
oppgaven tilfredsstillende men har etter en lang teknisk utbedring av målere gitt løfter om 
at dette skjer innen rimelig tid. OBOS administrerer dette å sørger for at den enkelte får et 
korrekt oppgjør.   
 
Forsikringspremien for 2016 er ca. kr 485.000,-  
 
  



SIDE 8    

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

Grunnlag felleskostnader 2016: 

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 

inngåtte forpliktende leverandøravtaler og andre tjenester sameiet anskaffer. Styret gjør 

oppmerksom på at diverse kostnader merket * utgjør ca. kr 380 000,- i følgende 

spesifikasjon;  

 

K:6601 Drift/vedlikehold bygninger 

Diverse innkjøp/ I 2015 ble det inv. i skur, skilt og sylindere   kr.  100 000,00 
 

K: 6602 Drift/vedlikehold VVS 

Avtale for vedlikehold sprinkelanlegg – Bravida       kr.    94 875,00 

Budsjettert reparasjoner              kr.    30 000,00 * 

Budsjettsum                  kr.  124 875,00 
 

K: 6603 Drift/vedlikehold elektro 

Avtale for døråpnere - Assa Abloy           kr.    10 075,00 

Budsjettert reparasjoner av dører med el. dørpumpe     kr.    50 000,00 * 

Budsjettsum                  kr.    60 075,00 
 

K: 6604 Drift/vedlikehold utvendig anlegg 

Avtale med Steen og Lund – utvendig grøntområder      kr.  206 618,00 

Diverse fornyelser 2016              kr.    50 000,00 * 

Budsjettsum                  kr.  256 618,00 
 

K: 6605 Drift/vedlikehold fellesareal 

I 2015 ble det kjøpt kajakkstativ.  

Avtale med Gårdpass snøbrøyting, håndrydding, strøing,  

med vårfeiing.                  kr.   68 350,00 

Diverse utgifter i 2016               kr. 100 000,00 * 

Budsjettsum                  kr. 168 350,00 
 

K: 6606 Drift/vedlikehold heiser 

Avtale med Otis                              kr.  198 717,00 

Utgifter til reparasjoner – rund sum           kr.  100 000,00 * 

Budsjettsum                  kr.  298 717,00 
 

K: 6609 Drift/vedlikehold brannsikring 

Avtale brannvarsling ABBV             kr.  194 650,00 

Avtale brannvarslingssentraler med Schneider       kr.    73 527,00 

Diverse reparasjoner               kr.    30 000,00 * 

Budsjettsum                  kr.  298 177,00 
 

K: 6612 Drift/vedlikehold ventilasjon 

Avtale for service med Randem og Hübert        kr.    80 000,00 

Filterskifte og annet materiell               kr.  100 000,00 

Utgifter reparasjoner                kr.    20 000,00 * 

Budsjettsum                  kr.  200 000,00 
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K: 486 Kostnader andre anlegg - Fornebu forening 

Sameiets andel av foreningens felleskostnader        Kr.  114 548,00 
 

K: 632 Container       

Antatt kostnad i 2015 (basert på 2015)          kr.    40 000,00 
 

K: 674 Vaktmestertjenester – avtale  

Anslått kontraktssum               kr.  230 000,00 
 

K: 677 Renhold og matteleie - avtale          kr.  383 160,00 
 

K: 678 Snørydding og strøing - avtale          kr.    68 350,00 
 

K: 679 And. Frem. Tjenester diverse anslåtte kostnader    kr.  110 000,00 

 

Tallene er avrundet og bygger på inngåtte kontrakter med noen økninger til kjente og 

ukjente reparasjoner og materiell. Leverandørenes servicekontrakter omfatter ikke 

reparasjoner. Kun kontroll og service. Ved feil og mangler blir medgått tid og deler fakturert 

om dette ikke dekkes under garantier. 

 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. 

 

Årets budsjett er gjort opp med et positivt resultat på kr. 575 300,- til disposisjon før 

eventuelle andre kostnadsdrivende vedtak eventuelt besluttes på årsmøte den 14. mars 

2016.  
 

Oslo, 17.02.2016 
Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

 
 

 Christian Hiorth /s/             Fredrik Bjørnødegård /s/          
 

 Jan Tank-Nielsen /s/              Astrid Weinholdt /s/ 
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RESULTATREGNSKAP 

    
 

   

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 5 996 232 6 223 195 6 003 000 6 921 000 

Andre inntekter  3 21 034 128 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   6 017 266 6 223 323 6 003 000 6 921 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -42 300 -21 150 -42 300 -42 300 

Styrehonorar  5 -300 000 -150 000 -300 000 -300 000 

Revisjonshonorar  6 -26 523 -14 150 -15 000 -16 000 

Forretningsførerhonorar  -262 373 -109 488 -266 500 -271 500 

Konsulenthonorar  7 -47 213 -23 321 -25 000 -212 000 

Kontingenter   -1 400 0 0 -1 400 

Drift og vedlikehold  8 -1 637 360 -1 420 171 -1 133 000 -1 521 000 

Forsikringer   -471 187 -402 198 -460 000 -485 000 

Kommunale avgifter  9 -1 846 457 -660 332 -1 760 000 -1 580 000 

Kostnader sameie  10 -112 859 -83 838 -180 000 -135 500 

Energi/fyring   -232 321 -209 172 -350 000 -200 000 

Kabel-/TV-anlegg   -670 084 -496 429 -694 000 -690 000 

Andre driftskostnader 11 -854 518 -774 951 -811 910 -911 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -6 504 595 -4 365 199 -6 037 710 -6 365 700 

        

DRIFTSRESULTAT   -487 329 1 858 124 -34 710 555 300 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 38 742 22 543 20 000 20 000 

Finanskostnader  13 -1 086 0 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 37 656 22 543 20 000 20 000 

        

ÅRSRESULTAT     -449 673 1 880 667 -14 710 575 300 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital   1 880 667   

Fra opptjent egenkapital  -449 673    
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BALANSE 

      
 

 

    Note  2015 2014 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    49 894 18 596 

Kundefordringer     0 0 

Kortsiktige fordringer  14  263 573 40 388 

Driftskonto OBOS-banken    400 286 197 908 

Sparekonto OBOS-banken    2 035 986 3 363 739 

Andel omløpsmidler i fellesanlegg   5 518 0 

SUM OMLØPSMIDLER       2 755 257 3 620 631 

        

SUM EIENDELER         2 755 257 3 620 631 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital     1 672 424 2 122 097 

SUM EGENKAPITAL       1 672 424 2 122 097 

        

GJELD 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   313 317 289 626 

Kundefordring     2 838 0 

Leverandørgjeld     73 585 319 161 

Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg   5 518 0 

Energiavregning   15  687 575 189 625 

Annen kortsiktig gjeld    0 700 122 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 082 833 1 498 534 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     2 755 257 3 620 631 

        

Pantstillelse       

Garantiansvar   16    

       

    
 
Oslo, 17.02.2016, 

  

STYRET I EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 

 
Christian Hiorth /s/             Fredrik Bjørnødegård /s/ 

 
Jan Tank-Nielsen /s/              Astrid Weinholdt /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 

Fram til 01.11. benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet 

disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. 

Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt 

lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader Blokk     2 389 200 

Felleskostnader Rekkehus     1 007 112 

Felleskostnader 2+2      1 930 608 

Kabel-TV Blokk      345 384 

Internett Blokk      22 140 

Kabel-TV Rekkehus      81 432 

Internett Rekkehus      5 220 

Kabel-TV 2+2      202 176 

Internett 2+2      12 960 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     5 996 232 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Viderefakturert forsikring s.7420 Hagebyen 1 Gar.sam.  21 028 

Korrigeringer på reskontro     6 

SUM ANDRE INNTEKTER         21 034 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -42 300 

SUM PERSONALKOSTNADER       -42 300 

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 2014/2015, og er på kr 300 000  

I tillegg har styret fått dekket middag og transport for kr 11 692,-, jf. note 11. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 26 523  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -11 281 

OBOS Eiendomsforvaltning AS    -35 932 

SUM KONSULENTHONORAR       -47 213 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -225 382 

Drift/vedlikehold elektro     -4 750 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -649 555 

Drift/vedlikehold fellesanlegg     -85 535 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -275 121 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -3 125 

Drift/vedlikehold brannsikring     -262 342 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -124 058 

Egenandel forsikring      -6 000 

Kostnader dugnader      -1 493 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 637 360 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -1 062 891 

Renovasjonsavgift      -783 566 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -1 846 457 
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NOTE: 10 

KOSTNADER SAMEIE/ FELLESANLEGG 

Andel kostnader Fornebu Driftsforening 224/5628   -112 859 

SUM KOSTNADER FELLESANLEGG     -112 859 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -7 485 

Container       -37 421 

Diverse leiekostnader/leasing     -1 813 

Driftsmateriell      -6 207 

Lyspærer og sikringer     -5 806 

Vaktmestertjenester      -217 060 

Renhold ved firmaer      -275 786 

Snørydding/gressklipping     -134 871 

Matteleie     -101 246 

HMS system     -731 

Kontor- og datarekvisita     -3 629 

Trykksaker      -7 509 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -2 780 

Andre kostnader tillitsvalgte     -11 692 

Andre kontorkostnader     -5 184 

Porto       -19 296 

Gaver       -1 500 

Bankgebyr      -4 050 

Velferdskostnader      -9 852 

Avsetning tap på fordringer     -600 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -854 518 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    850 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   35 986 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   780 

Andre renteinntekter Lån til s.7420 Hagebyen 1 Gar.sam.  939 

Andre renteinntekter Avregning Fornebu Driftsforening  187 

SUM FINANSINNTEKTER         38 742 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter på leverandørgjeld/overtrekksrente OBOS-banken  -1 086 

SUM FINANSKOSTNADER         -1 086 
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NOTE: 14 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte   25 434 

Avregning Fornebu Driftsforening    1 875 

Lån til Hagebyen 1 Gar.sam     150 939 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)  85 325 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     263 573 

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

vedrører 2016, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2016. 

        

NOTE: 15 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto) 2013-2015   3 957 451 
. 

KOSTNADER 

Kostnader Oslofjord Varme AS  2013-2015   -3 269 876 

SUM ENERGIAVREGNING         687 575 
. 

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. 

For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. 

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir 

krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for 

sitt eget forbruk.       
. 

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i 

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet. 

        

NOTE: 16 

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG 

Selskapet eier 224/5628 deler av Fornebu Driftsforening. 

Selskapet pliker å være medlem av Fornebu Driftsforening. Hvert medlem av Fornebu 

Driftsforening må betale en kontingent som fastsettes på grunnlag av antall boliger i  

medlemmets sameie/borettslag. 

Selskapets andel i Fornebu Driftsforening vises i balansen både under eiendels- og 

gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i 
fellesanlegget". 

Selskapet andel av driftkostnader i Fornebu Driftsforening er inntatt i resultatregnskapet under 
posten "kostnader sameie". 
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5. INNKOMNE FORSLAG 
 
Hagebyen 1 har bygg som foreløpig skinner. Dog står vi foran mange utfordringer som 
krever en langsiktig og jevn oppfølging med forebyggende vedlikehold for å hindre 
unødvendig nedbrytning av bygningsmassen og teknikken.  
 
Dagens byggeforskrifter har gitt oss miljøvennlige hus hvor energisparing er et vesentlig 
punkt. Bygg bygget etter teknisk forskrift TEK 7 og TEK 10 er tette og har balansert 
ventilasjon med vannbåren varme til oppvarming. Sistnevnte styres av utallige vifter og 
pumper som har mange små sensorer og målere som må fungere. I motsatt fall stopper 
anleggene. Vi har opplevd ustabil drift på ventilasjonsanlegg og at enkelte leiligheter er 
kalde, samt uforklarlig strømstans. Grunnet tilkoblingsplikten, er Hagebyen1 varmet opp 
via fjernvarme. Varmeanlegget hvor radiatorvarme, varmt vann og vanntrykk styres er 
heller ikke tilfredsstillende. Hendelser i nye bygg uten gode forklaringer på hvorfor slikt 
skjer. Styret fortsetter sin oppfølging av dette. 
 
Styret er også av den oppfatning at det er årsmøtet som skal bestemme hva og hvordan vi 
skal bruke våre ressurser kommende år.  
 
Vi har derfor tillatt oss å lage en prioritert liste over tiltak som bør gjennomføres 
kommende år.  
 

 
A) Engasjere teknisk konsulent – fra styret 

 

Det er usikkerhet om deler av tekniske løsninger på og i byggene imøtekommer de 
byggetekniske forskrifter. TEK 7 og Tek 10 overlater mye til entreprenørenes egne 
valg ved utførelse. Tekniske fagblad skal fortsatt ligge i bunn for endelige utførelser. 
Dette for å sikre leverte kvaliteter. Allikevel har sameiet mange pågående 
reklamasjoner.  
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å engasjere teknisk byggkonsulent for å gjennomgå alle 
byggenes tekniske kvaliteter og bistå ved avsluttende ferdigbefaringer og 
reklamasjoner mot utbygger / Veidekke AS. Kostnaden er estimert til ca. kr. 50.000,- 
 
Kommentar - Forslaget vil være en utgift til inntekts ervervelse hvis vi slipper 
unødvendig utbedringer i fremtiden på grunn av dårlige tekniske valgte løsninger og 
utførte feil ved oppføring av byggene.  
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B) Bestille FDV-plan – vedlikeholdsnøkkel – fra styret 
 

Styret anbefaler å engasjere firma for utarbeidelse av plan for fremtidig drift og 
vedlikehold som inneholder kostnader og tidsrammer. Dette for å unngå unødvendig 
nedbrytning av etablerte kvaliteter. Et regelmessig vedlikehold som tas over mange år 
gjør at kostnader utlignes på en rettferdig måte uansett botid for den enkelte sameier.  
 

 Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å engasjere kvalifisert firma for utarbeidelse av en 
vedlikeholdsplan. Innhentet tilbud viser at kostnaden med dette utgjør ca.  
kr 120.000,- 
 
Kommentar - Forslaget vil være en utgift til inntekts ervervelse hvis vi unngår 
unødvendig nedbrytning av byggene ved å unnlate nødvendig og godt planlagt 
vedlikehold. En plan vil gi tidsrammer og økonomiske rammer over slike kostnader 
som igjen kan fordeles over mange år. Mye forebyggende vedlikehold bør gjøres før 
en ser behovet, (f.eks. dårlig eller gammel maling, sprukket treverk o.l.)   
 

 

C) Felles servicekontor og innkjøpsrutiner – fra styret 
 

Styret foreslår å undersøke mulighetene for felles servicefunksjoner i et samarbeide 
med sameiene Hagebyen 2 og Piloten. Dette bør omfatte vaktmestertjenester og 
andre servicefunksjoner og avtaler for området. De tre sameiene har lik teknikk og kan 
oppnå stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser. 
 
Forslag til vedtak:  
Styret får fullmakt til å innlede et samarbeid om felles servicefunksjoner med Piloten 
og Hagebyen 2.  
 
Kommentar - Fordeler se punkt D under. 
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D) Serviceavtaler og felles oppfølging – fra styret 
 

Uavhengig av foregående punkts resultat mener styret at sameiet har mange avtaler 
som bør reforhandles. Styret oppfatter avtalene som svært kostbare. Mange avtaler 
omfatter ikke reparasjoner eller deler, kun observasjon og rapportering. 
Erfaringsmessig har styret sett at driftsforstyrrelser og stopp allikevel forekommer og 
at det tar tid å utbedre disse, f.eks. ved ventilasjonstopp. Et alternativ er heller å inngå 
rammeavtaler med aktuelle servicefirmaer som kan rette feil og foreta reparasjoner. 
Blir det etablert et samarbeide med de andre sameiene rundt oss kan vi sikkert oppnå 
enda bedre betingelser. Styret anbefaler bruk av teknisk konsulent i denne prosessen 
og at det bevilges en beløp på inntil kr. 50.000,- til dette.  
  
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å si opp eller reforhandle inngåtte serviceavtaler. Teknisk 
rådgivning for inntil kr. 50.000,- kan benyttes for å sikre en forsvarlig kvalitet på service 
og andre tjenester.  
 
Kommentar - Forslaget vil være en utgift til inntekts ervervelse hvis vi får til et 
fruktbart samarbeide med våre naboer eller oppnår kostnadsreduksjoner på dagens 
egne avtaler. Om vi får til et samarbeid vil vi ha muligheter til å benytte arbeidskraft 
som kjenner området og byggene. I tillegg kan vi oppnå stordriftsfordeler med 
gunstigere avtaler på mange områder. Et viktig poeng er økt tilstedeværelse og bedre 
aktsomhet på alle områder. F.eks. felles vaktmestere, brøyting, stell av uteområder ol. 
 

 
E) Kontrakt Rentokil – skadedyrkontroll / musefeller – fra styret  

 

Forebygging og håndtering av skadedyr er viktig. Gnagere som mus og rotter gjør stor 
skade på både infrastruktur (ledninger, rør, isolasjon), og i garasjer og boder (private 
gjenstander). I henhold til tilbud koster dette kr. 25 000,- pr. år. 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å inngå avtale med Rentokil AS for kr 25.000,- pr. år i kamp mot 
rotter og mus. 
 
Kommentar – Tiltaket er kostnadsdrivende men budsjettet har rom for denne 
kostnaden. 
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F) Vedlikehold utvendig tregulv på terrasser – fra styret 
 

Styret har mottatt henvendelser om behandling av utsatte tregulv / lemmer med olje 
eller annen egnet behandling på alle utvendige terrasser som er en del av byggenes 
tak. Dette for å forbygge nedbrytning / uttørking av planken. Sameiet har i henhold til 
vedtektene ansvaret for dette. Arbeidet må utføres av firma med ansvarsrett i tilfelle 
skader på underliggende membraner. Garanti mot vannlekkasjer gjennom tak er viktig 
og må unngås. 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til eventuelt å iverksette dette vedlikeholdet etter anbefaling og 
ramme i FDV- planen. Om FDV- planen ikke godkjennes bortfaller tiltaket. Tiltaket er 
eventuelt begrenset oppad til kr. 150.000,- 
 
Kommentar – Tiltaket utføres om sameiet har likviditet til dette uten en ytterligere 
innkreving av felleskostnader. 

 
 
G) Innglassing terrasser og balkonger – fra styret 

 

Styret fikk i oppdrag av fjorårets årsmøte å undersøke muligheten for å bygge inn 
terrasser og balkonger med glass. Det er mottatt tilbud på slike arbeider. 
Innglassing gir mindre vedlikehold for sameiet og eiere får et lunere og hyggeligere 
uteområde med forlenget brukstid. Verdien på terrassene / leiligheten er opplyst å øke 
med ca. kr 15 - 20 000 pr kvm av innglasset areal.  
Alle kostnader skal normalt dekkes av de som gjennomfører tiltaket. Dog er det en 
liten usikkerhet om Bærum kommune godkjenner tiltaket, siden dette gir en mindre 
fasadeendring. Kommunen krever at det er sameiets styre som søker for de bygg hvor 
dette er ønsket. Enkeltsøknader aksepteres ikke da det kreves en enhetlig plan ved 
fasadeforandringer som sameiet står bak. Arkitekt / konsulent bistår i den praktiske 
prosessen. Lumon AS som er leverandør har kontakt med firma Holt AS som vil 
ivareta alle formelle sider ved en søknad.  
Vivestad Glass vil være leverandør av glasstak der dette er nødvendig.  
 

Prosjekteringskostnader med tegninger er estimert til kr. 40.000. I tillegg er det opplyst 
at kommunens byggesaksbehandling kan gi et gebyr på ca. kr 37 000,- 
 

Alle prosjekteringskostnader dekkes av Lumon AS.    
Byggesaksgebyret vil bli fordelt på de sameierne som benytter seg av tiltaket.  
Dog har vi ingen garanti for at et tiltak av denne karakter blir godkjent. Det betyr at 
sameiet kan risikere å måtte dekke byggesaksgebyrene fra Bærum Kommune. 
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å iverksette en formell søknadsprosess mot Bærum Kommune 
med en kostnadsramme på inntil ca. kr. 40 000,- Ved gitt byggetillatelse og approberte 
tegninger vil kostnadene bli fordelt på de som velger å gjennomføre tiltaket. Ved 
avslag må kostnadene dekkes av sameiet. 
 
Kommentar – Sameiet risikerer å måtte dekke deler av beløpet om vi ikke får en 
godkjennelse. Et negativt svar vil gi lavere behandlingsgebyr i Bærum Kommune. Det 
antas at sameiet ved avslag må dekke et beløp på inntil ca. kr.  40 000,- Styret tar 
forbehold om å øke felleskostnader med et tilsvarende beløp.   
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H) Kjøp av garasjeplass – fra styret  
 

Styret forslår å kjøpe en billig garasjeplass for å benytte denne som lagerrom. En billig 
plass er en plass hvor det er vanskelig eller umulig å parkere. Veidekke har fortsatt 
igjen en av disse. Det vil bli bygget vegger med dør rundt plassen. Rommet skal 
benyttes til oppbevaring av sameiets eiendeler, som hageutstyr, griller og annet utstyr.   
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å kjøpe en garasjeplass til dette formål begrenset oppad til  
kr. 250 000,- for areal / plass inkludert bygging av vegger og dør. 
 
Kommentar – Sameiet trenger plass til oppbevaring av verdier. Styret tar forbehold 
om å øke felleskostnader med et tilsvarende beløp.  
 
 

I) Opprettelse av vedlikeholdsfond – fra styret 
 

Styret foreslår at det opprettes et vedlikeholdsfond på kr. 500 000,-. Beløpet overføres 
fra fri egenkapital. 
 
Forslag til vedtak: 

 Det besluttes å opprette et vedlikeholdsfond på kr. 500 000,- Beløpet overføres fra fri 
egenkapital. 

 
Kommentar – Sameiet bør ha et vedlikeholdsfond som står i forhold til påløpt og 
fremtidig vedlikehold. Viser til punkt 2 ovenfor som kan bidra til en fornuftig ramme for 
fremtidige beløpsavsetninger. Et vedlikeholdsfond som opparbeides over mange år 
gjør at vedlikeholdskostnader utlignes på en rettferdig måte på alle nåværende og 
tidligere sameiere, uansett botid. 

 
 

J) Felles forvaltning av garasjesameiet og eierseksjonssameiet – fra styret 
 

Styret foreslår å overføre forvaltningen av garasjesameiet til styret i Hagebyen 1. Det 
er unødvendig å operere med to styrer. Alt bør ligge i hovedregnskapet med egen 
spesifikasjon av garasjeinntekter og kostnader. På denne måten sparer vi noen 
utgifter. Vedtektene må også endres. Styret ber om at et vedtak i Eierseksjonseiet 
Hagebyen 1 også vil gjelde for Garasjesameiet Hagebyen 1.  
 
Forslag til vedtak:  
Styret gis fullmakt til å gjennomføre en praktisk samdrift av de 2 sameier etter 
ovennevnte føringer.  
 
Kommentar - En enklere drift gir oss kostnadsbesparelser ved at det føres bare et 
regnskap. Vi sparer styrehonorar og det blir mindre arbeid for regnskapsfører og 
revisjon. Det vil fortsatt bli laget en egen regnskapsrapport for garasjen en gang i året 
eller etter ekstraordinært behov. 
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K) Nødvendige tillegg i vedtektene for praktisk felles forvaltning av begge sameier 
– fra styret 
 

Styret viser til punkt 5 over. Vedtektene i begge sameier må endres for en felles 
forvaltning. Advokat Terje Jacobsen hos Obos har utarbeidet disse 
tilleggsforslagene.  

 
Under vises ny tekst i kursiv for Eierseksjonssameiet Hagebyen 1:  
 
Vedtekter for Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 - sist endret i sameiermøte 21.04.2015 
 
15.2. Særskilt fordeling av kostnader for næringsseksjon nr. 225.  
Boligparkeringsplassene i garasjeanlegget er organisert i en egen næringsseksjon nr. 
225. For hver parkeringsplass i snr. 225 skal det betales et kostnadsbidrag fordelt med 
lik del pr. parkeringsplass. 
 
Næringsseksjon nr. 225 skal belastes med kostnader som direkte er knyttet til bruken 
av seksjonen som parkeringsanlegg derunder forsikring av seksjonen samt kostnader 
forbundet med innvendig drift og vedlikehold av seksjonen, kjøre og adkomstareal, 
porter, dører, tekniske anlegg mv. som kan tilknyttes parkeringsseksjonen. 
 
Dersom kostnader forbundet med energi mv. ikke klart kan adskilles eller måles, skal 
det betales en forholdsmessig andel etter en nøkkel basert på nytte eller forbruk.  
 
Næringsseksjonen skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at 
eierseksjonssameiet har påtatt seg administrasjonen av drift, vedlikehold, 
regnskapsførsel og innkreving, jfr. § 22. 
 
§ 22 
For næringsseksjon nr. 225, Hagebyen 1 Garasjesameie, gjelder egne vedtekter 
mellom de ideelle eierne i denne. Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge 
for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon av næringsseksjon 225 med mindre 
Hagebyen 1 Garasjesameie velger sitt eget styre.  
 
Kommentar - Punkt L og M gir sameiet forenklinger og kostnadsbesparelser i 
forvaltningen ved at regnskap og revisjon utføres en gang i hovedregnskapet for 
sameiet. 

 
Forslag til vedtak: 
Styret foreslår at vedtektene utvides. 
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L) Utleie av inntil 10 gjesteparkeringsplasser – fra styret 
Etter at det ble innført kontrollkort og betaling for gjesteparkering er det mange plasser 
som ikke benyttes på heltid. Styret foreslår derfor å leie ut inntil 10 plasser. 
Gjesteparkeringsplassene er ikke en del av garasjeseksjonen. Plassene forsøkes 
utleid mellom klokken 0700 og 1700, men det gis også anledning til døgnutleie på 
helårsbasis. Pris og døgnbruk vil avgjøre disponeringstid.  Kontraktene vil ha en 
gjensidig oppsigelsestid på 1 til 3 måneder. Styret vil vurdere dette etter behov. 
Forventet leie vil være fra 1.000 til 1.500 kroner pr. plass. På årsbasis utgjør dette 
120.000-180.000 kroner.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret får fullmakt til å leie ut inntil 10 gjesteparkeringsplasser med kort oppsigelsestid.  
 
Kommentar – Kortsiktig utleie vil ikke hindre oss i å tilbakeføre plassene til ordinære 
gjesteparkeringsplasser. Inntekten bidrar positivt i sameiets drift. 

 

M)  Styrehonorar - Forslag fra Petter Jacobsen  

 Under forrige årsmøte var det et enormt tilbud av seksjonseiere som ønsket å stille 
som kandidater til styret.  Jeg mener at kompetansen til kandidatene er noe homogen, 
men det unike er den genuine interessen for å gjøre en innsats for sameiet. På 
bakgrunn av dette foreslår jeg at vi senker styrehonoraret til nivået vi hadde før vi økte 
det i 2015. 
 
Forslag til vedtak:  
Styrehonorat for 2016 senkes til 2015-nivå.  
 
 

N) Bytte ut trær - Forslag fra Camilla B. Torp  
 

Bytte ut noen eller flere av de frittstående bøketrærne/angbøkene med frukttrær. 
Lavvoksende epletrær, kirsebær/moreller, plommer.  

 Kan evt. gjøres på dugnad fra interesserte til høsten når frukttrærne selges for halv 
pris for å redusere kostnader. Jeg kan ta ansvar:) 

 
 Forslag til vedtak:  
 Bytte ut trær på dugnad. 
 

 
O) Klage på riggplassen - Forslag fra Oddbjørn Hansen  

 

Beboere i Regattaveien 6, C1-blokken, plages av at OBOS og til dels Veidekke bruker 
den gamle riggplassen som ble benyttet under siste fase av utbyggingen av 
Hagebyen. Denne plassen er ment brukt til framtidige boliger, men det er pr i dag ikke 
noen planer om å bygge der før etter at Fornebubanen er bygd.  
Denne plassen brukes i dag til lagring av masser fra andre steder på Fornebu og fra 
utenfor Fornebu. Vi er kjent med at masser er blitt hentet på riggplassen som skulle 
benyttes i et prosjekt på Økern.  
 
Masser som finnes på Fornebu er til dels giftige etter flyplassdriften og uformelle 
samtaler med Bærum kommune har sådd tvil om lovligheten av å lagre masser på 
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denne måten på Fornebu. 
 
Dette er til stor plage for oss og påfører beboere plager med støy og støv rett utenfor 
våre stuevinduer. Uteplassene våre er blitt dekket av steinstøv fra trafikk og arbeid på 
plassen og har fått ett grått lag med støv på bare noen få dager.  
Det jobbes med ujevne mellomrom og fra tidlig om morgenen, start kl 6-7 tiden og til 
18-19 tiden. Dette er til stor plage for oss i det daglige og ødelegger for vår trivsel i 
egne leiligheter. Vi ønsker at styret tar kontakt med OBOS og forlanger at dette 
arbeidet opphører siden der er til plage for oss som naboer til riggplassen og 
medlemmer i OBOS.  
OBOS har tilgang til store områder på andre siden av Fornebuparken som kan brukes 
til dette formålet om det er nødvendig.  
 
Vi vil også minne styret på at vi har klagd på dette tidligere i mail av 21. april 2015.  
Som nevnt i denne klagen påføres vi et verditap på våre boliger på grunn av OBOS in 
bruk av dette området og enkelte av oss vurderer å kreve erstatning på bakgrunn av 
dette.  
 
Relevant tekst er vedlagt fra klagen av 21. april 2015.  
 
Stenging av ”parkeringsplass” og omlegging til grøntområde på andre siden av veien:  
Vi krever at styret umiddelbart tar opp med utbygger at de skal stenge 
”parkeringsplassen” på motsatt side av veien og ferdigstille arbeidet med omlegging til 
grøntområde i tråd med det vi har blitt lovet, og standarder i Nansenparken. Vi kan 
ikke understreke sterkt nok hvor stor belastning denne plassen har blitt for oss 
beboere i 1. etasje i Regattaveien 6. Døgnet rundt kjører det anleggstrafikk og 
privatbiler inn og ut av plassen som sender støvskyer og skitt rett over på våre 
uteområder. Når vi oppholder oss ute på eget privat område løper vi en stor 
helsemessig risiko, vi får vi støv i øynene og i munnen når biler kjører inn og ut, maten 
blir ødelagt, og vi må vaske vårt private uteområde hver eneste dag før bruk da det er 
nedstøvet og skittent fra denne trafikken. I tillegg er det en ekstrem påkjenning med 
støy og å få stuer og soverom opplyst av lysene fra bilene hele døgnet rundt. Det er 
også svært trist at utsikten vår er et støvete anleggsområde fullt av biler og trafikk. 
Denne «parkeringsplassen» og anleggsområdet er blitt en ekstrem belastning som gir 
oss beboere helsemessig risiko, lavere livskvalitet, stress, vaskejobb og forringer 
verdien på vår eiendom dramatisk. Vi var lovet at plassen skulle stenges og 
oppgraderes til grøntområde i løpet av vinteren 2015. Vi ble lovet at når Hagebyen 3 
var ferdig utbygd, så skulle denne jobben gjøre ferdig umiddelbart, og senest vinteren 
2015. Vi har levd med denne helserisikoen, belastningen, støyen, belysningen og 
tilgrisingen siden vi flyttet inn i juni 2014. Hagebyen er ferdig utbygd, nok er nok! 
Plassen skal stenges for anleggstrafikk og privat parkering og bruk umiddelbart! 
Området som i dag består av grus, støv og jord skal omgjøres til grøntområde slik vi er 
lovet. Dette arbeidet skal påbegynnes umiddelbart, med stor iver og prioritert innsats 
fra utbygger, og ferdigstilles innen 1. juni 2015 så vi kan bruke privat eiendom og 
uteområdet slik vi skal i henhold til kontrakten og betalt for, og slippe ytterligere 
helsemessig risiko og verdiforringelse av eiendommene våre.  
 

Oddbjørn Westeng Hansen på vegne av beboere i C1-blokk., Nina Skalleberg og 
Astrid Grotmol 
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Forslag til Vedtak:  
Styret skriver og sender en klage til OBOS om bruken av riggplassen og 
konsekvensene vi har av dette på vegne av hele sameiet. 
 
Styrets innstilling – Styret har en pågående dialog med Obos som eier av 
riggplassen. Så langt føler vi at de har redusert aktiviteten på plassen uten at de vil 
bekrefte at denne vil opphøre. Plassen benyttes til massedeponi og lagerplass. Det vil i 
løpet av noen år bli igangsatt bygging av leiligheter på tomten.  
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Boligsameiet og garasjesameiet - Økonomiske konsekvenser etter eventuelle 
vedtatte forslag fra styret:  
 
A) Engasjere teknisk konsulent            kr   50 000,- 
B) Bestille FDV plan                kr 120 000,- 
C) Felles servicekontor og innkjøpsrutiner                     0 
D) Serviceavtaler og felles oppfølging          kr   50 000,- 
E) Felles forvaltning av garasjesameiet og eierseksjonssameiet          0 
F) Nødvendig tillegg i vedtektene for praktisk forvaltning            0 
G) Utleie av garasjeplasser                 0 
H) Kontrakt Rentokil                kr   25 000,- 
I) Vedlikehold utvendige tregulv på terrasser         kr 150 000,- 
J) Innglassing terrasser               kr   40 000,- 
K) Kjøp av garasjeplass               kr 250 000,- 
L) Opprettelse av vedlikeholdsfond                 0 

Sum                    kr 685 000,- 
  
Boligsameiet - Økonomiske konsekvenser etter eventuelle vedtatte forslag 
innkommet fra sameiere:  
 
M)  Forslag fra Petter Jacobsen – endring styrehonorar                       0 
N)   Forslag fra Camilla B Torp – innkjøp av frukttrær -  

grovt overslag.                  kr   30 000,- 
O)  Forslag fra Oddbjørn Hansen – Klage på riggplassen                    0 

 Sum     kr   30 000,-  
 
Garasjesameiet - Økonomiske konsekvenser etter eventuelle vedtatte forslag 
innkommet fra sameiere: 
 
A)   Forslag fra Jan Erik Foss – oppgradering til kodelåser            0 
B)   Forslag fra Jan Erik Foss – Møkkete garasje               0  
C)   Forslag etter at anbud er innhentet av styret       kr 516 667,- 
D) Bytte kassettporter i garasjen             kr   35 000,- 
E)   Dekk / sykkeloppheng i garasje                           0 
F)   Forslag fra Christoffer Schreiner – Flere sykkelplasser            0 
G)   Forslag fra Kristin Angel – Innbrudd boder                0 
H)   Forslag fra Oddbjørn Hansen – Garasjedør                0 
I)    Forslag fra Oddbjørn Hansen – Håndhevelse av parkering          0 
      Sum                     kr 551 667,- 
 
Om alle forslag vedtas blir summen kr 1 266 667,-. Vi har nok likviditet i budsjettet til 
å dekke ca. kr 300 000,-.  
 
Styret ber alle om å vurdere hva de eventuelt vil støtte i god tid før 
sameiermøtet den 14.3.2016.  
   
Vedtak over ca. kr 1 000 000,- vil gi en økning i felleskostnader / husleie fra 1.7 på 
ca. 16 % tilsvarende ca. kr 960 000,-  
 
Vedtak til styrets forslag gir en økning i felleskostnader / husleie på ca.kr 360 000,- 
tilsvarende 6 % økning fra 1.7.2016.  
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6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 1 styremedlem for 2 år 
C) Valg av 1 styremedlem for 1 år 
D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 
E) Valg av valgkomité 
F) Valg av velferdskomité / arrangementskomité for 2 år 

 
VALGKOMITEEN INSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 
 
A. Som styreleder foreslås: 
 

Jan Tank-Nilsen, Kilenveien 11, 1366 Lysaker, (Leilighet)  
Jan eier en leilighet i Hagebyen 1 og har sittet i styret ett år som styremedlem. Han 
har også tidligere erfaring fra styrearbeid, politisk erfaring og erfaring innen økonomi 
og ledelse. 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: 
  

Espen Klein, Regattaveien 79, 1364 Fornebu. (2+2),  
Espen er utdannet tømrer, ingeniør innenfor konstruksjonsteknikk og er godkjent 
takstmann.  
Han jobber med prosjektoppfølging innen vedlikehold, modernisering og 
rehabilitering av bygninger. Han har også erfaring som styreleder fra tidligere bosted. 

  
Sissel Andersen, Regattaveien 2, 1364 Fornebu, (Leilighet),  
Sissel har tidligere jobbet som administrasjonssjef innen luftfart. Hun jobber nå som 
sekretære på et advokat-kontor. Hun har sittet i flere styrer deriblant styret i 
borettslaget der hun bodde tidligere. 

  
C. Som styremedlemmer for 1 år foreslås: 
 

Camilla Røssaak, Regattaveien 7, 1364 Fornebu, (Leilighet),  
Camilla har sittet i styret i Fornebulandet vel, Hun er svært engasjert i nærmiljøet på 
Fornebu. Hun har også erfaring fra styrearbeid i borettslag der hun har bodd tidligere. 
Hun arbeider med økonomi, kontrakt / avtaler, budsjett og forvaltning til daglig og er 
ikke redd for å ta kontakt med leverandører og eksterne fagfolk. 

 
Valgkomiteen har hatt intervjuer med nåværende styremedlemmer for å avdekke hva slags 
kompetanse som er ønsket inn i styret. Vi har forsøkt å få tak i personer med ønsket 
kompetanse og å få til en balanse både når det gjelder boligtyper og alders- og kjønns- 
fordeling i styret. Valgkomiteen ser det også som en fordel at majoriteten av styret bor i 
Regattaveien. 
Valgkomiteen anbefaler at det for nåværende periode velges 3 styremedlemmer slik at styret 
totalt består av 5 medlemmer inkludert styreformann. Dette vil gi en noe lavere 
arbeidsbelastning og sannsynliggjøre at det blir lettere å få kandidater til å delta i 
styrearbeidet på sikt. 
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Styremedlemmer som ikke er på valg: 
   

Jan Tank-Nilsen, Kilenveien 11, 1366 Lysaker, (Leilighet)  
Valgkomiteen støtter at Jan blir valgt til styreleder. Dersom Jan blir valgt til styreleder 
for 2 år velges et nytt styremedlem for ett år for å erstatte Jan i posisjonen som 
styremedlem. Dersom Jan ikke skulle bli valgt har han ett år til som styremedlem. 

   
Fredrik Bjørnødegård, Regattaveien 17, 1364 Fornebu, (Rekkehus)  
 

D. Som Vara medlemmer foreslås: 
  

Jostein Kolbu, Regattaveien 45, 1364 Fornebu, (Rekkehus),  
  Jostein har sittet som vara i ett år og ønsker gjenvalg. 
  

Jan Olav Hauan Kaasa, Regattaveien 4, 1364 Fornebu, (Leilighet)  
Jan Olav er mekanisk ingeniør. 
 

E. Som valgkomite foreslås: 
 
Ken Milian Kristensen, Regattaveien 24, 1364 Fornebu (Rekkehus),  

  Torill Kvestad, Regattaveien 4, 1364 Fornebu (Leilighet),   
  Gry Kristvik, Regattaveien 15, 13 64 Fornebu (Rekkehus),  
 
F. Til festkomiteen er det kommet inn følgende kandidater: 
  

Nina Leonardsen, Regattaveien 43, 1364 Fornebu. Hun har sittet i komiteen tidligere 
og har sagt seg villig til å sitte ett år til.                  

           
Astrid Grotmol, Regattaveien 6, 13 64 Fornebu 
 
Anne Christine Meaas, Regattaveien 11, 1364 Fornebu 
 
Jeanette Castillo Eik, Regattaveien 38, 1364 Fornebu 
 
Therese Søgaard, Regattaveien 3, 1364 Fornebu 
 
Yulia Lisechko, Regattaveien 7, 13 64 Fornebu 

 
Valgkomiteen foreslår at det velges 3 kandidater i tillegg til Nina Leonardsen. Disse 
kandidatene bestemmer selv hvilke 2 som vil sitte for 2 år og hvem som vil sitte i ett år og 
gir tilbakemelding om dette etter valget. Dette for å beholde muligheten til å ha kontinuitet  i 
festkomiteen slik at ikke alle slutter samtidig. 
 
 

Med hilsen Valgkomiteen ved Torill Kvestad og Gry Kristvik  

17.02.2016  
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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. 
 
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. 
 

mailto:hagebyen1@gmail.com
http://hagebyen1.no/
mailto:oef@obos.no
mailto:forsikring@obos.no
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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. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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1. Sameiet har følgende avtaler 

 

1. ABB – Asker og Bærum Brannvesen - bistår sameiet i alle situasjoner hvor 
sameiere trenger hjelp ved brann, vannskader, heisstans, glemt nøkkel. Sameiet er 
tilknyttet deres alarmsentral.  
 

2. Altibox Viken fibernett – leverer grunnpakken til hver leilighet av IKT-tjenester. 
(TV og Internett)  
 

3. Assa Abloy AS, Crawford – leverer servicetjenester på garasjeporter og ordinære 
ståldører. Reparerer elektroniske dørpumper/åpnere. 
 

4. Bravida Norge AS – har ansvaret for sprinkelsentral og røranlegg til alle leiligheter 
med sprinkelspredere / hoder for slukking av brann.  
 

5. DLL Finans – leveranse av video overvåkningsanlegget i fellesområde og 
garasjen. Anlegget er leaset over 3 år. 
 

6. Gårdpass AS – leverer maskinell snøbrøyting og strøing, samt manuell 
snøbrøyting. Dvs. alt vintervedlikehold. 
 

7. Huseiernes Landsforbund – yter sameiet tjenester gjennom sin organisasjon. 
 

8. Linus AS – leverer SMS tjenesten som benyttes til innkreving av parkeringsavgift 
på gjesteparkeringsplassene. 
 

9. Nokas AS – leverer løpende oppfølging av videoanlegget. Renhold av Software og 
kameraer.  
 

10. Obos Eiendomsdrift – har serviceavtale med sameiet for renhold og matteleie, 
samt vaktmestertjenester med beredskapsvakt. 
 

11. Obos Eiendomsforvaltning AS – levere alle administrative og regnskapsmessige 
tjenester, ss. eiendomsoverdragelser, energiavregninger og årsavslutning med 
årsmøte. 
 

12. Oslo Kranbilservice – kan benyttes til borttauing av feilparkerte biler. Borttauing 
bestilles av styret å belastes eier av bil.  
 

13. Oslofjorden Varme AS – leverer fjernvarme til oppvarming av ventilasjonsanlegg, 
snøsmeltningsanlegg i garasjenedkjørsel, radiatorer og varmt forbruksvann i den 
enkelte leilighet. 
 

14. Otis Heis AS – leverer service på alle heiser. 
 

15. Randem & Hübert AS – levere service på ventilasjonsanleggene. 
 

16. Safetel – leverer overføringstjenester med service og kontroll til våre   
alarmsentraler. 
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17.  Schneider Electric Norge AS – leverer service og kontroll på brannalarmsentraler 
og følere. 
 

18.  Steen og Lund AS – er vår nye anleggsgartner for pleie av utvendige arealer. 
Kontrakten omfatter klipping av gress, hekker og trær sammen med annet 
nødvendig arbeid. SL Gruppen AS hadde denne kontrakten inntil høsten 2015. 
Avtalen er sagt opp pga. misnøye og mangel med utført arbeide.  
 

19. Techem AS – har ansvaret for varmt vann og varmeregnskap. På grunn av feil på 
det elektroniske avlesningssystemet har styret ikke mottatt en tilfredsstillende 
avregning og det er reklamert mot selskapet og Veidekke AS. Hittil mottatte 
avregninger er skjønnsmessige utført etter eierbrøk, kvm og måleravlesninger der 
disse har fungert. Dette betyr at vi ikke har fått en korrekt avregning basert på den 
enkeltes forbruk etter målere. Noe vår avtale med Techem AS skal gi. Styret tok i 
desember initiativ for innhenting og kontroll av forbruket på alle målere. Den enkelte 
beboere ble anmodet om å lese av målerstand på bad og i boder. 
 

Styret gjøre oppmerksom på at enkelte avtaler er inngått av utbygger på vegne av 
sameiet. Styret har vurdert at det er hensiktsmessig å opprettholde disse avtaler i 
garantiperioden. Styret vil løpende vurdere krav og behov for disse avtaler. Enkelte vil 
bli sagt opp om vi får støtte i enkelte av våre forslag til årsmøtet.  

 

2. Overtakelsesbefaringer – Alle bygg var overtatt før 2015. 

3.  Felles boder - Hver boenhet er tildelt egen bod i det felles bodområde. Det skal ikke 
lagres utstyr eller andre 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.  
 
4. Vedlikehold bygg – Det er ikke utført vedlikeholdsoppgaver i 2015. Styret fremmer 
forslag om å innhente en «Tilstandsrapport» i 2016.  Rapporten kan også benyttes som 
grunnlag for utarbeidelse av en fremtidig drift og vedlikeholdsplan (FDV – plan).  Rapporter 
/ planer som omfatter tidsrammer for gjennomføring av konkrete tiltak for å hindre 
unødvendig nedbrytning av bygningsmessige og tekniske kvaliteter.  
 
5. Vaktmestertjenester - Tjenesten ble etablert i august 2013 med OBOS Eiendomsdrift. 
Vaktmestertjenesten har dessverre ikke fungert tilfredsstillende og er sagt opp med 
virkning fra 1.6.2016. Ny vaktmestertjeneste vil bli engasjert.   
   
6. Innvendige fellesarealer - Ingen rapporter om vesentlige mangler. Styret oppfordrer 
alle sameierne / leieboere om å rydde opp etter seg, spesielt etter flytting/ oppussing. 
Styret oppfordrer til forsiktig behandling av dører. Spesielt de som har automatiske åpner. 
Utbedringer av feil på sistnevnte er kostbart.    
 
7. Eiendommens sikkerhet - Styret ber alle om å være bevisste på at inngangsdører, 
garasjedører, garasjeport og dører i fellesområder lukkes etter bruk. Likeledes bør det 
utvises aktsomhet når ukjente ber om å komme inn i bygget via porttelefonen.  
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8. HMS arbeid - HMS-arbeid (ta sikkerhet på alvor) i sameiet 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 et ansvar for å påse at det er frie rømningsveier, slik at disse 
ikke er sperret med møbler, barnevogner, kasser og annet. 
Styret har kartlagt farer som finnes i bygningsmassen og omgivelsene gjennom 2 
befaringer og 1 etterkontroll, hhv 6. mai, 21. oktober og 6. november 2015. 
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 (11 personer) og invitert ny- tilkomne 
brannvernansvarlige til et info-/opplæringsmøte den 21. januar 2015. 
Styret har lagt ut informasjon om brannvern på flere språk på sameiets «Hjemmeside» 
Styret har hengt opp branninstruks på alle oppslagstavlene samt lagt den ut på 
Hjemmesiden. 
Styret bestilte å fikk montert kameraovervåking i garasjeanlegget som tiltak bl.a. mot 
tyverier.  
Styret har satt i gang miljøskapende tiltak som årlig sommerfest og julegrantenning  
1. advent. 
Styret har før jul 2015 lagt ut informasjon med anmodning om å utvise forsiktighet med 
åpen ild og bedt om at alle har brannteppe og slukkeskum tilgjengelig i sin bolig. 
Styret har gjennom rundskriv oppfordret alle med terrasser om å rense sine sluk. 
HMS-arbeidet i sameiet er en kontinuerlig arbeidsprosess og er høyt prioritert gjennom 
hele året. 
 
9.  Husordensregler – Disse ble vedtatt på ordinært årsmøte i april 2014. Styret anmoder 
om at husordensregler respekteres og etterleves. 
 
10.  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.  

 
11.  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. 

 
12.  Utelamper - Styret har vedtatt at like utelamper på begge sider av fasadene av 
blokkene. Det er innhentet priser fra alternative leverandører. Dette er nærmere beskrevet 
på vår hjemmeside. Utelampene skal monteres av godkjent el-installatør. All garanti 
på el-kursen bortfaller dersom dette ikke følges. 

 
13.  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 denne er for lav. Det forutsettes samme type 
hekk (agnbøk) med høyde på cirka 100 cm. Dette må avklares med nabo. Hekk skal 
replasseres i samme hull. Sameier må selv bekoste utskiftning.  
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14.  Postkasseskilt - Alle postkasseskilt skal være like. Skiltstørrelse 94 x 58 mm, 
Bunnfarge Hvit, Bokstaver i Sort, maks 5 linjer. Skilt kan bestilles på 
skiltbutikken.posten.no - Prisen er ca. kr 137,00 inkl. frakt. Informasjon om 
postkasseskilt og priser ligger også på hjemmesiden. 

 
15.  Ringetablå - Det har vært noen problemer med å skifte navn på ringetablåene utenfor 
blokkene fordi enkelte uautoriserte personer har forsøkt å gjøre egne endringer / 
oppdateringer som har gitt feil. Feil som har resultert i ekstra kostnader til 
omprogrammering av hele anlegget. På hjemmesiden er det lagt ut informasjon om 
bestilling av navneendring. Dette utføres normalt en gang i måneden. 

 
16.  TV/Internett - Avtale om IKT TV/Internett er med Altibox AS. Avtalen ble inngått av 
Veifor AS og gjelder til 2017. Avtalen ble forbedret i 2014. Det er registrert ønsker om 
ytterligere forbedringer av tilbudet i grunnpakken. Når avtaleperioden utløper står sameiet 
fritt til å velge ny leverandør, og i kraft av vår størrelse har vi et godt grunnlag for 
reforhandlinger. 

 
17. Overdragelser og fremleie - Overdragelser og fremleie skal meldes OBOS 
Eiendomsforvaltning AS. 

 
18. Hjemmesiden - Styret har laget hjemmeside som 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 
 
19. Sommerfest og julegrantenning - I 2015 ble det for andre gang arrangert vellykket 
sommerfest med stor deltagelse av små og store beboere, samt hyggelige arrangement 
rundt julegrantenning i forbindelse med 1. advent. Arrangementskomiteen takkes for fin 
innsats.  
 
20. Styrets og forretningsførers honorarer for 2015 - På årsmøte 2015 ble det vedtatt 
at styrets honorar skal settes til kr 300.000. Forretningsførerhonorar ble ført opp i 
budsjettet med kr 266.500 og godkjent. 

 
21. Søppelhåndtering - Beboere må kaste søppel i søppelsjaktene. Ikke sett søppel på 
bakken ved søppellukene. Hvis sjaktene er fulle må beboer varsle avfallssentralen Envac 
på telefon 47 46 90 00. Telefonnummeret står også på innsiden av sjaktdøren. Beboere 
oppfordres til å holde alle fellesområdet ryddig. Ødelagte leker og andre gjenstander må 
kastes på Bærum Kommunes søppelstasjoner. Det er returordning for juletrær.  
 



 

 

 
VEDTEKTER 

 
for 

 
EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 

Sist endret i sameiermøte 21.04.2015 
 

§ 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 5 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. 

 


