
OBOS Eiendoms-
forvaltning AS

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

Avd. Follo
Torgveien 10
1400 Ski

Avd. Asker & Bærum
Leif Tronstads plass 6
1337 Sandvika

Avd. Midt-Norge
Strandveien 43
7481 Trondheim
 
Ta vare på dette 
heftet, du kan få
bruk for det senere, 
f.eks. ved salg av 
boligen.

Returadresse:
OBOS Eiendomsforvaltning AS

Postboks 6668 St. Olavs plass 
0129 Oslo

Årsmøte 2019
Innkalling  /  Årsrapport  /  Regnskap

S.nr. 7329 & 7420
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Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 og 
Hagebyen 1 garasjesameie 
 
Velkommen til årsmøte, Mandag 1. april 2019 kl. 18:00. 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en 
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på årsmøtet?  
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til årsmøte  
 

Ordinært årsmøte i  
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 og Hagebyen 1 garasjesameie 

avholdes  
Mandag 1. april 2019 kl. 18:00  

På Telenor Arena, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu. 
 

 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Erstatte huske         (Side 21) 
B) Sykkelstativ          (Side 21) 
C) Overføring til vedlikeholdsfond    (Side 21)  
D) Parkeringsordning       (Side 22) 
E) Strøm til ladning av El-biler     (Side 22 - 23) 
F) Blokk / Hus representanter     (Side 23 - 24) 
G) Vedtektsendring        (Side 24 - 25)  
H) Vedtektsendring        (Side 25)  
I) Protokoller         (Side 26) 
J) Parkeringsordning       (Side 26 - 27) 
K) Parkeringsordning       (Side 27 - 30) 
L) Styresammensetting       (Side 30 - 33) 
M) Fartsdumper garasje       (Side 33) 
N) Adkomst fra garasje til heis   (Side 34) 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE  (Side 35 - 36)  
A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 
C) Valg av valgkomité 
D) Valg av Trivselskomite 

 
Oslo, 06.03.2019 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
 

Espen Klein /s/          Thomas Angeltveit /s/          Fredrik Bjørnødegård /s/ 
 

Bjørn Meaas /s/          Helen Norheim /s/   
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ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Espen Klein Høvikkollen 18B 2018 – 2020 
Styremedlem Thomas Angeltveit Regattaveien 34 2018 – 2020 
Styremedlem Helen Norheim Regattaveien 5 2018 – 2020 
Styremedlem Fredrik Bjørnødegård Regattaveien 17 2017 – 2019 
Styremedlem Bjørn Meaas Regattaveien 11 2017 – 2019 
    
Varamedlem Øyvind Hansen Regattaveien 101 2018 – 2019 
Varamedlem Hanne Kristine Heum Karlsen Regattaveien 41 2018 – 2019 
    
Valgkomiteen    
 Gry Kristvik Regattaveien 15 2018 – 2019 
 Sven Pickhardt Regattaveien 101 2018 – 2019 
 Camilla Røssaak Regattaveien 7 2018 – 2019 
    
 

 
Styrets medlemmer består i dag av 4 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 består av 225 seksjoner.   
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 912607526, og ligger i Bærum kommune med følgende adresse: 
 

Regattaveien 1 - 111 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 41                   867     
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er 
ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er BDO AS. 
 
  



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 

SIDE 4 

Styrets arbeid 
Styret har som tidligere år hatt mange saker til behandling. Styret etterstreber å behandle 
flest saker effektivt og fortløpende slik at tidsforbruk og resurser benyttes mest mulig 
effektivt. Grunnet sameiets størrelse sendes det inn en stor mengde henvendelser på e-
post, sms og på telefon. Dette tar mye tid og det legges derfor ned tid på å oppdatere 
hjemmeside (www.hagebyen1.no), samt utsending av informasjon på sms.  
 
Utdeling av wifi+ og dekodere 
I forbindelse med inngåelse av ny avtale for levering av tv og internett med Viken fiber har 
styret fra bod i garasje delt ut dekodere og wifi+ til de som har ønsket dette. 
 
Gjestenett garasje 
Med fornyelse av avtalen med Viken fiber har sameiet fått installert wifi i garsjen. Nettet er 
åpnet for alle beboere i Hagebyen 1 og gir blant annet mulighet for tale over wifi slik at man 
har mobildekning i garasje (for de mobiler som støtter dette) 
 
Koding av garasjeåpnere 
Det har blitt gjennomført flere runder med koding av garasjeåpnere etter garasjeporten ble 
låst. Har man ikke fått kodet åpneren ta kontakt med styrtet så får man avtalt tidspunkt for 
dette. Garasjeport kan åpnes med kodepanel på veggen (bak lampe), samt med nøkkel ved 
sideinngang) 
 
Låsing av garasje og dør til gjesteparkering 
Garasjeport og dør til gjesteparkering har blitt låst av etter vedtak i årsmøte for 2017. Det er 
installert kodepanel slik at gjester kan få tilgang. Koden vil skiftes periodisk og info om dette 
sendes ut på sms. Arbeidne ble utført av Certego og Assa Abloy 
 
Installert ladeanlegg 
Ladeanlegget som ble vedtatt installert i årsmøtet for 2017 er etablert og i drift. Sameiet 
søkte om og har fått utbetalt tilskudd på kr 50 000,- for utført arbeid. Som del av arbeidene 
med etableringen har det blitt etablert nytt strøminntak til Regattaveien 8 parallelt med inntak 
til deler av ladeanlegget. Anlegget gjør at samtlige parkeringsplasser har tilgang til å få 
montert ladeboks. 
 
Kodet om ventilasjon garasje 
Klima i garasjen har vært preget av høy temperatur og luftfuktighet. For å forsøke å bedre 
dette har man i samråd med Randem og Hubert kodet om ventilasjonen slik at den også 
aktiveres på luftfuktighet i tillegg til CO2. 
 
Forbedring luft garasje 
For å ytterligere forbedre klima i garasjen har styret i samråd med Randem og Hubert sett 
nærmere på ytterligere tiltak. For å få fjernet all fuktighet på gulvet som kommer ved 
snøsmelting eller mye nedbør må man i garasjer uten sluk benytte sugebil. Det er rett og 
slett for mye fuktighet som kommer inn til at dette kan fordampe og ventilere ut. 
  
Resatt heiser ved stopp 
Det er en del heisstopper i sameiet. Dette skyldes at sameiet har mange heiser og det er 
normalt med driftsstopper. Dessverre skuldes en del stanser brukerfeil. For å spare sameiet 
for utrykningskostnader til servicepersonell, samt ventetid resetter vi mange heiser selv til 
alle døgnets tider. I de tilfeller heisen ikke kan resettes tilkalles service som kommer så raskt 
som mulig.   
 
 

http://www.hagebyen1.no/
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Fiberbrudd 
Det har oppstått enkelte fiberbrudd i sameiet. For å lokalisere feilen raskest mulig har styret 
sammen med viken fiber lett frem filsteder. Det har blitt gjennomført befaringer i løpet av 
hele døgnet. 
 
Gjennomboring garasjetak 
I forbindelse med grunnundersøkelsene til Fornebubanen ble det boret i gjennom 
garasjetaket. Årsaken viste seg å være at de som boret hadde fått feil kartunderlag av 
kommunen, samt at daglig leder for OBOS Fornebulandet hadde signert på tillatelse til å 
bore på sameiets tomt uten å kvalitetssikre dette med styret. Arbeidene med å utbedre 
skadene var omfattende og tok lang tid. Oppfølging av dette krevde mye tid av styret. 
 
Resatt garasjeport 
Garasjeportene henger seg relativt hyppig opp og stanser. Når feilen skyldes styringen 
resetter styret portene fortløpende. Ved mekaniske feil må servicepersonell tilkalles. 
 
Garasjeportavtale 
Kvaliteten på garasjeportene var tidligere en reklamasjonssak. Portene krevde hyppig og 
dyr service. Styret avdekket av portene ikke er ment for antall sykluser med åpning og 
lukking som vi har. Via utbygger har vi derfor fått inngått en serviceavtale som sikrer 
utskifting av komponenter og vedlikehold av alle portene.  
 
Resatt og kontroll av brannalarm 
I løpet av året har brannalarmen gått et par ganger. Ut over at alarmen går stanser tilkoblede 
heiser og går til 1 etasje. Styret har resatt alarmer etter at vi har sett alt er OK. Ved enkelte 
tilfeller har vi banket på hos seksjonseier for å sjekke at alt er OK. Brannalarmene er 
fremdeles med overføring til brannvesenet.  
 
Politianmeldelser av innbrudd 
Sameiet ble i 2018 plaget av flere innbrudd i garasje og bodanlegg. Ved ett av raidene ble 
det brutt opp en stor mengde boder under Regattaveien 3-5. For å enkle prosessen til politiet 
og sameiet anmelde sameiet via styreleder alle innbruddene i samme sak. Det ble utført 
befaring og gitt forkalring til politiet. Styret har fått opplyst at sakene ble henlagt, men at en 
person ble anmeldt og sak ble reist. Styreleder ble anmodet om å vitne i saken. 
 
Utbedring av boder etter innbrudd 
Etter innbruddet ble det avholdt befaringer med forsikringsselskap og bodleverandør for å 
skifte ødleagte dører. Dessverre førte sykdom hos leverandør til at prosessen til unødvendig 
lang tid. Med bistand fra vaktmester fikk man skiftet alle dører.  
 
Hente ut hendelser fra video 
Styret har hentet ut video av flere hendelser. Dette gjelder hovedsakelig tyveri og påkjøring 
av garasjeporter. Videoer har hovedsakelig blitt levert politi ifm. med at sakene må anmeldes 
for å få dekket skade av forsikring.  
 
Innført parkeringsregulering 
Det har blitt innført ny parkeringsordning etter vedtak fra årsmøte, samt erfaringsinnhenting 
av nabosameiet. Etter innføringen har antall klager på feilparkerte biler gått ned og trafikk til 
uteparkering er redusert. Parkeringsdekningen på gjesteparkeringen har blitt vesentlig 
bedre. 
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Bestilt bommer/støpt fundament 
Det er blitt støpt fundamenter til og bestilt nye bommer etter vedtak i årmsøte for 2017. 
Dessverre gikk ikke støpingen helt etter planen og bommene ble ikke satt opp før vinteren. 
Bommene settes opp så raskt temperaturen tillater det nå på våren. 
 
Reklamasjonsoppfølging og rettsprosess 
Reklamasjonsoppfølging mot utbygger fortsetter. Utbygger har utbedret og lukket flere saker 
og det pågår dialog for å enses om gjenstående saker. Sameiet har bistand fra BER og 
Kvaale på henholdsvis byggeteknisk og juridisk. For å unngå foreldelse av fristene har det 
blitt tatt ut forliksklage og det har blitt inngått ytterligere fristforlengelser med utbygger. Dette 
sikrer sameiet slik at alle saker behandles fult ut og bed faglig bistand. Reklamasjonene 
omfatter tidligere omtalte punkter, samt enkelte nye som har dukket opp. Ønsker man 
ytterligere informasjon om disse punktene og status kan man kontakte styret. Etter siste 
møte med utbygger der Ber og Kvaale var med ble man enige om å komme til en enighet 
om samtlige punkter i løpet av april, samt utbedring av relevante punkter i løpet av 
sommeren/høsten 2019. 
 
Møter/bistand med BER og Kvaale 
For å sørge for at sameiet får bistand byggeteknisk og juridisk ifm. 
reklamasjonsoppfølgingen er BER og Kvaale engasjert. Det er gjennomført flere befaringer 
og møter slik at underlag for oppfølging mot utbygger blir best mulig.  
 
Møter/befariner med utbygger (Veifor) 
Det er avholdt møter og befaringer med utbygger både for å drøfte ikke avklarte saker og 
for å bistå ifm. utbedringen av aksepterte reklamasjoner.  
 
Uttrekksledninger 
Uttrekksledning fra rekkehus som kobles på garasje ved Regattaveien 101 ble utsatt for 
setningsskader. Dette er utbedret og ifm. kontroll av dette ble resterende ledninger 
kontrollert. Det ble da avdekket tilsvarende problematikk mellom Regattaveien 3 og 7. Feilen 
er utbedret. 
 
Instrukser 
Det er utarbeidet  folieringsinstruks og hekkeinnstruks. Disse ligger på sameiets 
hjemmeside. 
 
Kode ringetablåer 
Styret koder fortløpende ringetablåer for blokkene.  
 
Vakthold 2+2 
Tidligere har det vært tegn til at det har blitt sovet under trappene i 2+2 byggene. Her er ikke 
dørene låst og det er fritt frem ned kjelleren. Dør inn til garasje er låst. I vinter har flere møtt 
på sovende person under trappen. Dette oppleves ubehagelig og utrygt, spesielt for de 
minste. NOKAS patruljerer derfor 2+2 på natten og vil gjøre det i en periode fremover. De 
har allerede bortvist person som sov i Regattaveien 79. 
 
Barnevognskur 
Det er blitt satt opp ekstra barnevognskur på tunet til Regattaveien 1,3,5 og 7. 
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Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter. Mange unødige henvendelser bidrar til lengre behandlingstid 
for relevante henvendelser. Styret belastes mye pga mange praktiske brudd på gjeldene 
regler. Styret oppfordrer alle til å søke informasjon på hjemmesiden www.hagebyen1.no, før 
det rettes henvendelser til styret  
 
Ekstraordinært årsmøte (nye vedtekter) 
Det er avholdt ekstraordnørt årsmøte som vedtok nye vedtekter for Hagebyen 1 etter ny 
eierseksjonslov. 
 
Beboermøte 
Ifm. gjennomføring av ekstraordinært sameimøte ble det gjennomført et beboermøte der 
alle kunne stille åpne spørsmål. Det ble informert om en del generelle saker fra styret og det 
var en god dialog med mange relevant spørsmål. Styret fikk god tilbakemelding fra oppmøtte 
som gjenre ønsket gjentagelse av slike møter. 
 
Hjemmeside og SMS 
Styret oppdaterer hjemmesiden fortløpende med store og små saker. Sameiet har vedtatt 
elektronisk kommunikasjon. I tilegg til hjemmesiden sendes info på sms. Det er derfor viktig 
at alle sender oppdatert kontaktinformasjon til forretningsfører (OBOS) slik at informasjon 
når frem. 
 
A-husken 
I årsmøte for 2017 ble det vedtatt utskifting av husken. Det er avholdt befaringer med flere 
leverandører og dessverre holdt ikke budsjettet til utskifting i 2018. Utskfting planlegges i 
2019, gitt at årsmøtet vedtar foreslått budsjett. 
 
Sandkasser 
Som en del av HMS-arbeidet ble det fylt sand i sandkassene. Apparatene i sandkassene 
har et nedre nivå og det er viktig at man fyller på slik at apparatene står stødig. 
 
Plassering av gjenstander i garasje/bodareal/oppganger 
Det plasseres i løpet av året en del gjenstander i fellesarealer. Dette merkes fortløpende av 
vaktmester og styret godkjenner at dette kastes etter en periode hvis det ikke fjernes. 
Gjenstander kan ikke lagres i fellesarealer grunnet sikkerhet. 
 
Containere til opprydding 
Det bestilles en årlig utsetting av containere. Disse settes ut før 17. mai. til vårrengjøringen.  
 
Juletreinnsamling 
Det ble organisert en felles innsamling av juletrær. 
 
Garasjeport påkjørsler 
Garasjeportene har blitt påkjørt flere ganger i 2018. Dette medfører store kostnader for 
sameiet. Som oftest avdekker video hvem/hva årsaken er. For å dekke dette på forsikringen 
må alle sakene politianmeldes. Dette gjør styret fortløpende for å dekke kostnadene til 
sameiet. Dette har krevd mye tid og korrespondanse med uheldige bilister. Vi minner alle 
om at man må vente med å kjøre til porten er helt åpen. Funksjon som stopper port på vei 
ned bruker noen sekunder så vær forsiktig når man følger etter bil forran. 
 
Juletrefest 
Trivselskomiteen organiserte den årlige juletrefesten med tenning av julegranen. 
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Videre arbeider 
Ut over generelt styrearbeid og oppfølgning av henvendelser vil styret vil fortsette arbeider 
med alle pågående saker.  
Ferdigstille arbeider med kontroll av fordelingsnøkkel og ved behov innkalle til egent møte 
om denne. 
 Vedlikeholdsplan sameiet har fått utarbeidet av OPAK er en av de viktige sakene for 2019 
og som det skal arbeides med å fundamentere i det videre styrearbeider i årene som 
kommer. 
 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 9.920.553. 
Dette er kr 1.848.653 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak innbetaling til 
infrastruktur elbil. 
Andre inntekter består i hovedsak av kompensasjon fra Veidekke vedr. sykkelparkering. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 8.850.371. 
Dette er kr 882.521 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak installasjon elbil 
infrastruktur. 
 
Resultat  
Årets resultat er på kr 1.089.330 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2018.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2018 var kr 3.552.665.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 1.215.000 til alminnelig vedlikehold. 
  
Kommunale avgifter i Bærum kommune 
Vannavgiften øker med 21% og avløpsavgiften forblir uendret.  Renovasjonsavgiften øker 
med 8% 



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 

SIDE 9 

Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2019 er budsjettert økt med kr 19.000. Premieendringen er en følge 
av indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.  
 
Lån 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har ingen lån. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse 
av felleskostnader for 2019. 
 
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2019. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 

ORG.NR. 912 607 526, KUNDENR. 7329 

        

RESULTATREGNSKAP 

    
 

   

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 7 683 192 6 933 048 7 405 000 7 972 000 

Innkrevd ladestruktur  1 559 250    

Garasjer   10 663 012 654 205 666 900 699 552 

Andre inntekter  3 15 099 23 253 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   9 920 553 7 610 506 8 071 900 8 671 552 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -49 350 -49 350 -49 350 -49 350 

Styrehonorar  5 -350 000 -350 000 -350 000 -350 000 

Revisjonshonorar  6 -17 276 -17 830 -16 000 -16 000 

Forretningsførerhonorar  -303 498 -299 750 -306 000 -314 200 

Konsulenthonorar  7 -263 646 -94 335 -250 000 -350 000 

Kontingenter   -15 680 -15 680 -17 500 0 

Drift og vedlikehold  8 -2 708 660 -1 304 957 -1 600 000 -1 215 000 

Forsikringer   -306 963 -377 538 -400 000 -326 000 

Kommunale avgifter  9 -1 746 495 -1 685 386 -1 664 000 -1 884 700 

Garasjer   10 -284 497 -437 732 -530 000 -530 000 

Andre anlegg  11,19 -110 881 -130 539 -133 000 -133 000 

Energi/fyring  12 -1 021 598 -916 162 -900 000 -1 000 000 

TV-anlegg/bredbånd  -766 225 -678 988 -855 500 -855 500 

Andre driftskostnader 13 -905 605 -952 568 -896 500 -1 001 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -8 850 371 -7 310 815 -7 967 850 -8 025 250 

        

DRIFTSRESULTAT   1 070 182 299 691 104 050 646 302 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  14 19 262 15 458 15 000 15 000 

Finanskostnader  15 -114 0 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 19 148 15 458 15 000 15 000 

        

ÅRSRESULTAT     1 089 330 315 149 119 050 661 302 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  1 089 330 315 149   
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BALANSE 

      
 

 

    Note  2018 2017 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    21 870 12 692 

Kundefordringer     357 140 

Kortsiktige fordringer  16  12 501 78 

Energiavregning   17  460 848 0 

Andel omløpsmidler i fellesanlegg 19  14 104 26 578 

Driftskonto OBOS-banken    271 445 762 043 

Sparekonto OBOS-banken    2 708 472 1 760 147 

Sparekonto OBOS-banken - Vedlikeholdsfond  1 009 474 503 276 

SUM OMLØPSMIDLER       4 499 070 3 064 954 

        

SUM EIENDELER         4 499 070 3 064 954 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital     3 552 665 2 463 335 

SUM EGENKAPITAL       3 552 665 2 463 335 

        

GJELD 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   133 187 100 137 

Leverandørgjeld     798 845 373 992 

Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg 19  14 104 26 578 

Energiavregning   17  0 100 642 

Annen kortsiktig gjeld  18  270 270 

SUM KORTSIKTIG GJELD       946 405 601 618 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     4 499 070 3 064 954 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar   19  0 0 

       

 
Oslo, 06.03.2019, 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 
 
 

Espen Klein /s/          Thomas Angeltveit /s/          Fredrik Bjørnødegård /s/ 
 

Bjørn Meaas /s/          Helen Norheim /s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 

 

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 

 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

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

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

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

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

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

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 

 

FORDRINGER 

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

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

de enkelte fordringene. 

 

SKATTETREKKSKONTO 

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

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader Blokk     2 935 584 

Felleskostnader 2+2      2 371 680 

Felleskostnader Rekkehus     1 237 140 

Kabel-TV blokk      317 340 

Vedlikeholdsfond      284 004 

Kabel-TV 2+2      185 760 

Internett blokk      152 028 

Internett 2+2      88 992 

Kabel-TV rekkehus      74 820 

Internett rekkehus      35 844 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     7 683 192 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Korrigeringer på reskontro     99 

Kompensasjon fra Veidekke vedr sykkelparkering   15 000 

SUM ANDRE INNTEKTER         15 099 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -49 350 

SUM PERSONALKOSTNADER       -49 350 

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 2017/2018, og er på kr 350 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 17 276. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -116 593 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning   -59 389 

Andre konsulenthonorarer, BER    -87 664 

SUM KONSULENTHONORAR       -263 646 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Elektro Nettverk Service as El-bil lader   -1 428 731 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -1 428 731 

Drift/vedlikehold bygninger     -182 788 

Drift/vedlikehold VVS     -5 940 

Drift/vedlikehold elektro     -21 341 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -233 411 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -201 897 

Drift/vedlikehold brannsikring     -493 333 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -135 219 

Egenandel forsikring      -6 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -2 708 660 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -1 038 870 

Renovasjonsavgift      -707 625 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -1 746 495 
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NOTE: 10 

GARASJER 

        

INNTEKTER GARASJER 

Leieinntekter      699 552 

Tomme leieforhold      -36 540 

SUM INNTEKTER GARASJER       663 012 

        

KOSTNADER GARASJER 

Drift/vedl.hold      -191 091 

Vakthold       -278 

Diverse utstyr      -13 886 

Renhold v/firmaer      -39 544 

Strøm og nettleie      -39 697 

SUM KOSTNADER GARASJER       -284 496 

                

SUM GARASJER           378 516 

       

       

NOTE: 11 

ANDRE ANLEGG 

        

KOSTNADER ANDRE ANLEGG 

Andel kostnader Fornebu Driftsforening 224/5628   -110 881 

SUM KOSTNADER ANDRE ANLEGG     -110 881 

                

SUM ANDRE ANLEGG         -110 881 

        

NOTE: 12 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -435 872 

Fjernvarme      -585 726 

SUM ENERGI / FYRING         -1 021 598 
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NOTE: 13 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -11 685 

Container       -27 505 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -20 187 

Driftsmateriell      -3 824 

Lyspærer og sikringer     -33 328 

Vaktmestertjenester      -266 328 

Vakthold       -4 959 

Renhold ved firmaer      -327 940 

Snørydding/gressklipping     -166 850 

Andre fremmede tjenester     -804 

Kontor- og datarekvisita     -190 

Trykksaker      -7 929 

Andre kontorkostnader     -2 

Telefon, annet      -4 450 

Porto       -14 204 

Gaver       -420 

Bankgebyr      -5 758 

Velferdskostnader      -8 623 

Konstaterte tap      -619 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -905 605 

        

NOTE: 14 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    1 904 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   14 670 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   2 526 

Andre renteinntekter      162 

SUM FINANSINNTEKTER         19 262 

        

NOTE: 15 

FINANSKOSTNADER 

Renter på leverandørgjeld     -114 

SUM FINANSKOSTNADER         -114 

        

NOTE: 16 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Avregning 2018 Fornebu Driftsforening   10 340 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)  2 161 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     12 501 
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NOTE: 17 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)    -1 716 312 

SUM INNTEKTER           -1 716 312 

 

KOSTNADER 

Techem       134 154 

Fjernvarme      2 043 123 

SUM KOSTNADER           2 177 276 

 

Uoppgjorte avregninger     -117 

 

SUM ENERGIAVREGNING         460 848 

 

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: 18 

OPPTJENT EGENKAPITAL 

EGENKAPITAL   IB 01.01.18 Res.2018 UB 31.12.18  

BLOKK       -1 084 261        -493 404     -1 577 665   

REKKEHUS         -223 181         126 908          -96 273   

2+2          -861 517        -344 317     -1 205 834   

GARASJE         -294 376        -378 515        -672 891   
SUM    -2 463 335 -1 089 328 -3 552 663  

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL       -3 552 663 

        

NOTE: 19 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Purregebyr innbet.service     -270 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -270 

        

NOTE: 20 

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG 

Selskapet eier 224/5628 deler av Fornebu Driftsforening. 

Selskapet plikter 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 Andre anlegg". 

AVDELINGSREGNSKAP PR: 31.12.2018 
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  Blokk Rekkehus 2+2 Garasje Sum 

            

DRIFTSINNTEKTER:       

INNKR. FELLESKOSTN.     3 404 952      1 347 804      2 930 436   7 683 192 

INNKR.LADESTRUKTUR       856 195        201 867        501 188   1 559 250 

GARASJER          663 012  663 012 

ANDRE INNTEKTER           6 342            3 171            5 587   15 099 

SUM DRIFTSINNTEKTER 4 267 489 1 552 842 3 437 211 663 012 9 920 553 

       

DRIFTSKOSTNADER:       

PERSONALKOSTNADER -20 727 -10 364 -18 260  -49 350 

STYREHONORAR -147 000 -73 500 -129 500  -350 000 

REVISJONSHONORAR -7 256 -3 628 -6 392  -17 276 

FORR.FØRERHONORAR -127 469 -63 735 -112 294  -303 498 

KONSULENTHONORAR -110 731 -55 366 -97 549  -263 646 

KONTINGENTER -6 586 -3 293 -5 802  -15 680 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -537 570 -268 785 -473 574  -1 279 929 

STØRRE VEDLIKEHOLD -784 526 -184 970 -459 235  -1 428 731 

FORSIKRINGER -128 924 -64 462 -113 576  -306 963 

KOMMUNALE AVGIFTER -733 528 -366 764 -646 203  -1 746 495 

GARASJER    -284 497 -284 497 

ANDRE ANLEGG SAMEIE -46 570 -23 285 -41 026  -110 881 

ENERGI / FYRING -429 071 -214 536 -377 991  -1 021 598 

KABEL- / TV-ANLEGG -321 815 -160 907 -283 503  -766 225 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER -380 354 -190 177 -335 073   -905 604 

SUM DRIFTSKOSTNADER -3 782 127 -1 683 770 -3 099 979 -284 497 -8 850 373 

DRIFTSRESULTAT: 485 362 -130 929 337 232 378 515 1 070 180 

       

FINANSINNTEKT/KOSTNAD       

FINANSINNTEKTER 8 090 4 045 7 127  19 262 

FINANSKOSTNADER -48 -24 -42  -114 

RES. FINANSINNT/KOSTN. 8 042 4 021 7 085   19 148 

       

RESULTAT 493 404 -126 908 344 317 378 515 1 089 328 
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SPESIFIKASJON UNDERREGNSKAP GARASJER: 

    

INNTEKTER kto 3692 31.12.2018   31.12.17  

           2018             2017  

    

Inntekter 01-12.18       663 012         654 205     

SUM INNTEKTER       663 012          654 205      

       

KOSTNADER kto 482:       

Drift Vedlikeh.       -191 091          -46 121     

Vask          -86 250     

Portservice        -125 181     

Ventilasjon            -9 625     

Strøm        -39 697          -21 390     

Diverse            -2 088     

Vakthold        -14 164          -90 725     

Renhold        -39 544          -27 788     

SUM KOSTNADER      -284 496        -437 734                      

       

RESULTAT       378 516          216 471      

 

 

OPPTJENT EGENKAPITAL 

EGENKAPITAL  IB 01.01.18 Res.2018 UB 31.12.18 

BLOKK      -1 084 261        -493 404     -1 577 665  

REKKEHUS        -223 181         126 908          -96 273  

2+2         -861 517        -344 317     -1 205 834  

GARASJE        -294 376        -378 515        -672 891  

SUM EGENKAPITAL  -2 463 335 -1 089 328 -3 552 663 
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5. INNKOMNE FORSLAG 
 
A) Erstatte huske 

Forslagsstiller: Styret  
 
Bakgrunn: 
Styret ønsker å øke budsjettramme for å erstatte A-husken med annet lekeapparat. Det 
ble i årsmøtet for 2017 antydet et budsjett på kr 50 000,- til dette. Styret har innhentet et 
par tilbud på nye apparater. Priser for apparater med montering overskred dette beløpet.  
For å erstatte husken ved demontering er det hensiktsmessig at budsjettrammen økes 
til kr 150 000,- Nye apparater skal være tilpasset bruk for større barn også. 

 
Forslag til vedtak: 
A-husken fjernes og erstattes med lekeapparat tilpasset barn i alle aldre. 
Budsjettrammen er kr 150 000,- 

 
 

 
B) Sykkelstativ 

Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn: 
Kapasitet i sykkelstativer er for liten. Det er langt flere sykler i bruk enn det man har 
parkeringsplass til. Det er derfor ønskelig å øke kapasiteten der det allerede er stativer 
i dag.  
Ut over dette vil man fortsette med oblater slik at man får en periodisk opprydning av 
sykler som ikke er i bruk. 
 
Forslag til vedtak: 
Det settes av kr 100 000,- for å utvide eksiterende sykkelstativer der dette eventuelt er 
mulig. 
 
 
 

C) Overføring til vedlikeholdsfond  
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn: 
For å styrke vedlikeholdsfondet og klargjøre sameiet for kommende vedlikehold 
ønskes det å overføre kr 500 000 fra sameiets sparekonto til vedlikeholdsfondet. 
 
Forslag til vedtak: 
Det overføres kr 500 000,- fra sameiets sparekonto til vedlikeholdsfondet. 
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D) Parkeringsordning 
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn: 
Se andre saker innsendt for ytterligere informasjon for valg av eksiterende 
parkeringsordning. 
 
Fra 1.1.2019 vil Østlandske Parkering AS kontrollere våre gjesteparkeringsplasser og 
fellesarealer. Den gamle ordningen med SMS vil ikke lengre være gyldig, og betaling 
må skje gjennom EasyPark applikasjonen eller via betalingsautomat i 
gjesteparkeringskjeller. Ved betaling på automat kan kun kontanter benyttes, samt lapp 
må legges synlig i frontruten. Satsene for gjesteparkering blir 20 kr (eks easyparkavgift) 
for 5 timer, og 50 kr døgnet (eks easyparkavgift). Easyparkavgiften er per i dag på 15%. 
Det blir 15 min gratis parkering ved trekking av lapp i kjeller.  
 
Forslag til vedtak 
Eksisterende parkeringsordning videreføres i nåværende form. Vedtas ikke dette 
avsluttes nåværende ordning og sameiet er uten parkeringsordning. 
 
 
 

E) Strøm til ladning av El-biler 
 Forslagsstiller: Jørgen A. R. Halvorsen 
 

Bakgrunn:  
Strømpriser for alle bedrifter, inkludert sameier og borettslag varierer etter forbruket, 
spesifikt er det effektleddet som øker. Med ett økt forbruk for ladning av elbiler, vil 
effektleddet og dermed strømprisene øke pr kwh. Dette betyr da også at strømprisene 
for normalt forbruk som lys, port og annet drift også øker,for alle. Ett annet sameie har 
forklart denne fordelingen litt mer nøye, som dere kan se på denne linken: 
http://www.haugerudhagan.no/2018/09/11/554/ 
For at den økte kostnaden kun faller på de som bruker El-biler, og ikke alle andre 
beboere, kan det enten opprettes ett eget abonnement, med egen måler, som kun 
dekker El-bil ladestasjoner, eller det kan rettferdiggjøres ved at alt forbruk på forhøyet 
kostnad faktureres de som bruker ladestasjoner, ved at de betaler en høyere kwh pris. 
 
Forslag til vedtak: Ett eget abonnement opprettes for å kun dekke El-bil ladestasjonene. 
Dette strømforbruket skal føres på en egen regnskapskonto enn vanlige strømkostnader 
i regnskapet som er for felleskostnader. Kostnadene på denne kontoen skal kun 
faktureres brukere av el-bil ladeanlegg. 
 
Styrets drøfting: 
Eksisterende ladepunkter (de som er satt opp før fellesanlegget) De ligger bak egen 
måler til seksjon eller i serie til garasjeanlegg. De som er bak egen måler faktureres av 
Hafslund og ikke noe sameiet belastes for. 
De som er i serie bak fellesanlegg faktureres for forbruk til en pris vi setter. Den settes 
etter snittet forrige år + et påslag for å dekke kostnader til elavgifter, effektledd. Denne 
er lav da det er få måle og fellesanlegget med eksempelvis salmonellaanlegget være 
vesentlig større. 
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Nytt ladeanlegg: 
Lille garasjen og frem til første 90 grader sving er på egent anlegg og nytt inntak fra 
trafo. Dette anlegget er på egen måler og forbruket belastes til de som lader. Ingen 
kostnader belastes fellesanlegg. 
 
Resten av fellesanlegg er koblet til de 4 underfordelingene i kjelleren. Anlegget er koblet 
bak måler til garasjeanlegg da det ikke er plass til flere målere i fordelingen uten større 
ombygginger som ville medført en merkostnad ved installasjon. Ved å sette inn 4 egne 
målere til anlegget vil vi også få et anleggsbidrag på disse målerne. 
Dette sammen med installasjonskostnadene gjør at det er en stund før dette er 
lønnsomt. 
 
Planlagt fordeling av kostnader er strøm til de som lader og vedlikehold/drift av 
fordelingsanlegget til alle. For å få frem riktig kostnad bruker vi ladeanlegget som er på 
egen kurs for å se kostnaden og bruke dette som referanse/grunnlag for fordeling av 
kostnadene. 
 
I fremtiden da man er i gang med AMS og ser det hensiktsmessig kan man eventuelt 
opprette egne målere til anleggene. 
 
strømpris + nettleie + elavgifter + fastbeløp per måned. I tillegg til dette betaler vi noe 
som heter effektledd og effekttariff,  
 
Styrets innstilling: 
Strømforbruk faktureres etter faktisk forbruk og skal dekke, strømpris, nettleie, 
elavgifter, fastbeløp per mnd, effektledd og effekttariff. Beløpet beregnes/estimeres ut i 
fra anlegget i lille garasjen, samt avlest forbruk på måler/ladestasjon. 
 
Styret støtter ikke forslaget 
 
 
 

F) Blokk / Hus representanter 
 Forslagsstiller: Jørgen A. R. Halvorsen 

Bakgrunn:  
I ett sameiet med over 200 enheter er det vanskelig for ett styre å tenke på alle beboeres 
behov. I flere sameier og borettslag med mange blokker og forskjellige hus er det ofte 
naturlig med egne «blokkrepresentanter» i tillegg til styremedlemmer. Disse kan hjelpe 
styret med å spre informasjon og informere styret når det er noe de burde ta tak i. 
Det gis ikke noe stemmerett til blokkrepresentantene, så det trengs ikke å sette ett krav 
til at alle må ha en representant. Vervet skal ikke være lønnet, alt arbeid er frivillig. Valg 
av husrepresentanter kan skje på sameiermøte eller ved ønske. Husrepresentanter er 
underlagt samme taushetsplikt som styremedlemmer. De valgte representantene skal 
få tilsendt styremøtedokumenter i forkant av styremøtene, og får anledning til å skriftlig 
via mail komme med innspill på vegne av sine «hus». Etter hvert styremøte skal de også 
få tilsendt via e-post, referater. 
Representantene står fritt til å dele relevant og ikke konfidensielt informasjon fra 
møtereferatene med beboere i sin blokk. 
 
Forslag til vedtak:  
Det gis mandat til alle blokker/hus å velge egne representanter, maks 1 pr. blokk/hus. 
Hvert hus er definert som ett hus ved at det er sammenhengende over bakken. 
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Husrepresentanter kan velges på sameiermøte, eller med signatur fra minimum 50 % 
av beboerne i blokken/huset. Husrepresentanter sitter i 2 år, i samme periode som 
styrerepresentanter, og er underlagt samme taushetsplikt som styremedlemmer. En hus 
representant kan byttes ut i løpet av valgperiode, dersom minimum 50 % av beboerne i 
blokken/huset ønsker det. Valg er bytte av husrepresentant skal umiddelbart varsles 
styret.  
 
Styrets drøfting: 
Det er positivt at man ønsker involvering og bedring av kommunikasjon mellom alle i 
sameiet. Styret anser tiltaket som en sak som kan tas opp på et beboermøte eller i egent 
forum for byggene der det er ønsket. Vi mener dette ikke er en sak som årlig skal opp i 
sameiemøtet da det ikke er forum for dette. 
 
Styrets innstilling: 
Vervet uføres etter de retningslinjer gjengitt i innsenders saksbakgrunn og forslag til 
vedtak med endring av at valget utføres utenom årsmøtet. Representanter velges innen 
en periode på 2 mnd. etter årsmøtet. 
 

 

 

G) Vedtektsendring  
 Forslagsstiller: Pär Augustsson 

Bakgrunn: 
På bakgrunn av at dagens styreleder kort tid etter at han tilstrådte sitt verv, solgte og 
flyttet fra Hagebyen, mener jeg det er behov for en endring av vedtektene som ivaretar 
beboerenes interesser.  
 
I dag under § 10 Styret: 
 
Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre 
noen sameiers husstand.   
 
Forslag til vedtak: 
Vedtektenes § 10 Styret foreslås endret slik är kravet om närhet til mlijöet og 
engasjement ivaretas. Ordlyden foreslås derfor endret til; 
 
Styremedlemmene og varamedlemmene behøver å være sameiere eller tilhøre noen 
sameiers husstand.   
 
Styrets drøfting: 
Eksisterende vedtekter sier: 
 
8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 
 
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fem andre medlemmer. 

Det kan velges inntil to varamedlemmer. 
 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

 
 

(3) Styreleder skal velges særskilt. 
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(4) 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. 

 
Hagebyen1 har en egen valgkomite som gjør en god jobb for sameiet og kan følge 
denne intensjonen i sin jobb, samt det er opp til hver enkelt seksjonseier å velge hvem 
man stemmer inn i styret. Ved å endre vedtektene vil man også måtte kalle inn til 
ekstraordinært sameiermøte hvis et styremedlem skulle flytte i valgt periode. Styret 
mener at ved en slik situasjon vil medlemmet selv kunne gi beskjed hvis man ikke lengre 
kan fylle vervet og bli erstattet av varamedlem ved behov. Styret mener det ikke bør 
innføres vedtektsendringer som begrenser årsmøtets myndighet. 
 
Styrets innstilling: 
Styret anbefaler at det ikke gjøres vedtektsendringer som begrenser årsmøtets 
myndighet.  
 
 
 

H) Vedtektsendring  
Forslagsstiller: Astrid Weinholdt  

Bakgrunn: 
Punkt 8. Styret og dets vedtak 
Tilføye et underpunkt: Valgkomité  
Sameiet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minimum to (2) medlemmer, 
helst tre (3). Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år). Et medlem av 
valgkomiteen kan gjenvelges etter en pause på 4 år. 
 
Forslag til vedtak: 
Punkt 8. Styret og dets vedtak 
Tilføye et underpunkt: Valgkomité  
Sameiet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minimum to (2) medlemmer, 
helst tre (3). Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år). Et medlem av 
valgkomiteen kan gjenvelges etter en pause på 4 år. 
 
Styrets drøfting: 
Styret stiller seg bak at det er hensiktsmessig med en rotering i valgkomiteen. Hagebyen 
1 har i hittil hatt en engasjert og dyktig valgkomite og medlemmene har blitt skiftet ut 
periodisk. Styret mener det er uheldig å sette sameiet i brudd med vedtektene hvis man 
ikke får valgt en komite.  
 
Styrets innstilling: 
Tilføye et underpunkt: Valgkomité  
Sameiet kan ha en valgkomité. Valgkomiteen skal eventuelt bestå av minimum to (2) 
medlemmer, helst tre (3). Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år). Et medlem 
av valgkomiteen kan gjenvelges etter en pause på 1 år. 
  



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 

SIDE 26 

I) Protokoller 
Forslagsstiller: Astrid Weinholdt  

Bakgrunn: 
Styrets protokoller blir lagt ut fortløpende på sameiets hjemmeside, etter at de er 
godkjent og eventuell sensitiv informasjon er fjernet. 
 
Forsalg til vedtak: 
Styrets protokoller blir lagt ut fortløpende på sameiets hjemmeside, etter at de er 
godkjent og eventuell sensitiv informasjon er fjernet. 
 
Styrets drøfting: 
Styret har lagt ut prokoller til og med år 2018. Der har man sensurert saker med behov 
for dette. Etter innføring av GDPR og med hensyn på personvern ønsker ikke styret å 
legge ut protokollene. Protokollene er interne styringsdokumenter og lovverket krever 
ikke at protokoller skal legges ut offentlig. Styret kan ikke sitte med ansvar for at 
personvern holdes og styret/sameiet bør ikke stå i en sitasjon der man kan være 
ansvarlig for brudd på dette og eventuelle erstatninger. 
 
Styrets innstilling: 
Protokoller offentliggjøres ikke. De som ønsker protokollen kan få denne tilsendt. De vil 
være ansvarlig for hensyn til personvern følges og at protokollens innhold behandles 
etter gjeldene lover. Ser man innhold som burde vært sensurert eller skulle vært 
konfidensielt er man pliktig å opplyse styret om dette snarest.  
 

Styret støtter ikke forslaget 

 

 

 

J) Parkeringsordning 
 Forslagsstiller: Siri Storøy og Andreas Lervik  

Bakgrunn: 
I kjølvannet av ny gjesteparkeringsordning merkes uheldige konsekvenser. Det virker 
som flere biler kjører inne på området, samt stopper utenfor parkeringsplasser. 
 
For å skape bedre oppvekstvilkår i Hagebyen 1. ønsker vi å redusere biltrafikk og 
parkering på område. 
 
En person som skal kort tid innom Hagebyen må nå betale for fem timer parkering. 
Dette fremstår lite gjennomtenkt, og er direkte uheldig for besøkende som er kort 
innom vårt sameie. Andre sameier har gratis gjesteparkering for eksempel via app-
registrering. Gratis gjesteparkeringsbevis var også en del av det som ble vedtatt på 
forrige sameiemøte.  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Innføre 15 minutter gratis parkering, rettet mot vareleveranser. 
 
2. Beboere får utdelt gjestekort, eller mulighet til registrering av gjester gratis via app.  
 
3. Frem til endringene er i iverksatt oppheves nåværende parkeringssystem. 
Styrets drøfting: 
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Styret henviser til sak D og K for utdypende info. Angående biltrafikk ser vi at det har 
blitt en reduksjon av bruken på uteparkeringen. Dette er gunstig og har vært et 
etterlengtet ønske for de som bor i blokkene som kjøres forbi. De opplevde tidligere en 
større trafikk og farlige situasjoner. 
Styret jobber med å innføre 15 minutters gratis parkering mot trekking av lapp. 
 
Styrets innstilling: 
Eksisterende parkeringsordning videreføres. Vedtas ikke dette avsluttes ordningen og 
sameiet står uten parkeringsordning. 
 
Styret støtter ikke forslaget 
 
 
 

K) Parkeringsordning 
Forslagsstiller: Stian Rabe  

Bakgrunn: 
Styrets oppgave er å lede laget/sameiet. Borettsloven § 8 - 8 fastsetter at styret skal " 
leie verksemda i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamling". 
Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå "vedlikehold og drift av 
eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med 
lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet". 
Årsmøtet i Sameiet Hagebyen1 vedtok på årsmøtet 27.03.2017 at det skulle innføres 
endrede parkeringsrutiner på Sameiets fellesområder. Det var, på årsmøtet, svært 
delte meninger om behovet for dette. Mange beboere kjente seg ikke igjen i den 
situasjonen som styret beskrev for behovet for å innføre nye regler for parkering. Etter 
mye diskusjon og for å ikke pålegge styret rollen som parkeringsvakter ble følgende 
vedtak fattet: 
 
«5. Behandling av innkomne forslag og saker 
A) Gjesteparkeringsregler / Kjøre og parkeringsregler. 
Den nåværende parkeringsordningen viser seg å være vanskelig å håndheve. Styret 
mottar mange klager fra beboere, og kontroller gjort av styret viser også en lang rekke 
misbruk og feilparkeringer. Med økende utbygging på Fornebu, ny barnehage i 
lokalområdet etc. forventes det at utfordringene rundt misbruk av dagens 
parkeringsordning vil øke i tiden framover. 
Styret ønsker at parkeringskontroll skal utføres av eksternt firma. Dette vil føre til 
grundigere kontroll og oppfølging med parkering på fellesområdene i sameiet. Det er 
ikke mulig for styret å benytte nok ressurser på parkeringskontroll til å håndheve 
reglene på en god måte. Styrets konklusjon er derfor at dagens og fremtidens regler 
må håndheves av andre enn styrets medlemmer. Ekstern kontroll utført av 
parkeringsvakter er eneste løsning og det må være økonomi i bunn for en slik avtale. 
Styret er i kontakt med firmaer som besørger parkeringskontroll, og ber om årsmøtets 
godkjennelse til å inngå en avtale for sameiets område. 
Merk at Parkeringsforskriften ble oppdatert av myndighetene den 1.1.2017 og 
medfører betydelige endringer fra slik parkeringskontroll ble håndhevet tidligere. Se: 
https://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/parkering/i-2017-kommer-nye-
parkeringsregler/ der NAF skriver: «Reglene vil sikre en forutsigbar, balansert og 
forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet hvor det stilles strenge krav til 
parkeringsfirmaene.» 
Brudd på reglementet på gjesteparkeringen vil med de nye reglene pt gi en bot på 300 
kroner. 



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 

SIDE 28 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner bruk av eksternt firma for parkeringskontroll. Følgende punkter 
vil være del av ny parkeringsinstruks, som vil bli endelig utformet av styret når en 
avtale om parkeringskontroll blir inngått: 
 
1. Alle boenheter vil få utdelt to gjesteparkeringsbevis til bruk på gjesteparkering. 
Disse skal kun benyttes av gjester. 
2. Parkering på gjesteplasser inne og ute vil være gratis i opptil 72 timer mot fremlagt 
gjesteparkeringsbevis. 
3. Dersom hensiktsmessig for drift og fleksibilitet, vil det innføres bruk av 
parkeringsautomat for betaling utover nevnte 72 timer gratisordning for gjester. 
4. HC-plasser er reservert kjøretøy som også har gyldig kommunalt HC-kort plassert 
godt synlig i kjøretøyets frontrute. 
5. Kjøring til bolig må kun gjøres for nødvendig transport, og bare for inn- og utlasting i 
maksimalt 30 minutter. 
6. Ved spesielle behov kan styret utstede parkeringskort med utvidede rettigheter. 
7. Overtredelser medfører bot og eventuelt borttauing. 
 
Vedtak: Vedtatt (Protokoll fra årsmøte i Sameiet Hagebyen1, 27.03.2017)» 
Det ble ikke foretatt vekting av kriteriene, så disse må således anses som likeverdige. 
Styret har f.o.m. januar 2019 valg å inngå en avtale med en privat aktør om 
avgiftsbelagt parkering i Sameiet Hagebyen1, men de har valgt å ikke i hensyn ta 
kriteriene for vedtaket. 
Styret har av flere beboere blitt oppfordret til å følge det lovlige fattede vedtaket. 
Styret har valg å ikke forholde seg til dette. Styret har også blitt forespurt om hvorfor 
kriteriene ikke er fulgt og bakgrunnen for dette. (se vedlegg1) 
Jeg finner det svært bekymringsverdig at vi har et styre som ikke forholder seg til 
lovlige fattede vedtak på årsmøter. Styret skal representere oss sameiere og kan ikke 
på eget initiativ se bort i fra vedtak ut i fra sin egen personlige mening om saken, så 
lenge vedtaket er fattet innenfor lovens rammer. 
 
1.1 FORSLAG TIL VEDTAK, (3 vedtak, men med samme begrunnelse). 
 
1.1.1 Styret i Sameiet Hagebyen1 må forholde seg til og iverksette de til en hver tid 
vedtatte forslag fra årsmøter i Sameiet Hagebyen1 
 
1.1.2 Styret i Sameiet Hagebyen1 må umiddelbart innføre de kriteriene som ble vedtatt 
om parkering på årsmøtet i Sameiet Hagebyen1 i 2017. 
 
1.1.3 Styret gis en kraftig irettesettelse, av årsmøtet, for ikke å forholde seg til de til en 
hver tid gjeldende vedtak som gjøres på årsmøtene i Sameiet Hagebyen1. 
 
Styrets drøfting 
Styret arbeider aktivt for å forvalte sameiet etter gjeldende lovverk og vedtatte vedtak 
fra årsmøter. Styret har ingen intensjon om å gå i mot lover, vedtak eller 
seksjonseiere. I saken vedrørende innføring av parkeringsordningen viste det seg at 
foreslått ordning ikke var praktisk mulig å gjennomføre. Videre i drøftingen under 
utdypes det hvordan styret har etter beste intensjon har funnet frem til en 
parkeringsordning som man mener vil fungere i praksis og hvilke vurderinger som er 
gjort. Styret beklager at det er avvik fra vedtaket i årsmøte for 2016. 
Til vedtaket fra årsmøte for 2016. 
Årsmøtet godkjenner bruk av eksternt firma for parkeringskontroll. 
Følgende punkter vil være del av ny parkeringsinstruks, som vil bli 
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endelig utformet av styret når en avtale om parkeringskontroll blir 
inngått: 
Styret har brukt tid på å finne en god løsning for å kunne håndheve 
bruken av gjesteparkeringsplasser. Kriteriene i vedtaket har ligget 
til grunn for utarbeidelsen av forslaget, og styret har kommet til en 
utforming som er lik dagens ordning. Styret anser vedtaket på årsmøtet 
som gjennomført. I forslaget fra seksjonseier bemerkes det at punkt en 
og to ikke er fulgt. Dette var av den grunn at det ikke var 
hensiktsmessig, og vanskelig å kontrollere. 
 
Punkt en, gjesteparkeringsbevis. 
Gjesteparkeringsbevis er vanskelig å kontrollere, og vil ha negativ 
effekt på hele ordningen. Hvordan skal man kontrollere at beboere ikke 
benytter gjensteparkeringsbevis i sine private biler, samt 
administrasjon av disse er en jobb styret ikke trenger. Ved å sette 
prisen lav, ca 20 kr for 5 timer, er reglene klare og misbruket 
reduseres. Gjesteparkeringsbevis må ikke tolkes som beboerkort. 
Tidligere og nye regler er tydelige på at parkeringsplassene kun er 
for gjester og ikke for seksjonseires bruk uten betaling. Vi arbeider 
med å få på plass en 15 min gratis parkering ved å trekke lapp nede. 
Det er ikke ønskelig med denne muligheten utendørs. Det er ønskelig 
med så lav trafikk til denne parkeringen da alle biler kjører forbi 
flere hager og tilknyttet lekeplass for blokkene i R 1, 3 5 og 7. 
 
Punkt to, gratis parkering i 72 timer. 
Denne løsningen har vist seg å ikke kunne praktisk innføres. Det er 
ingen måte å kontrollere bruken på. For å kunne håndheve dette må man 
ha parkeringsøyeblikk for bil, kontroll av at bilen ikke tilhører 
seksjonseier, karantenetid, registreringssystem for biler for 
seksjonseier. Etter erfaringer fra et annet sameie nært oss, manglende 
tekniske muligheter for kontroll, etter anbefaling av 
parkeringsselskap, samt diskusjon i styret, valgte vi å ha en lav pris 
for 5 timer. Den tidligere ordningen hadde en flat rate på 10 kr for 
24 timer. Det har aldri vært gratis gjesteparkering i sameiet og 
tidligere ordning var slik at bot og borttauing var de to vedtatte sanksjonsmulighetene. 
 
 
Punkt tre til syv ansees som oppfylt, med foregående avgjørelser tatt 
i betraktning. Punkt 6 er et elektronisk parkeringsbevis som styret 
administrer. 
 
1.1.1 
Styret forholder seg, og følger vedtakene som gjøres på årsmøtene. 
Dette er man også bundet til av eierseksjonsloven, og således ser ikke 
styret at dette er nødvendig å vedta da det er lovfestet. 
 
1.1.2 - Styret har egen sak på om parkeringsordningen skal avsluttes 
slik at sameiet er uten regler for gjesteparkeringen eller videreføres 
i sin nåværende form. Det refereres til denne saken for ytterligere informasjon. 
 
1.1.3 - Styret har gjort den jobben de er pålagt, og således virker det svært uheldig at 
seksjonseier ønsker å gi styret en «kraftig irettesettelse». Styret stiller seg uforstående 
til hva seksjonseier mener med dette. 
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Styrets innstilling: 
1.1.1 - Styret forholder seg, og følger vedtakene som gjøres på årsmøtene. Dette er 
man også bundet til av eierseksjonsloven, og således ser ikke styret at dette er 
nødvendig å vedta da det er lovfestet. 
 
1.1.2 – Eksisterende parkeringsordning videreføres. 
 
1.1.3 - Styret har gjort den jobben de er pålagt, og således virker det svært uheldig at 
seksjonseier ønsker å gi styret en «kraftig irettesettelse». Styret stiller seg 
utaforstående til hva seksjonseier mener med dette. Årsmøtet støtter styret og har  
tillit til arbeidet styret utfører for sameiet. 
 
Styret støtter ikke forslagene 

 

 

 

L) Styresammensetting 
 Forslagsstiller: Stian Rabe  

BAKGRUNN: 
Et styre i et sameie representerer et «nærdemokrati» og skal utføre og i vare ta de 
oppgaver som er til det beste for seksjonseiere i sameiet. Jeg mener dette best gjøres 
med at man i det daglige oppholder seg eller har interesser innenfor sameiets «fire 
vegger». 
-Det er som regel den som bærer sekken, som kjenner tyngden best. (Gammelt 
jungelord) 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
2.1.2 Det skal tilstrebes at styrets sammensetning bare skal ha medlemmer med 
eierinteresser i Sameiet Hagebyen1. Avvik fra dette skal særlig begrunnes. 
Vedlegg 1: Korrespondanse med styret i Sameiet Hagebyen1 

 

Korrespondanse styret i Sameiet Hagebyen1 

Logg for korrespondanse mellom styret og forslagsinnsender: 

29.12.18 

Henvendelse til styret: 

«Hei. 

Jeg kan ikke se at jeg har mottatt gjesteparkeringsbevis ifm innføring av avgiftsbelagt parkering 

i Hagebyen 1. 

Mvh, 

Stian Rabe 

Regattaveien 18 

1364 Fornebu» 

 

Svar fra Styret: 

«Hei 

Det blir ingen gjestebevis. All parkering blir avgiftsbelagt for gjester. 

Mvh 

Styret.» 

Henvendelse til styret: 

«Hei. 

Dette er helt i strid med vilkårene for vedtaket som ble gjort på årsmøtet 27.3.2017 og som er 

protokollert. Jfr 
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protokoll pkt 5a pkt 1-7. Jeg minner om at det var på bakgrunn av punkt 1-7 at forslaget ble 

vedtatt. 

Jeg ber derfor om at styret forholder seg til det vedtaket. 

Dersom dette ikke er noe styret ønsker ber jeg snarest om en redegjørelse for dette. 

Mvh, 

Stian» 

 

Svar fra styret: 

«Hei Stian. 

Espen svarer deg. 

Mvh 

Fredrik» 

 

11.01.19 

Henvendelse til styret: 

«Hei. 

Viser til tidligere henvendelser. 

Jeg kan ikke se å ha mottatt svar som lovet. 

Mvh 

Stian Rabe» 

 

Svar fra styret: 

Espen, Svarer du beboer? 

Mvh 

Fredrik 

 

19.1.19 

Henvendelse til styret: 

«Hei. 

Jeg viser til mine gjentatte forespørsler om årsaken til at styret har fraveket vilkårene for 

innføring av betalt 

parkering i Hagebyen vedtatt og protokollert på årsmøtet 2017 og hjemmelsgrunnlaget som er 

benyttet. 

Mvh, 

Stian Rabe» 

 

Svar fra styret: 

«Hei. 

Dette ble innført etter evaluering av Hagebyen 1 sin løsning, samt innføring av samme system i 

Piloten som er 

vår nabo. Før innføringen nå var det utbrakt bruk av parkeringen uten betaling og av biler som 

ikke hører til i 

Hagebyen1. Eneste måten å regulere dette på er med et parkeringsselskap. Styret har tidligere 

fulgt opp dette, 

men dette krever daglig oppfølging og det sklir ut umiddelbart når man ikke kontrollerer. 

Dessverre vil kontroll og 

registrering av biler med gjestekort koste sameiet alt for mye og er ikke en god løsning. 

Løsningen vi har nå er i 

prinsippet en justering av løsningen vi hadde. Det er innenfor styrets mandat å justere dette uten 

at dette vedtas 

av årsmøtet. Etter innføringen nå har sameiet fått leie ut til de som tidligere bare parkerte og 

dekningen er bra. 

Satsene er satt slik at vi ikke får besøk fra nabosameier, eller ansatte på Fornebu 
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Mvh 

Styret» 

 

Henvendelse til styret: 

«Nei. 

Styret kan ikke justere vedtak gjort på årsmøter. 

Jeg ber igjen om hjemmelsgrunnlaget dere har brukt. 

Parkeringsbevis var avgjørende for at det i det hele tatt ble et vedtak om parkeringsavgift. 

Parkeringsbevis er helt normalt og medfører ikke noen stor kostnad. 

Jeg minner om alvorlighetsgraden når et styret ikke følger vedtak. 

Jeg anmoder dere på det sterkeste til å følge opp de vedtak som gjøres og at alle vedtatte 

punkter ifm 

parkeringsavgift blir oppfylt. 

Hvis vi som sameiere ikke kan stole på vårt eget styre og at dere jobber etter de vedtak som 

gjøres, befinner vi 

oss i en svært uheldig situasjon. 

Hilsen, 

Stian Rabe» 

 

Siste henvendelse 19.01.19 har ikke blitt besvart per 09.02.19 

08.02.19  

 

Henvendelse fra annen beboer til styret: 

From: Linda Kristensen 

Sent: Friday, February 8, 2019 2:23:26 PM 

To: Eierseksjonssameiet Hagebyen1 Styreleder 

Subject: Beboerkort. 

Heisan. 

Hvordan får vi tak i de 2 beboerkortene vi skulle få ved oppstart av nytt vedtak med parkering 

og parkeringsfirma. 

Ønsker det omgående da parkeringsfirmaet er i farta nå. 

Og var det ikke 30 min inn og avlassing som var avtalt? 

Mvh Linda Kristensen Regattaveien nr 24. 

Svar fra Styret: 

From: Eierseksjonssameiet Hagebyen1 Styreleder <hagebyen1@gmail.com> 

Sent: Friday, February 8, 2019 4:51:18 PM 

To: Linda Kristensen 

Cc: Espen Klein 

Subject: Re: Beboerkort. 

Hei Linda. Beboerkort et ikke en del av parkeringsordningen. 

 

Skal du lesse av noe tungt eller lignede må du kjøre innenfor bommen, lesse på det du skal, for 

så å kjøre ut. 

Innenfor bommen er det lov å lesse av/på. Her vil du ikke få kontrollsanksjon. 

Mvh 

Styret 
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Styrets drøfting 
Styret oppfatter at seksjonseier ønsker at styret skal bestå av medlemmer med 
eierinteresser 
i Hagebyen1. Hagebyen1 har en egen valgkomitee som gjør en god jobb 
for sameiet og kan følge denne intensjonen i sin jobb, samt det er opp 
til hver enkelt seksjonseier å velge hvem man stemmer inn i styret. 
Slik vedtaket står beskrevet har ikke styret noen innvendinger på 
dette, så lenge årsmøtets myndighet til å velge medlemmer ikke 
begrenses. Styret henviser for øvrig til sak G for mer informasjon. 
 
Styrets innstilling: 
Det skal tilstrebes at styrets sammensetning bare skal ha medlemmer med 
eierinteresser i Sameiet Hagebyen1. Årsmøtet står allikevel fritt til å velge 
styremedlemmer etter gjeldende vedtekter. 
 
Styret støtter forslaget 

 

 

 

M) Fartsdumper garasje * 
Forslagsstiller: Henrik Skarstein 

 
Bakgrunn: 
Veldig ofte når jeg er i garasjen møter jeg biler som kjører fort og/eller som tar en 
snarvei ved å kjøre over parkeringsplassen på hjørnet ved grønn oppgang. 
 
Har dere fått inn forslag eller vurdert å sette opp dumper ved alle oppgangene 
(tilsvarende de som er på utearealet)? Samt feste en planke eller sette opp en 
blomsterpotte for å stoppe de som kutter svingen ved grønn oppgang? 
 
Dessverre har jeg opplevd flere tilfeller der biler kommer så fort forbi oppgangen at det 
kun er tilfeldigheter som skiller fra en ulykke. 
 
Forslag til vedtak 
Det settes opp dumper ved alle oppgangene (tilsvarende de som er på utearealet). 
Samt feste en planke eller sette opp en blomsterpotte for å stoppe de som kutter 
svingen ved grønn oppgang. 
 
Styrets drøfting 
Det har opp i gjennom kommet meldinger om uvøren kjøring i garasjen. Styret har 
ingen innvendinger mot forslaget. Styret oppfatter at det ønskes fartsdumper ved 
oppgangene, mot plass der svingen kuttes ved grønn oppgang, samt ved sving blå 
oppgang. Styret ønsker at årsmøtet avgjør om det skal settes opp fartsdumper iht. til 
dette. Kostnaden er estimert til kr 30 000,- 
 
Styrets innstilling: 
Styret ønsker at årsmøtet avgjør om det skal settes opp fartsdumper iht. til forslag og 
plassering kommentert i styrets drøfting. Kostnaden er estimert til kr 30 000,- 
 
*Gjelder garasjesameiet 
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N) Adkomst fra garasje til heis i Hagebyen 3- 5 
Forslagsstiller: Marianne Rygg 

 

Adkomst fra garasjen og til heisen i Hagebyen 3-5 er veldig tungvint dersom en har en 
del å bære på. Første dør må åpnes med nøkkel, har ingen automatisk dørpumpe og er 
veldig tung, så  man må bruke begge hender. Så må man gå opp en lang gitterristtrapp, 
så gjennom nok en tung dør uten automatisk dørpumpe, så gjennom bod-området før 
man kommer til neste dør. Denne må også åpnes med nøkkel, men den har heldigvis 
automatisk dørpumpe. Så til slutt gjennom nok en dør, som også har automatisk 
dørpumpe uten nøkkel. Da er man endelig ved heisen.  
 

Denne adkomsten brukes av alle i Regattaveien 1, 3, 5 og 7 som har garasjeplass. 
 

Den fysiske utformingen med trapp og antall dører kan lite gjøres med, men det ville 
lette vesentlig dersom det kunne installeres automatiske døråpnere for de to nederste 
dørene. 
 

Jeg har ingen forslag til hvordan dette kan finansieres, men håper at styret/årsmøtet kan 
finne en tilfredstillende løsning. Slik forholdene er idag er det veldig tungvint hvis man 
har mye å bære på. Når bommene kommer på plass og det blir vanskeligere å kjøre til 
hoved-inngangsdøren blir behovet for å lette adkomsten fra garasjen enda større. 
 

Forslag til vedtak i årsmøtet 2018: 
Det installeres automatiske døråpnere ved de to nederste dørene for adkomst fra 
garasjen og til Hagebyen 5. Den nederste døren åpnes med nøkkel fra garasje-siden, 
og med bryter på veggen fra bod-siden. Den neste døren (øverst i trappen) åpnes med 
brytere på veggen på begge sider av døren. 
 

Styrets drøfting 
De fleste ståldører/ytterdører i sluser i sameiet er nesten uten unntak dører som står i 
brannskiller. Disse må av hensyn til brannsikkerhet alltid stå lukket og er derfor 
påmontert dørpumpe av utbygger. Dette gjelder ikke bare nevnt oppgang med 
eksempelvis også 2+2 byggene. De i 4 et. må der igjennom 4 stk. dører uten automatikk 
med dørpumper før man er inne i seksjonen. De dører med automatikk i dag er satt opp 
av utbygger for å tilfredsstille krav til adkomst i forbindelse med universell utforming. 
Utganger til 2+2 og rekkehus er uten dette da disse seksjonene har innvendige trapper 
og ikke trenger å tilfredsstille samme krav. Dørene du nevner er uten pumpe da 
eksempelvis en rullestolbruker ikke kan benytte trappen. Her er det prosjektert, bygd og 
godkjent fra kommunen dørautomatikk fra garasje og ut på gateplan via Regattaveien 
57 og videre adkomst til blokkene via sameiets interne veier til Regattaveien 1-7.  
Skulle man satt opp automatikk på nevnte 2 dører må det også settes opp på sameiets 
resterende dører uten automatikk som gir adkomst til seksjonene. Det er viktig at man 
ivaretar et likhetsprinsipp i sameiet. For 2+2 byggene utgjør dette 14 stk. dørpumper 
med automatikk, og en total på 16 stk. med foreslåtte dører. Dette vil gi en 
installasjonspris på et sted mellom kr 400-500 000,-. Deretter skal pumpene driftes. 
Erfaring fra de dørpumper vi har i dag, er at disse krever mye vedlikehold og til stadighet 
går i stykker. Mange utsettes også for brukerfeil som resulterer i skader og kostnader. 
For 2018 hadde sameiet servicekostnader (reparasjoner) på ca kr 130 000 på 
eksisterende automatiske dørpumper.  
 

Styrets innstilling:  
Det installeres ikke dørautomatikk på foreslåtte dører grunnet kostnaden sameiet vil få 
med monteringen av ytterligere 16 stk. automatiske dørpumper, samt samlet kostnad 
for drift. 
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6. VALG AV TILLITSVALGTE   
A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 
C) Valg av valgkomité 
D) Valg av Trivselskomite 

 

7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 innstilling 

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 

Styremedlemmer som ikke er på valg: 

Styreleder: 

Espen Klein, Høvikodden 18 b, 1363 Høvik   

Espen er utdannet tømrer, ingeniør innenfor konstruksjonsteknikk og er godkjent 

takstmann.  

Han jobber med prosjektoppfølging innen vedlikehold, modernisering og 

rehabilitering av bygninger. Han har sittet i styret i Hagebyen1 i tre år (to perioder). 

Hans arbeid med reklamasjonssaker er av stor betydning for sameiet.  

Styremedlemmer: 

Thomas Angeltveit, Regattaveien 34, 1364 Fornebu (2+2),  

Thomas er bygg-ingeniør og jobber i Norconsult, hovedsakelig med jernbane og 

samferdsel. Han har erfaring med tidligere styrearbeid som blokk representant. Han 

har sittet i styret i Hagebyen1 som vara medlem i ett år og styremedlem i ett år. 

 Helen Norheim, Regattaveien 5, 1364 Fornebu (Leilighet)  

Helen jobber i et firma som heter Ticon Eiendom som eiendomsutvikler og 

prosjektleder for byggeprosjekter (næringsbygg, kontor og boligprosjekter). 

Prosjektene omfatter som regel også utendørsarealer/ grøntarealer og oppfølging 

av kvaliteten på disse. Hun har erfaring med styrearbeid både fra fritidsaktiviteter og 

i forbindelse med jobb. Helen har sittet som styremedlem i Hagebyen1 i ett år. 

Styremedlemmer som er på valg:  

Bjørn Meaas, Regattaveien 11, 1364 Fornebu (Rekkehus)  

Bjørn er utdannet jordskifte-kandidat og har en master i eiendomsfag. Han har 

jobbet med avtalerett og offentlige anskaffelser og jobber nå i Fornebubanen. Bjørn 

har sittet i styret i to år og er engasjert i reklamasjons-prosessen mot utbygger. 

Valgkomiteen ser at det vil være fordelaktig at han følger opp denne prosessen 

videre.  

Når det gjelder kandidat nr. 2 kom valgkomiteen ikke fram til enighet. 
Nåværende styremedlem ønsket gjenvalg, samtidig som valgkomiteen mottok 
og intervjuet egnet kandidat som fylte kriteriene i utlysningen med hensyn til 
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alder og boligtype. Det overlates til generalforsamlingen å stemme fram egnet 
kandidat mellom følgende to kandidater.  
 
Fredrik Bjørnødegård, Regattaveien 17, 1364 Fornebu (Rekkehus)  

Fredrik er utdannet ingeniør og jobber i forsvaret med telekommunikasjon og 

nettverk.  Han har sittet i styret i Hagebyen1 i fire år, to perioder, og er godt kjent 

med de fleste tekniske installasjonene som telenett, internett, ventilasjon, garasje, 

heiser m.m. Fredrik vil gå inn i en tredje periode som styremedlem, og ansees som 

et dedikert styremedlem.  

Jan Hannestad, Regattaveien 3, 1364 Fornebu (Leilighet)  

Jan er pensjonist, utdannet diplomøkonom og har bl. a. erfaring fra 20 yrkesaktive 
år som banksjef og 10 som industrileder. I borettslaget der han bodde tidligere var 
han styreleder de siste fire årene. Han har også vært engasjert i flere ideelle 
stiftelser og hatt mange styreverv for diverse idrettslag og foreninger i sitt tidligere 
nærmiljø. Han er opptatt av trivsel og et godt sosialt nærmiljø. 
 
 

Som Vara medlem foreslås: 

Hanne Heum Karlsen, Regattaveien 41, 1364 Fornebu (Rekkehus)  

Hanne har jobbet som advokat i 13 år og er siden 2016 partner i advokatfirmaet 

SGB Storløkken. Hennes fagområde er entreprise og eiendomsutvikling. Hun har 

sittet ett år som varamedlem til styret i Hagebyen1. Hun ønsker å bli trukket inn i 

styrearbeid mer aktivt, noe valgkomiteen støtter. 

Valgkomiteen har hatt intervjuer med alle nåværende styremedlemmer for å avdekke 

hvilken kompetanse som ønskes inn i styret. Valgkomiteen etterlyste i sin utlysing overfor 

sameiets beboere kandidater som kunne tilføre styret en god balanse både når det gjelder 

boligtyper, alders- og kjønns- fordeling i styret. Få kandidater meldte seg. Beslutningen i 

valgkomiteen endte i uenighet mellom ønske om kontinuitet, eller ønsket om å følge opp 

utlysningskriteriene om representativitet. Til tross for flere forsøk har komiteen ikke fått 

kvinnelige kandidater til styret. 

Som valgkomite foreslås: 

Sven Pickhardt, Regattaveien 101, 1364 Fornebu  

Sissel Andersen, Regattaveien 2, 1364 Fornebu  

Til trivselskomiteen har det ikke meldt seg kandidater: 

Dersom sameiet skal opprettholde tradisjonen med sommerfest og julegran-tenning, så 

oppfordrer vi frivillige til å melder seg på årsmøtet, evt. også til valgkomiteen i forkant av 

årsmøtet.   
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ORIENTERING OM SAMEIETS DRIFT 
 
Styret  
Styret kan kontaktes på hagebyen1@gmail.com. Se Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 sin 
hjemmeside www.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 Zymer Maliqi / 
ABC Vaktmester og Snekker organisasjonsnummer 990 262 292. 

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte 
betale for tjenester selv. 
 
Parkering 
Fra 1.1.2019 vil Østlandske Parkering AS kontrollere våre gjesteparkeringsplasser og 
fellesarealer. Den gamle ordningen med SMS vil ikke lengre være gyldig, og betaling må 
skje gjennom EasyPark applikasjonen eller via betalingsautomat i gjesteparkeringskjeller. 
Ved betaling på automat kan kun kontanter benyttes, samt lapp må legges synlig i frontruten. 
Satsene for gjesteparkering blir 20 kr (eks easyparkavgift) for 5 timer, og 50 kr døgnet (eks 
easyparkavgift). Easyparkavgiften er per i dag på 15%. 
Det er 15 min gratis parkering ved trekking av lapp i kjeller. 
 
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 1668942. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige faste tilleggsinnredninger 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. 
 
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. 
 
  

mailto:hagebyen1@gmail.com
http://hagebyen1.no/
mailto:oef@obos.no
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Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver 
etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets 
ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn 
og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, 
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
 



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1  

 

VEDTEKTER - SIDE 1 AV 13 

V E D T E K T E R 

 

for 

 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1, org. nr. 912 607 526 

 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. 

Sist endret på årsmøte 06.11.2018 

 

 

1. Innledende bestemmelser 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. Sameiet er opprettet ved tinglysing av 

vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst 23.08.2013. 

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

(1) Sameiet består av 224 boligseksjoner og 1 næringsseksjon parkering på eiendommen gnr. 

41, bnr. 867 i Bærum kommune.  

 

(2) Den enkelte seksjonseier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk 

av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende seksjonseier 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.  
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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.. 

 

1-3 Formål 

Sameiets formål er å ivareta og koordinere fellesinteressene til seksjonseierne 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 årsmøtet med 2/3 

flertall..  

 

1-4  Sameiebrøk 

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

fremgår av seksjoneringssøknaden. 

 

 

2.  Rettslig disposisjonsrett  

 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

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

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

 

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

 

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme 

gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon.  Ved utleie av tilleggsdel til 

seksjonen skal styret også informeres om dette. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr. 

 

(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres. 

 

(5) Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett.  Sameiet har ikke oppløsningsrett. 
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3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene 

 

3-1 Rett til bruk 

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

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

samsvar med tiden og forholdene.   

 

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

nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 

funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

 

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade 

eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

 

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

reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd. 

 

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

fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.  

 

Dette gjelder tiltak som: 

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

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

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

lignende.  Endring av farge på vegger og utskiftning av vindusglass må også 

godkjennes av styret 

 

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

eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 

styret/årsmøtet.  

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

tilleggsdel. 

 

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

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

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

remontering skal tillates. 

 

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

offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 

 

3-2  Ordensregler og dyrehold 

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

 

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

ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Regler om dyrehold er fastsatt i 

husordensreglene 
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4. Sameiets parkeringsplasser  

 

4-1 Fysisk bruk av parkeringsplassene i Garasjesameiet, bruk av grøntarealer/uteareal 

på delområde 8.6/8.7 og Fornebu Felles 

(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

 

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 

bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.  

 

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som  

 

a) inventar 

 

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

 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

 

e) listverk, skillevegger, tapet 

 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

 

h) ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

 

i) vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til 

bruksenheten 

 

j) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen  
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(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  

 

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

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

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

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

  

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

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

 

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

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

 

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

er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 

plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.  

 

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

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

 

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

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

 

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

sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

 

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

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

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

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

Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 

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

det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

 

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

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

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

den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av 

vinduer, veranda- og ytterdører til boligene. 

 

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

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

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

unntak av varmekabler.  

 

(4) balkonger/terrasser (med rekkverk) vedlikeholdes av sameiet og kostnadene til dette inngår 

i felleskostnadene.  
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(5) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 

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

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

brukere.  

 

(6) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

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

 

 

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

6-1 Felleskostnader 

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

felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken 

med mindre annet følger av disse vedtektene.  

 

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

bruksenhet eller etter forbruk.  

 

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

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

 

(4) Kostnader til kabel-tv og bredbånd fordeles likt på hver seksjonseier. Avtaler med 

leverandør om utvidete leveranser, dekkes av den enkelte seksjonseier.  

 

(5) Kostnader knyttet til parkeringsplasser som disponeres eksklusivt av seksjonseiere betales 

av de seksjonseiere som innehar disposisjonsretter med lik del pr. plass.  

 

(6) 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. 

 

(7) Membran i dekket over garasjen skal vedlikeholdes av boligseksjonene og utgiftene 

fordeles på sameierne i henhold til intern sameiebrøk. 

        

(8) Dersom sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader til oppvarming og 

varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk.  

 

(9) 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. 
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(10) Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal føre egen regnskapsoversikt med en oversikt over 

alle inntekter og kostnader forbundet med sameiet (snr. 225) og fordele kostnadene på 

sameierne i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet (snr. 225). Hagebyen 1 

garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas av 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.   

 

(11)  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. 

 

(12) 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.  

 

(13) Næringsseksjonen skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at 

eierseksjonssameiet har påtatt seg administrasjonen av drift, vedlikehold, regnskapsførsel og 

innkreving, jfr. § 22. 

 

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

ugyldig. 

 

6-2 Betaling av felleskostnader  

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

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

 

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

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

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

skal følge sameiebrøk.  

 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse  

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

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

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

tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært 

betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad  

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

 

 

7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

 

7-1 Mislighold 

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

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

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

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

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

om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 

 

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 

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

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

bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.  

 

 

8.  Styret og dets vedtak 

 

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

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

kan velges inntil to varamedlemmer. 

 

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

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

 

(3) Styreleder skal velges særskilt.  

 

(4) 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.  

 

(5) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 

bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

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

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

varsles. 

 

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

 

8-2 Styremøter 

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

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

 

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

noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

 

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

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

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

mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene 

 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

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

forretningsfører. 
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(5) Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og 

administrasjon av næringsseksjon 225 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har i den forbindelse de samme rettigheter og plikter 

som sameiets styre har i henhold til disse vedtekter så langt det passer.   

Dersom årsmøtet velger et eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer som velges 

av årsmøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal organiseres. 

 

(6) Styret kan sende ut all informasjon elektronisk til seksjonseiere. Informasjon legges primært 

ut på sameiets hjemmeside. I tillegg vil styret kunne sende ut informasjon per e-post, eventuelt 

SMS. Dette forutsetter at seksjoneier har gitt oppdatert kontaktinformasjon til forretningsfører. 

Innkalling til årsmøte sendes per post. 

8-3 Styrets oppgaver 

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

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

 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

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

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

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

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

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-5 Inhabilitet 

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

medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar 

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

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

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

og fast eiendom.  

 

 

9.  Årsmøtet 

 

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern. 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  

 

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

utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

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

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

 

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

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

hvilke saker de ønsker behandlet.  

 

  



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1  

 

VEDTEKTER - SIDE 10 AV 13 

9-3 Innkalling til årsmøte 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

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

 

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

 behandle styrets årsberetning/årsrapport  

 behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår  

 velge styremedlemmer  

 behandle vederlag til styret 

 Årlig vedlikeholdsprogram. 

 

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

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

være tilgjengelige i årsmøtet. 

 

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

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

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

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

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

 

(5) Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til fremtidig vedlikehold. Med to 

tredjedels flertall kan årsmøtet vedta avsetning til påkostningsfond til bruk for bestemte tiltak 

for standardhevning. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende 

eiendommen.  

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

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

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

å være til stede på årsmøtet og uttale seg. 

 

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

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

med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

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

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

tillater det. 
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9-6 Møteledelse og protokoll 

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

behøver ikke å være seksjonseier. 

 

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

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

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

tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  

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

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

 

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

 

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

avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet 

flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette 

strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.  

 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta 

beslutning om 

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

over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

 

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

bruksenheter 

 

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

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

eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 

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

formål eller omvendt 

 

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

punktum 

 

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

åttende ledd. 

  

 g) endring av vedtektene 

 

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere kreves 

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

eierseksjonsloven § 33 tredje ledd. 
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9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut 

over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne 

i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig 

flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 

utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 

kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 

seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 

besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 

 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere  

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

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

 

a) salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

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

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

ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 

9-11 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

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

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

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

ens nærstående. 

 

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

 

 

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring 

 

10-1 Forretningsfører 

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

samsvar med eierseksjonsloven § 61. 

 

10-2 Regnskap og revisjon 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  

Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 

revisor blir valgt. 

 

10-3 Forsikring 

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

forsikringsselskap. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for å tegne. 

 

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

dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.  
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11 Diverse opplysninger 

 

11-1 Definisjoner 

I disse vedtektene menes med 

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

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

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

enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og 

kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha 

utvendige arealer. 

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

med egen inngang. 

d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel. 

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

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

g) Næringsseksjon: en seksjon som skal brukes til annet enn bolig 

h) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet. 

i) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her. 

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

eiendom. 

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

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode 

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

realregister. 

 

11-3 Endringer i vedtektene  

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

stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.  

 

11-4 Generelle plikter 

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 

seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 

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

eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65. 



 

Husordensregler  

 

Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 
 

 

 
 

Vedtatt på sameiermøtet 27.03.2017 

 

 

 

 

 

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.  
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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 ventilasjonsanlegget og fører til at 

anlegget mister sin funksjon. Samtidig er det viktig å påse at ventilasjonsrister i øvrige rom 

ikke er tildekket, slik at ventilasjonsanlegget 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. Termisk sprekk i vindusglass som skyldes feil montering 

eller feil bruk av innendørs solskjerming er den enkelte sameiers ansvar. 

 
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. Det er ikke tillat å tørke tøy over rekkverket.  

 

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

grill er tillatt.  



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1  

 
 

 

 
HUSORDENSREGLER - SIDE 3 AV 6 

4.4 Beboere oppfordres til å vise hensyn og begrense sigarettrøyking som medfører plagsom 

og helsefarlig lukt inn i andre beboeres leiligheter. 

 

4.5 Det er den enkelte beboers ansvar å rengjøre og 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.  

 

4.6 Det er ikke tillatt å lagre diverse interiør, bygningsmateriell og lignende på balkonger og 

terrasser som kan være til sjenanse for naboer og/eller det generelle uttrykket av bygningene.  

 

4.7 Endring av markterrasser skal godkjennes av styret. Flislegging, beising eller annen 

overflatebehandling av balkongdekke eller annen utendørs overflate skal utføres i en gråtonet 

farge. All overflatebehandling av betongflater må først godkjennes av styret for å unngå 

korrosjonsskader på armering osv.  

 
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 eller en kile ytterst på dørbladet mot gulvet. 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 Den enkelte beboer plikter å sørge for at postkasse og ringetablå er forsynt med standard 

type skilt og skrifttype. Nærmere bestemmelse av utforming på slike skilt gjøres av styret. 

Ved utleie er sameier ansvarlig for å holde skilt på postkasse og ringetablå oppdatert. Styret 

kan sørge for oppdatering av skilt mot et gebyr dersom sameier selv ikke holder dette 

vedlike. 

 

5.5 Enhver forurensning/forsøpling av fellesarealer er forbudt. Forsøpler må betale for alle 

kostnader relatert til opprydning.  

 

5.6 Sykler kan oppbevares i utendørs sykkelstativ. Barnevogner og sykkelvogner kan 

oppbevares i vognskur. Andre private gjenstander kan ikke hensettes på noe sted i 

fellesområdene ute. Foreldre har plikt til å rydde fellesarealer etter egne barns aktiviteter. 

Leketøy skal oppbevares privat.  

 

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

sigarettsneiper fra terrassene eller på fellesområdene.  
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5.8 Endring av beplantningen på fellesarealer og tilgrensende områder som hekker o.l. utover 

det som er levert fra utbygger iht. utomhusplan, må tas opp med styret i sameiet for 

godkjenning.  

 
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 heisdører blokkeres av gjenstander. 

Heisen vil da stoppe og service må utføres. Stoppnøkkel og instruks for bruk av heis 

ved flytting rekvireres hos styret.  
 

7. Avfallshydranter 
 

7.1 Avfallshydrantene 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 avfallshydrantene. Kostnader til 

opprydning vil bli belastet den som forsøpler.  

 

7.3 For glass- og metallemballasje, farlig avfall og større avfallsmengder henvises det til 

utplasserte miljøstasjoner i nærområdet, samt kommunens avfallsanlegg.  

 
8. Garasje og kjellerboder  
 

8.1 Garasjeporten skal holdes stengt og dører ved garasjeporten og til bodareal 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.  

 

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 Parkeringsplasser i hele garasjen skal kun brukes til parkering av motorkjøretøy (biler, 

motorsykler, mopeder) og tilhengere uten last. Kjøretøy skal parkeres slik at disse ikke er til 

sjenanse for naboplasser eller hindrer trafikk i garasjen ved å stikke ut i kjørebanen. Alle 

kjøretøy må til enhver tid være kjørbare og kunne flyttes i forbindelse med rengjøring og 

lignende. 
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8.7 Garasjeplasser og garasjen for øvrig skal holdes ryddig. Hjulsett, lastestativ til bil og 

sykler kan lagres på vegghengt stativ på beboeres egne parkeringsplasser. Styret kan 

godkjenne at takboks henges fra tak der dette er forsvarlig.  

 

8.8 Kajakk kan lagres i felles kajakkstativ etter egne regler. Sykler kan lagres i felles 

sykkelstativ. Felles sykkelstativ må ikke brukes til andre gjenstander enn sykler. 

 

8.9 All annen lagring enn nevnt i §§ 8.7 og 8.8 på fellesområder og garasjeplasser er forbudt 

grunnet brannfare og behov for tilgang til rengjøring. 

 

8.10 Lading/parkering av el-biler og andre ladbare biler skjer etter retningslinjer vedtatt for 

garasjen.  

  

8.11 Parkering av mopeder og motorsykler kan også gjøres etter egne regler innenfor 

oppmerket område i gjestegarasje. 

 

8.12 Bodområdet skal holdes ryddig og boder skal kun benyttes til lagring. Det er ikke tillatt 

å hensette gjenstander i fellesområder i bodområdet. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive 

gjenstander eller gass under trykk i bodene.  

 

9. Fasader  
 

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

 

9.2 For utvendig solavskjerming tillates installasjon og bruk av markiser etter egne 

retningslinjer utarbeidet av styret.  

  

9.3 Blomsterkasser o.l. tillates ikke hengt på rekkverk på balkong- eller terrasserekkverk. 

Dette både av sikkerhetsmessige og estetiske hensyn. 

 

9.4 For å fremme trivsel og hindre innsyn kan det etter nærmere retningslinjer utarbeidet av 

styret gjøres følgende endringer: 

 

9.4.1 Bygge levegger på bakkenivå på egen seksjon eller tilleggsareal.  
 

9.4.2 Det er ikke tillatt å endre balkongrekkverk. 

 
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 området.  

 

10.5 Ballspill (med fotball, tennisball m.v.) er ikke tillatt mot fasader eller inntil hekker og 

planter.  
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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, og skal ikke 

benyttes til hundelufting.  
 

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 på grunn av 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. Forsikringens egenandel belastes eier ved skade innvendig i 

leilighet. Med dette menes skade som oppstår etter avgreninger fra sameiets felles rør og 

elektrisk anlegg, vindusglass, samt hoveddør. Ved innbrudd dekkes egenandel av sameiet. 

 

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. 

 

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 hus eller garasjeanlegg. Det 

skal i tillegg utvises påpasselighet ved inn- utkjøring fra garasjen, slik at uvedkommende 

biler og personer ikke gis adgang bak låst garasjeport.  

 

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. 
 

14.2 Sameier er ansvarlig for at eventuelle leietakere får tilstrekkelig informasjon om 

ordensregler og bestemmelser, samt at leietakers kontaktinformasjon (epost, navn, 

mobiltelefon, o.l.) oversendes for bruk til varsling og informasjon. 
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VEDTEKTER 
FOR 

HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 
Sist endret i sameiermøte 14.03.2016 
Sist endret i sameiermøte 26.04.2017 

 
§ 1 

Navn 
Sameiets navn er Hagebyen 1 Garasjesameie.  

 
§ 2 

Hva sameiet omfatter 
Sameiet omfatter eiendommen gnr. 41 bnr. 867, snr. 225 i Bærum kommune som er en 
næringsseksjon med tilleggsdel bestående av biloppstillingsplasser (parkering) i 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. Seksjon 225 utgjør en del av et større kjelleranlegg, 
der eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har interesser i form av fellesareal og boder etc. 
Seksjon 225 har tinglyst rett til adkomst gjennom eierseksjonssameiets fellesareal. 
 
Seksjonen er et tingsrettslig sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av 
sameiets eiendom, men hvor sameierne iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og 
plikter til deler av sameiet. Hver sameier eier en ideell andel av sameiets eiendom. 
 
Sameiet består av 231 biloppstillingsplasser (garasjeplasser) og kjøreareal og er delt i 
sameieandeler med en sameiebrøk fastsatt slik at telleren er én pr. garasjeplass (1/231) 
og nevneren er det samlede antall garasjeplasser i seksjonen.  
Usolgte garasjeplasser eies av utbygger. 

§ 3 
Formål 

Sameierne har som formål å eie og forvalte seksjon 225 til det beste for eierne av 
sameiet.  

§ 4 
Fysisk bruk av sameiets eiendom 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av en eller flere p-plasser i seksjonen slik det 
nærmere er bestemt i disse vedtekter, jfr § 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte 
seksjonens fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.  
 
Bruksretten til p-plass forutsetter at det for plassen av dens første kjøper er betalt et 
vederlag til utbygger av Hagebyen. 
 
Sameiernes eiendom kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf § 3 og innenfor de 
rammer og begrensninger som følger av disse vedtekter. Bruken av eiendommen må 
ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre 
sameiere. All ferdsel i sameiets eiendom og i nedkjørsel skal skje hensynsfullt og slik at 
annen ferdsel ikke unødig hindres eller skade unødig forvoldes. Det er ikke tillatt å 
parkere utenfor oppmålte parkeringsplasser. 
 
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom, unntatt utleie av 
p-plasser som skjer i samsvar med vedtektene. Det er heller ikke tillatt å drive med 
bilvask, verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler, tilhengere 
og/eller annet, som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt. 
ordensreglement fastsatt av styret iht. § 12. 
Sameiernes eiendom må brukes under hensyntagen til eierseksjonssameiet Hagebyen1  
rettigheter til tilliggende areal. Alle sameiere i snr 225 må innrette seg etter 
bestemmelser fastsatt i eierseksjonssameiets vedtekter for bruk av kjelleren og for 
atkomst til sameiets eiendom. 
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Utbygger av Hagebyen har for seg og sine entreprenører rett i den videre utbygging av 

Hagebyen til å bruke kjøreareal og annet areal som ikke er undergitt den enkelte 

sameiers enebruksrett. 

 
§ 5 

Rettslige disposisjoner over sameieandel 
Til hver sameier skal det utstedes et skjøte pålydende en ideell andel av eiendommen 
iht. sameiebrøken, jf § 2. Utbygger av Hagebyen-prosjektet, Veifor AS eller den dette 
selskap måtte utpeke, eier de p-plasser som ikke er solgt. 
 
Sameierne kan bare overdra og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor 
rammen av disse vedtekter.  
 
Enhver rettslig disponering og overdragelse av sameieandel (med tilhørende 
garasjeplass) eller bortleie/utlån garasjeplass skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig 
til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om mellom hvilke parter 
overdragelsen gjelder. Ingen rettslig disponering av sameieandel er bindende overfor 
sameiet før den er godkjent av sameiets styre, med mindre det gjelder pantsettelse eller 
salg av sameieandel med rett til parkeringsplass sammen med eierseksjon som 
sameieandelen er knyttet til. 
 
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel 
utover det som uttrykkelig følger av disse vedtekter.  
Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 
14 og 15.  

 
§ 6 

Bruksrett 
En sameieandel gir bruksrett til en eller flere bestemte p-plasser i sameiets eiendom i 
forhold til eierbrøk. Rettigheten til bruk av den enkelte p-plass er fordelt av utbygger i 
forbindelse med det første salget av p-plassene/sameieandelene. Hver sameieandel skal 
være tildelt et eller flere nummer, hvor hvert nummer gir eksklusiv rett til en 
parkeringsplass på en plass med samme nummer – jf bruksplanen i Vedlegg 1. 
 
Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er fordelt på sameierne slik det fremgår av 
vedlagte bruksplan – Vedlegg 1.  
 
Styret kan også, når andre særlige grunner tilsier det, foreta ombytting av p-plasser ved 
å endre parkeringsoversikten, vedlegg 1. Styret kan ikke ved slik ombytting endre det 
antall p-plasser som den enkelte sameier disponerer. 

 
§ 7 

Nærmere om disposisjonsrett over p-plassene 
 
1. Salg og annet eierskifte  
Eierandel i eiendommen kan dersom den ikke selges eller overføres sammen med 
eierseksjon i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 ikke selges eller overføres til andre enn 
eiere av eierseksjon i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1, eller Eierseksjonssameiet 
Hagebyen 2 dersom dette har parkeringsmessig underdekning og for øvrig tillates av 
kommunen eller vedtak fattet av kommunen.  
 
Utbygger kan selge ideelle andeler med rett til parkeringsplass til enhver eier av 
eierseksjon innenfor Hagebyen 1, eller Hagebyen 2 hvis dette er i samsvar med 
kommunale vedtak, eller selskap som skal benytte usolgte parkeringsplasser til utleie iht. 
bestemmelsene i pkt 2 nedenfor. Pkt 2.3 gjelder tilsvarende for selskap som utleder rett 
fra utbygger til å drive utleie etter pkt 2. 
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2. Utleie av p-plass  
2.1 Vilkår for utleie 
Parkeringsplassene kan fritt leies eller lånes ut til beboere i Eierseksjonssameiet 
Hagebyen 1 eller Hagebyen 2.  
 
Parkeringsplassene kan leies eller lånes ut til andre enn til beboere i 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 eller Hagebyen 2 etter følgende retningslinjer;  

 Ønske om utleie/utlån skal på forhånd skriftlig varsles til styret.  

 Styret i Sameiet skal til enhver tid føre lister over dem som har meldt fra til styret med 
ønske om å leie hhv leie ut parkeringsplass.  

 Beboere i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 som står på listen, skal ha fortrinnsrett til 
leie/lån på ellers like vilkår når utleie skjer for perioder ut over 1 måned. Bruk av 
fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnsretten gjeldende innen 14 dager fra 
mottakelse av skriftlig varsel om utleie/utlån.  
 
Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til 
sameiet, har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. 
 

Ved utleie av p-plass har beboere i Hagebyen 1 eller 2 fortrinnsrett til leie til ellers like 

vilkår.. Styret/ forretningsfører kan føre lister over de som ønsker å leie plass, og avgjør 

rekkefølge/tildeling mellom likeberettigede. Hvis ikke styret/ forretningsfører innen 2 uker 

etter at de har mottatt skriftlig melding om utleie til ikke-beboer av Hagebyen 1 eller 2 

med angivelse av avtalt pris, leietakers navn og adresse mv, har funnet leietaker til 

plassen, kan plassen fritt leies ut av dens eier for en periode på inntil 2 år. 

 
 
2.2 Leie-/låneforholdet  
Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk 
ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre 
sameieres eiendom i garasjeanlegget.  
 
2.3 Parkeringsplasser tilhørende utbygger Vei/For AS  
P-plasser tilhørende utbygger kan leies eller lånes ut til andre enn til beboere i 
eierseksjonssameiet etter følgende retningslinjer: 

 Styret skal varsle utbygger Vei/For AS når det er beboere på venteliste som 
ønske å benytte seg av sin fortrinnsrett. 

 Utbygger Vei/For AS kan, når slikt varsel er mottatt ikke leie ut eller fornye 
løpende leieavtaler før tilbud om benyttelse av fortrinnsrett er gitt og avklaret eller 
utløpet. 

 Bruk av fortrinnsretten forutsetter at styret gjør fortrinnretten gjeldende innen 14 
dager fra mottakelsen av slikt tilbud. 

 Leien skal ikke overstige normal markedspris for parkeringsplasser i området. 
Denne bestemmelse faller bort uten behandling i sameiermøte når samtlige 
parkeringsplasser som tilhører utbygger Vei/For AS er solgt.  
 
2.4. Parkeringsplasser tilpasset funksjonshemmede. 
Garasjeanlegget har et visst antall garasjeplasser tilrettelagt for funksjonshemmede(HC-

plasser). Dersom en sameier eller noen i sameierens husstand har dokumentert behov 

for HC-plass, kan styret, gi vedkommende midlertidig rett til å disponere HC-plass. Slik 

bruksrett forutsetter at sameieren selv disponerer en p-plass i garasjeanlegget, og at 

sameieren stiller denne plassen til disposisjon for sameieren som må avgi HC-plass. 

Sameieren plikter å akseptere styrets vedtak om bytte/overføring til annen garasjeplass i 

garasjeanlegget uten hensyn til plassering. Styret kan for sin saksbehandling kreve 

fremlagt dokumentasjon for at det foreligger behov for HC.plass. 
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Den tildelte bruksrett til HC-plass bortfaller dersom personen som er tildelt HC-plass ikke 

lenger bor i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 eller dersom behovet for HC-plass av 

andre grunner bortfaller.  Sameieren plikter uten ugrunnet opphold å gi styret melding 

dersom vilkårene for midlertidig bruksrett til HC-plass ikke lenger er oppfylt.    

 
2.5. Strøm  
Eier av parkeringsplass har ikke tilgang til uttak av strøm med mindre dette er godkjent 
og avtalt skriftlig med styret.  
 
Styret kan utarbeide retningslinjer for montering av el-uttak for lading av el-biler.  
 
2.6. Mislighold 
Dersom eier av sameieandel med rett til p-plass vesentlig misligholder sine plikter, vil 
styret kunne kreve salg av parkeringsplassen (= den ideelle andel i eiendommen med 
bruksrett til parkeringsplass(er)). Slikt krav skal følge prinsippene i eierseksjonsloven § 
26 som gjelder tilsvarende i det omfang bestemmelsen passer. 
 

 
§ 8 

Sameiermøte 
Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet.  
Ordinært sameiermøte avholdes hvert år inne utgangen av juni måned. Styret skal på 
forhånd varsle alle sameiere om dato for møte og siste frist for å innlevere saler som 
ønskes behandlet. 
 
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når en 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 sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. For 
ekstraordinært sameiermøte er minimumsfristen om nødvendig 3 dager.  
 
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal 
behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas 
med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i 
innkallingen.  
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En 
sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til 
sameiermøtet.  
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet. Uten hensyn til dette 
skal det ordinære sameiermøtet behandle 
 

a. Styrets årsberetning 
b. Regnskap for foregående år 
c. Eventuelt valg av styre 
d. Valg av revisor hvis denne står på valg 
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§ 9 
Sameiermøtets vedtak 

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken. Hver sameier har stemmerett iht. 
sin sameiebrøk, jfr § 2 over.  
Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som sameiermøtets beslutning det som 
flertallet av stemmene beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer anses 
som ikke avgitt.  
 
Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om:  
a) endring av vedtektene,   
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i 
sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
c) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  
d) tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over 
vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg 
for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.  
e) samtykke til at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig for et lengre tidsrom enn 
6 måneder  
 
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:  
1) at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av 
fellesarealet ved like,  
2) innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader 
enn bestemt i § 14,  
3) endring av § 5 og 6, samt denne bestemmelse  
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre 
en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.  

 
§ 10 

Styret 
Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og 
administrasjon av næringsseksjon 225 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. 
 
Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har i den forbindelse de samme rettigheter og 
plikter som sameiets styre har i henhold til disse vedtekter så langt det passer.   
 
Dersom sameiermøtet velger et eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer 
som velges av sameiermøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal 
organiseres.  
 

§ 11 
Styrets adgang til å forplikte sameiet 

Sameiet tegnes av styreleder og et styremedlem som forplikter det med sin underskrift i 
fellesskap.  
Styret kan delegere til en evt. forretningsfører å representere Sameiet i saker som 
gjelder vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold.  
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§ 12 

Ordensregler 
Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor 
rammen av sameiets formål.  
 
Når skader på sameiets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil 
vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig etter Lov om 
erstatningsplikt av 2. desember 1969. Ansvar kan også følge av annen lovgivning. Om 
utleverte nøkler/portåpnere til garasjeanlegget bortkommer har sameiet rett til å foreta 
utskiftning av låser og innkjøp av nye nøkler til samtlige brukere/omkoding av 
portåpnersystemet for regning av den sameier som har mistet/blitt frastjålet 
nøkkel/portåpner. Sameieren er også ansvarlig for skade forårsaket av en person som 
sameieren har gitt adgang til garasjeanlegget (gjennom utleie, utlånsforhold og/eller på 
annen måte). 
 

§ 13 
Vedlikehold 

Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like.  
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende seksjonen.  

 
§ 14 

Felleskostnader og regnskap 
Felleskostnader er kostnader som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel. 
Felleskostnader skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken.  
Med felleskostnader menes blant annet utgifter til:  
a) eiendomsforsikring, jf § 19,  
b) kostnader til vedlikehold av sameiets eiendom  
c) andel av strøm til lys/oppvarming/ventilasjon,  
d) drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg  
e) renhold av fellesarealer  
f) kostnader ved administrasjon, revisjon, styrehonorar.  
 
Den enkelte sameier innbetaler innen den 1. i hver måned forskuddsvis et akontobeløp til 
dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene fastsatt av styret. Beløpets størrelse 
fastsettes slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader 
som antas å ville påløpe i løpet av ett år.  

 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal føre egen regnskapsoversikt med en oversikt over 
alle inntekter og kostnader forbundet med sameiet (snr. 225) og fordele kostnadene på 
sameierne i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet (snr. 225). Hagebyen 1 
garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas av 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.   
 

§ 15 
Ansvar utad 

Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøken for 
forpliktelser som er gyldig stiftet iht kompetansebestemmelsene i vedtektene.  
 

§ 16 

Kamera/videoovervåking av fellesarealer 

Kameraovervåking er innført i garasjeanlegget for å forebygge skadeverk og tyveri. 
Overvåking må skje I henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. 
Styret har ansvaret for at kameraovervåkingen foregår i henhold til Datatilsynets 
regelverk. 

 

- - - - 



   

 

 
 

REGISTRERINGSBLANKETT 
For generalforsamling/sameiermøte 

 
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

 
Eierens navn: 

 

 

 
Eierens adresse: 
 

 

 
Leilighetsnummer: 
 

 
De som ikke kan møte opp generalforsamlingen/sameiermøtet kan stille ved fullmektig.  Dersom 
du benytter deg av denne retten, må både ovenforstående registreringsdel og nedeforstående 
fullmakt fylles ut. 
 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Eiers signatur         (Dato) 
 
 
 

FULLMAKT 
 
Eier av gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte på generalforsamlingen/sameiermøte i 
 

 
Boligselskapets navn : 
 

 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Signatur - eier (Dato) 
 
…………………………………………………….. …………………………… 

        Signatur - fullmektig (Dato) 
 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1



 



   

 

 
 

REGISTRERINGSBLANKETT 
For generalforsamling/sameiermøte 

 
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

 
Eierens navn: 

 

 

 
Eierens adresse: 
 

 

 
Leilighetsnummer: 
 

 
De som ikke kan møte opp generalforsamlingen/sameiermøtet kan stille ved fullmektig.  Dersom 
du benytter deg av denne retten, må både ovenforstående registreringsdel og nedeforstående 
fullmakt fylles ut. 
 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Eiers signatur         (Dato) 
 
 
 

FULLMAKT 
 
Eier av gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte på generalforsamlingen/sameiermøte i 
 

 
Boligselskapets navn : 
 

 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Signatur - eier (Dato) 
 
…………………………………………………….. …………………………… 

        Signatur - fullmektig (Dato) 
 

Garasjesameiet Hagebyen 1


