
INNKALLING  TIL   SAMEIERMØTE  2006

Ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie, avholdes mandag 24. april 2006,
kl. 18:00 i OBOS lokaler (kantinen) Hammersborg torg 1.
TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen.
C) Opptak av navnefortegnelse.
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.

2. ÅRSBERETNING FOR 2005
(Revisjonsberetning for 2005 vil fremlegges på sameiermøtet)

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2005
Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen.

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

5. INNKOMNE FORSLAG (vedlegg 1, 2 og 3)

6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 1 år.
B) Valg av 1 styremedlem for 2 år.
C) Valg av 1 varamedlem for 1 år.

Oslo, 4. april 2006

Styret i Hoffsparken Boligsameie

Robert Ivem /s/          Bente Sæter /s/          Olav Lerbrekk /s/

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for
hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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ÅRSBERETNING  FOR  2005

1. TILLITSVALGTE
Siden ekstraordinært sameiermøte 17.01.2006 har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

STYRET: VALGT:
Styreleder : Robert Ivem 2006
Styremedlem: Bente Sæter 2006
Styremedlem: Olav Lerbrekk 2006
Varamedlem : Marianne Berg 2006

2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET
TILLITSVALGTE OG ANSATTE
Iht. regnskapsloven §3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved
valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg.
Sameiets styre består av 1 kvinne og 3 menn. Styrets leder er mann.

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har
ingen ansatte. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved ev.
nyansettelser.

FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Sameiets revisor er PricewaterhouseCoopers.

EIENDOMMEN
Sameiet består av 3 bygninger med til sammen 101 seksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 31,
bruksnr. 203, i Oslo kommune. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med
tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det
ytre miljø utover det som må anses normalt for et boligselskap.

HMS
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften)
ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra
1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med
å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter
blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og
anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt
en slik tolkning:
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Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i
orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller
bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i
orden etter gjeldende lov og forskrift.

BRANNSIKRINGSUTSTYR
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller
brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer.
Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

TELENOR
Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om
rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor.

Det gis rabatt på :
- Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon
- Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet).

Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av:
- ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni
- Bredbåndstelefoni
- Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene.

ANTENNEANLEGG OG TELEFONI
UPC's servicetelefon 02123 er åpen kl. 09.00 - 22.00, lørdag/søndag  kl. 12.00-20.00,
kan også meldes på www.upc.no.

FORSIKRING
Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If… Skadeforsikring AS og polisenummeret er
5456360. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har
de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om
vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade
skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i
boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen
i OBOS – tlf 22 86 55 00 – faks 22 86 57 04 – E-mail forsikring@obos.no.
Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av  forsikringsavdelingen i OBOS.

EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER
Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets
inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret.

http://www.upc.no/
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Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hverken hos
styret eller forretningsfører.  Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse
registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået
for seksjonene.

3. STYRETS ARBEID
Det er blitt avholdt 3 styremøter i perioden 17.01.06 til 24.04.06 som har behandlet følgende saker:

INNGÅTTE AVTALER
Styret har inngått følgende driftsavtaler:

Vaktmestertjenester ISS-Vaktmesterkompaniet AS
Heis Otis
Kabel-tv UPC
Garasjeport Industriporter
Brannvarsling Eltek

TELEAVIE har utarbeidet kontraktsforslag, men har fortsatt ikke respondert på styrets
endringsforslag.

OVERTAGELSER AV FELLESAREALER
Oppfølging av feil og mangler. Det er avdekket flere feil og mangler spesielt ved Bygg I. Disse
følges opp kontinuerlig. Sameiet møter liten samarbeidsvilje fra Eiendomsspar, og styret vurdert å
kontrahere ekstern bistand, både juridisk og teknisk for å sluttføre samtlige arbeider vedrørende
fellesarealer.

UTOMHUSAREALER, OPPSTART/FERDIGSTILLELSE
Avventer tilbakemelding fra OKK/TSES vedrørende fremdriften på disse arbeidene.

ENERGIMÅLERE
Styret har vurdert installasjon av energimålere i alle leiligheter slik at hver enkelt leilighet betaler for
faktisk forbruk i sin seksjon. Erfaringsmessig får man en innsparing på 20 – 25 % av totale
energikostnader ved at alle i sameiet får et bevisst forhold til forbruk av energi.

SKILLEVEGGER MELLOM BALKONGER
Sameiet har kommet til enighet med TSES. Kostnaden som belastes sameiet er kr 25.000,- .

MARKISER – UTVENDIGE PERSIENNER
Styret har innhentet og noen sameiere har anskaffet persienner/markiser som passer inn i sameiet.
Norsol kommer på nytt besøk for å presentere sine produkter.

PARKERING
Styret har innhentet forslag på parkeringsbestemmelser og håndheving av disse fra Aker p-drift.
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4. REGNSKAPET FOR 2005
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2005 og er overført til balansen under konto for
egenkapital.

Resultatet av driften året 2005 viser et årsresultat på kr 578.330,-.

Driftsinntektene i 2005 var totalt kr 777.114,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet,
verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter.

Driftskostnadene i 2005 var totalt kr 199.328,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til
budsjettet for år 2005 på kr 285.672,-. Hovedårsaken til avviket er at sameiet er i en oppstartsfase
med etappevis innflytting og at samtlige driftsmessige forpliktelser ikke var overtatt fra utbygger.
Styret har ikke avsatt utgifter til kommunale avgifter og energi/fyring siden beløpene er svært
vanskelige å anslå.

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.05 som påvirker regnskapet
i vesentlig grad. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp
under denne forutsetning.

Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som
fremkommer under noter til regnskapet.

5. KOSTNADSUTVIKLING
RENTER
Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den 31.12.2005:

Sparekonto (inntil 8 uttak pr. år) 2,60 % p.a.
Negativ kasse (overtrekk) 1,50 % pr. mnd.

STRØMPRISENE
Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter:
· Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som

betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41% av total strømpris.
· Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet)

utgjør ca. 29% av total strømpris.
· Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift

utgjør ca. 30% av total strømpris.

FORSIKRING
Bygningsforsikringen har ingen økning fra 2005 til 2006. Bygningsindeksen øker imidlertid med 7,4
%. Denne skal reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester og er felles for alle byggforsikringer
i alle forsikringsselskapene. Videre blir momsøkningen på 1 % lagt til nå.
Sameiets forsikringspremie blir i tillegg regulert ut fra skadefrekvens og skadeforebyggende tiltak.

KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgiften øker med 7,9 % og renovasjonsavgiften øker med 7%.
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ØVRIGE KOSTNADER
Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2006
Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år 2006.
Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2006.)

Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året 2006.

Oversikten gir et forventet årsresultat på kr 333.000,-.

I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran.
Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten.

Oslo, 4. april 2006

Styret i Hoffsparken Boligsameie

Robert Ivem /s/          Bente Sæter /s/          Olav Lerbrekk /s/
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RESULTATREGNSKAP

Regnskap 2005 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006
DRIFTSINNTEKTER:
INNKR. FELLESKOSTN. 2 619 670 0 620 000 1 847 000
ANDRE INNTEKTER 3 157 444 0 150 000 380 000
SUM INNTEKTER 777 114 0 770 000 2 227 000

DRIFTSKOSTNADER:
REVISJONSHONORAR 0 0 0 -5 000
STYREHONORAR 0 0 0 -75 000
PERSONALKOSTNADER 4 -18 106 0 0 -7 000
FORR.FØRERHON. -43 388 0 -43 000 -94 000
KONSULENTHON. 5 -5 250 0 -25 000 -100 000
DRIFT OG VEDL.HOLD 6 -38 025 0 -50 000 -450 000
FORSIKRINGER -44 131 0 -44 000 -150 000
KOMMUNALE AVG. 0 0 -58 000 -180 000
ENERGI / FYRING 0 0 -190 000 -578 000
ANDRE DRIFTSKOSTN. 7 -50 428 0 -75 000 -275 000
SUM DRIFTSKOSTN. -199 328 0 -485 000 -1 914 000

DRIFTSRESULTAT: 577 786 0 285 000 313 000

FINANSINN./KOSTNAD
FINANSINNTEKTER 8 544 0 0 20 000
RES. FINANSINNT/KOST 544 0 0 20 000

ÅRSRESULTAT 578 330 0 285 000 333 000

OVERFØRINGER:
OVERFØRT TIL EGENKAPITAL 578 330
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BALANSE

2005 2004
EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER
LEIERESTANSER 68 780 0
DRIFTSKONTO I OBOS 560 821 0
SUM OMLØPSMIDLER 629 601 0

SUM EIENDELER 629 601 0

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL 578 330 0
SUM EGENKAPITAL 578 330 0

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD
FORSKUDDSLEIE 43 101 0
SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER 9 6 702 0
ANNEN KORTSIKTIG GJELD 10 1 469 0
SUM KORTSIKTIG GJELD 51 271 0

SUM EGENKAP. OG GJELD 629 601 0

PANTSTILLELSE 0
GARANTIANSVAR 0

OSLO, 31.12.2005
STYRET FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

ROBERT IVEM /s/         BENTE SÆTER /s/         OLAV LERBREKK /s/
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Garasjeleie 19 221
Fjernvarme 159 514
Felleskostnader 398 618
Kabel TV 42 317
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 619 670

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Parkering 7 500
Ekstra renovasjon 400
OPAK AS 24 544
Startkapital fra sameierne 125 000
SUM ANDRE INNTEKTER 157 444

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Lønn -14 400
Påløpne feriepenger -1 469
Arbeidsgiveravgift -2 238
SUM PERSONALKOSTNADER -18 106

Det har ikke vært ansatte i selskapet gjennom året.

NOTE: 5
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand -5 250
SUM KONSULENTHONORAR -5 250

NOTE: 6
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedl.hold bygninger -415
Kabel/Tv-anlegg -37 610
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -38 025

NOTE: 7
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Driftsmateriell -35
Andre fremmede tjenester -42 187
Kontor- og datarekvisita -3 284
Andre kontorkostnader -2 650
Telefon/bredbånd -370
Porto -1 400
Bankgebyr -503
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -50 428
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NOTE: 8
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS 254
Andre renteinntekter 290
SUM FINANSINNTEKTER 544

NOTE: 9
SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER
Forskuddstrekk -4 464
Skyldig arbeidsgiveravgift -2 238
SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER -6 702

NOTE: 10
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger -1 469
SUM ANNEN KORTS. GJELD -1 469
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VEDTEKTER
FOR

HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

Fastsatt på konstituerende sameiermøte den 1 februar 2005.

§ 1
Eiendommen - formål

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 31, bnr. 203 i Oslo med
påstående bygninger.

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

§ 2
Organisering av sameiet

Sameiet består av 101 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av
bruksenheten. En bruksenhet består av hoveddel og tilleggsdel.

Sameiebrøkene bygger på hoveddelens bruksareal, BRA.

§ 3
Rettslig råderett

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal,
herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i
seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens
grunnbeløp, jfr. Eierseksjonslovens § 25.

Parkeringsplasser som utgjør tilleggsdeler til seksjonene, kan overdras til andre av
sameiets seksjonseiere. Ved slikt eierskifte av tilleggsdel plikter de berørte sameiere
snarest å sørge for å bekoste reseksjonering slik at de reelle eierforhold blir tinglyst.

Vedtektfestet enerett til bruk av parkeringsplass, jfr. Vedtektenes § 5 kan overdras til
andre av sameiernes seksjonseiere. Det gjelder ingen slik begrensning for utleie av
parkeringsplass.

Ved overdragelse eller utleie av parkeringsplass skal styret snarest mulig gis melding
om navn og adresse på erverver eller leietaker.

§ 4
Rett til bruk

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet med tilleggsdel og rett til å
nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.
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Bruksenheten og fellesarealene kan brukes i samsvar med formålet og må ikke
benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige
seksjoner.

Bodene og parkeringsplassene må bare benyttes til det de er beregnet eller vanlig
brukt til. Dette gjelder også for stikkontakt i bod. Denne kan ikke benyttes til faste
installasjoner, for eksempel fryseboks. Det er ikke adgang til å tette igjen
nettingveggene i bodene.

Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 13, annet ledd.

§ 5
Enerett til bruk av fellesarealer

Thrane-Steen Eiendomsspar AS har midlertidig rett til bruk av de parkeringsplassene
som ligger i garasjeanleggests fellesarealer, og som ikke er tildelt som tilleggsdel til
eierseksjonene, jf. Esl. § 19, nr. 5. (Alle garasjeplassene er nummerert i samsvar med
seksjonsbegjæringen). Enerett til bruk gjelder i 100 – etthundrede - år fra
seksjoneringsbegjæringen ble tinglyst. Sameiet kan verken gjennom vedtak på
sameiermøtet eller på annen måte oppheve eneretten før rettighets-perioden på 100
år er løpt ut.

Sameiermøte skal etter hvert som enerettene til brukt blir solgt, sørge for å
vedtektsfeste hvem som innehar enerett til de enkelte parkeringsplasser.

Dersom Thrane-Steen Eiendomsspar AS ved utløpet av 100-årsperioden ikke
forlenger eneretten til bruk av p-plassene for en tilsvarende periode, plikter sameiet å
innløse den enkelte parkeringsplass til markedspris. Markedsprisen fastsettes til
tilsvarende prisen for en -1- p-plass i sameiet knyttet til bruksenheten som
tilleggsareal.

§ 6
Husordensregler

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlig ordensregler for
eiendommen.

§ 7
Bygningsmessige arbeider

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser samt andre arbeider som kan
endre bygningens utseende, skal godkjennes av styret.

Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må
godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av
ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på
sameiermøtet til avgjørelse.
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Ledning, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten
hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til
bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes
funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten sakelig grunn.

§ 8
Felleskostnader

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet
(felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken.

Dette gjelder ikke kostnader ved drift og indre vedlikehold av parkeringsanlegget som
fordeles forholdsmessig på sameierne etter antall parkeringsplasser den enkelte
seksjon disponerer, enten som tilleggsareal eller som bruksrett etter § 5.

Der særlige grunner taler for det skal en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk.

Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til
dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til
fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

§ 9
Vedlikehold

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet og
tilleggsdel slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Det
samme gjelder for fellesareal der en seksjonseier er gitt midlertidig rett til bruk.

Den enkelte sameier plikter også å vedlikeholde eget tilleggsareal utomhus, slik at det
holdes i alminnelig god stand. På disse arealene er det ikke tillatt å ha trær, busker,
eller hekker som er høyere enn to -2- meter, eller planter som unødig hindrer sol eller
utsyn fra andre boliger. Gjerder, levegger og boder som ligger på eller avgrenser
tilleggsareal er sameiets ansvar. Disse må ikke endres og nye må ikke monteres uten
at sameiermøtet har godkjent det med 2/3 flertall.

Innvendige flater på utgangsdører fra seksjon samt innvendig vedlikehold av vinduer
hører under den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt. Utvendig vedlikehold av
vinduskarmer og utgangsdører og utskifting av vinduer og utgangsdører er derimot
sameiets ansvar.

Vedlikehold av balkonger / terrasser hører inn under sameiet. Dette gjelder likevel ikke
trelemmer på gulv som er den enkelte sameiers ansvar. Den enkelte sameier plikter
også å påse at sluk på balkong / terrasse holdes fritt for skitt.

Bodene i parkeringsanlegg (dør, lås m.m) skal vedlikeholdes av den enkelte sameier.
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Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med
forgreingspunkt til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens
sikringsskap / tavle.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og
utstyr er sameiets ansvar. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir
gjennomført. Sameierne kan ikke pålegges å utføre dugnad på fellesarealer.

§ 10
Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26. Medfører
sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i
tvangsfullbyrdesesloven, jf. Eierseksjonslovens § 27.

§ 11
Styret

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, 2 styremedlemmer og
varamedlem.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
sameiermøtet.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som
medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.

I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og
tegner dets navn.

§12
Sameiermøtet

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes
hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for
møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller
til det ordinære sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når
minst en tiendel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20
dagers varsel.
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Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet,
bestemt angi de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i
innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle:

· Styrets årsberetning.
· Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til evtl godkjenning.
· Valg av styremedlemmer og varamedlem

I sameiermøte har sameierne stemmerett med en -1- stemme for hver seksion de eier.
Sameierne har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal
legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten ansees å gjelde førstkommende
sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg
dersom sameiermøtet gir tillatelse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale
med seg selv eller nærstående eller som sitt eget eller nærstående ansvar.

§ 13
Forretningsfører

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre
funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner § 41.

§ 14
Mindretallsvern

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

§15
Endringer i vedtektene

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de
avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav. Sameiermøtets
kompetanse til å endre bestemmelsene om enerett til bruk av parkeringsplasser
fremgår av § 5.

§16
Generelle plikter

Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen,
lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet.
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HUSORDENSREGLER

FOR

HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

Fastsatt på ekstraordinært sameiermøte 17 januar 2006

1. FORMÅL OG HÅNDHEVING
”Husordensregler” har til hensikt å skape gode forhold blant beboerne i Hoffsparken
Boligsameiet. I tillegg til plikter og ordensregler som er nødvendig, har reglene til
hensikt å sikre beboernes trivsel og hygge ved hensynsfull og forståelsesfull
opptreden overfor hverandre.

Husordensregler
I husordensreglene er det lagt vekt på trivsel og utfoldelse for den enkelte beboer,
samtidig som hensynet til fellesskapet er søkt ivaretatt. Hensikten med
husordensreglene er ikke å pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre
ro, trivsel, trygghet og et godt naboskap.

Overtredelse av reglene rapporteres skriftelig til styret. Styret kan påtale forholdet
skriftelig overfor sameieren, samt ta saken opp ved eventuelle leietakere. Styre kan
deretter rette eventuelle mangler/mislighold for sameiers regning.

Når mangler påtales skal varslet inneholde opplysninger om at gjentatte eller fortsatte
overtredelser vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter.

Mislighold
Det påligger hver seksjonseier å påse at den/de som bebor denne seksjonen
overholder husordensregler. Hver sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som
oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på
aktsomhet. Av felles interesse har både seksjonseiere, deres familier og eventuelle
leieboere rett til - og bør – gripe inn når det observeres handlinger som er i strid med
disse husordensreglene.

Vedtekter for Hoffsveien Boligsameiet, § 10 lyder slik:

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styre
pålegge vedkommende og selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26. Medfører
sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
øvrige brukere, kan styre kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i
Tvangsfullbyrdelsesloven, jf. Eierseksjonsloven § 27.
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Styrets adgang til besiktigelse
Styret kan kreve adgang til besiktigelse av en seksjon, dersom det innen seksjonen
kan antas å foreligge forhold som er i strid med vedtekter eller husordensregler, eller
nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid krever dette.

2. STYRET
Saker som ønskes behandlet, må sendes skriftelig til styret. Eierne gjøres
oppmerksom på at husordensreglene inngår som en del av Vedtekter for Hoffsparken
Boligsameie § 6.

Forslag til det årlige sameiermøtet:
Alle forslag som skal behandles, må være levert styre skriftelig 4 uker før
sameiermøtet.

3. BRANNSIKRING
Det er enhver beboers plikt å sette seg inn i brannforskriftene for bygget og ha sitt eget
brannslukningsapparat/slange. Rømningsveier (korridorer, trapper, balkonger,
svalganger og takterrasser) må ikke brukes til hensetting av personlige eiendeler av
noe slag som stenger fluktveier.

4. GRILLING
Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at den
ikke sjenerer andre beboere.

5. HUSDYR
I h.h.t Husleielovens bestemmelser.

6. LUFTING
For lufting i leilighet benyttes vinduer/balkongdør, ikke dør mot korridor/svalgang.
Balkong, svalgang, takterrasse og vinduer må ikke benyttes til risting av tepper og
lignende.

7. OPPBEVARING
For plassering/lagring av personlige eiendeler over kortere eller lengre tid, benyttes
leilighet og/eller egen bodplass. Ikke under noen omstendigheter benyttes korridor,
svalgang, takterrasse, fellesområde eller fellesrom.

Gjenstander som står i/på fellesarealer, vil bli fjernet på eierens bekostning.
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8. PARKERING
Unødvendig kjøring og parkering på sameiet sine gangveier er ikke tillatt. Kjøretøy
som observeres uten synlig aktivitet i over 10 minutter kan borttaues på begjæring fra
styret for eiers regning og risiko.

Parkering på grøntareal medfører borttauing uten varsel på begjæring fra styret.

Gjester bør benytte seg av gjesteparkeringen.

Eiere skal ikke bruke gjesteparkeringen som sin egen. Dette medfører borttauing uten
varsel på begjæring fra styret.

9. RO
Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være ro i husene. Dette gjelder også korridorer,
takterrasser, svalganger og inngangspartier. På helligdager og søndager skal det
være ro til kl. 12.00. Hvis noen beboere ber om det, skal lyden dempes. Ved større
sammenkomster og/eller støyvoldende arbeid, bør naboene varsles. Et slikt varsel
tilsidesetter ikke det alminnelige hensyn til naboene.

Ta hensyn til hverandre. Banking, boring eller hamring må ikke foregå på søn- og
helligdager eller på hverdager før kl. 08.00 eller etter kl. 21.00.  Unntatt er dersom det
er innhentet tillatelse fra styret eller dersom det er oppstått en akutt situasjon.

10. AVFALLSHÅNDTERING
Søppel skal pakkes godt inn og legges i anviste søppelbeholdere i søppelrommene.
Beholderne må ikke fylles mer enn at lokket kan settes ordentlig på. Bruk alle
beholderne og unngå søl i og rundt søppelrommene. Beholderne skal kun brukes til
husholdningsavfall.

Dersom beholderne er fulle, plikter beboerne å oppbevare sitt eget søppel på
hygienisk vis inntil beholderne tømmes. Større gjenstander som pappesker, møbler,
avfall fra oppussing og lignende plikter beboerne å frakte vekk selv.

Det er ikke tillatt å oppbevare søppel på balkongene, svalgangene, takterrassene
og/eller korridorene. Det er heller ikke tillatt å kaste ned søppel, sigarettsneiper, korker
og lignende fra balkonger, takterrasser og/eller svalganger.

Papir/aviser legges i beholder for papir.

Følg anvisninger ved sortering av flasker, glass, og andre pålagte kildesorteiringer.

11. UTEAREALER
Plener og beplantning er til felles benyttelse og glede for alle beboere. Det er fritt for
den enkelte å delta i stell av planter og vedlikehold. Det vil bli organisert felles
dugnader. Ved bruk av fellesarealer må den enkelte rydde opp etter seg.
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Sykler og lignende skal plasseres på anviste plasser.

Ved rengjøring av balkong/svalgang og vanning av blomster må man påse at det ikke
blir vannsøl til naboene under.

12. NAVNESKILT PÅ POSTKASSER OG RINGEKLOKKE
Navneskilt på postkasse skal følge standard oppsett. Kun skilt som er godkjent av
styret kan benyttes. Navneskilt til postkasser skal være originalt. Løse lapper etc.
godtas ikke.

Endringer som ønskes på ringeklokketavle ved inn-/utgangsdøren, skal legges i
styrets postkasse, slik at navn ved ringeklokkene er oppdatert til enhver tid.

13. MALING
Følgende farger skal brukes når det skal males på himling til balkong, dør og/eller
vinduskarmer:

Himling til balkong: Flugger Kulør. 5007
Himling til svalgang: Flugger Kulør. 5007
Vinduskarmer Jotun NCS S 5502-B
Inngangsdør til leilighet: Jotun NCS S 5502-B
Dørkarm til inngangsdør: Jotun NCS S 5502-B

14. MARKISER/PERSIENNER
Med hensyn til det helhetlige utseendet på bygningene skal beboere bruke
farge/design etter anvisning fra styret. Kontaktperson er Paul Einlyng Løwe, leilighet
109.

15. PARABOLANTENNER, HEIS, BODER, RØYKING, LEK OG ETC.
Enhver forurensing av fellesarealer er forbudt.

Det er forbudt å røyke i fellesarealene.

Det er tillatt å sette opp parabolantenne så fremt den plasseres på en slik måte at den
ikke er synlig fra bakkenivå og ikke stikker synlig utover terrasse-/balkongveggen.

Beboere skal ikke plassere og/eller montere gjenstander som er sjenerende og/eller i
kontrast med bygningens fasade utad. Søk eventuelt styret først.

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut
vindu, utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.

Lek og unødig opphold i bodarealer, korridorer, svalganger, takterrasser og
inngangsparti er forbudt.
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Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i bodene. Likeledes er det
forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

Ytterdør og dører i fellesareal skal holdes låst.

Styret
Hoffsveien 6 – 8 - 12

01.06.2005


