
INNKALLING  TIL  ORDINÆRT SAMEIERMØTE  2008

Ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie, avholdes mandag 21. april 2008,
kl. 18.00 i Skøyen kirke.
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 2007

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2007
Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

5. INNKOMNE FORSLAG
1. Endring av vedtektene - fra styret
2. Garasjeplassene - fra styret

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, 24.03.2008
Styret i Hoffsparken Boligsameie

Robert Ivem /s/ Bente Sæter /s/ Magnus Strande /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  2007

TILLITSVALGTE
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

STYRET
Leder Robert Ivem Hoffsveien 12 F
Styremedlem Bente Sæter Hoffsveien 12 A
Styremedlem Magnus Strande Hoffsveien 6 A

VARAMEDLEMMER TIL STYRET
Varamedlem Yngvar Nordby Abbediengveien 8

GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET
TILLITSVALGTE OG ANSATTE
Sameiet har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling
på grunn av kjønn og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre,
komiteer og utvalg.

Av sameiets 3 styremedlemmer er det og 2 menn.

Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Sameiet har ingen ansatte.

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

EIENDOMMEN
Sameiet består av 101 seksjoner.

Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 988870064.
Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer :
31 - 203

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

VAKTMESTERTJENESTE
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Vaktmesterfirmaet ISS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i
henhold til stillingsbeskrivelse.
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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: 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.

KABEL-TV
GET (tidligere UPC) er leverandør av kabel-TV tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd,
telefoni og digital-TV. Gets servicetelefon 02123 er betjent mandag - fredag mellom kl.
09.00 og 22.00 og lørdag - søndag mellom kl. 12.00 og 20.00. Feilmelding og support kan
også meldes på  www.get.no.

Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret.
Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv
pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside www.get.no finner du oversikt over aktuelle
forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

OBOS og Get har inngått avtale om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for
mer informasjon.

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og
foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til
andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.
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FJERNVARME
Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Viken Fjernvarme.

FORSIKRING
Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer 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 som 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-post
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.
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.

STYRETS ARBEID

Siden forrige sameiermøte har det blitt avholdt 7 styremøter. Vi har fortsatt brukt mye av vår
tid på oppfølging av Eiendomsspar og tvisten om garasjeplassene. Vi har kommet i mål
med garasjeplassene og det meste av feil og mangler er utbedret.

Det har siden overtakelse vært lekkasje inn i garasjen. Dette ser nå ut til å være under
kontroll etter mange runder med injisering i sprekker hvor vann har trengt igjennom. Dersom
noen skulle oppdage at det renner vann nedover vegger eller fra tak i garasjen eller øvrige
fellesarealer er det viktig at dere melder i fra til styret om dette slik at vi kan reklamere
overfor byggherren.

Nybygg Hoffsveien 10
Rimi står nå for tur og vil bli revet i løpet av 2008. Det vil bli oppført et næringsbygg med
kontorer og forretninger på gateplan.
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Parkeringsplasser i kjeller
Styret har nå inngått en avtale med Eiendomsspar om kjøp av resterende plasser i kjelleren.
Det vil på sameiermøtet bli avgjort om disse skal leies ut eller selges til beboere.

Hjemmeside
Hoffsparken har fått egen hjemmeside, www.hoffsparken.no. Her vil det bli lagt nyttig
informasjon til beboere i sameiet. Her vil det finnes kontaktinfo til styret, diverse
leverandører, vedtekter og husordensregler med mer. Siden er under utvikling og vil fylles
med informasjon etter hvert som tiden går. Vi arbeider nå med en ny og bedre nettside.

Driftsavtaler
Iss Vaktmesterkompaniet leverer rengjøring og vaktmestertjenester til sameiet. Oppstarten
har ikke vært tilfredstillende med tanke på vaktmestertjenestene. Disse blir fulgt opp, og vi
har hatt flere møter med ISS for å bedre tjenestene vi betaler for. Det er tidkrevende å
kontrahere ny vaktmestertjeneste så vi ønsker å bruke litt tid på å få det til å fungere med
ISS. Dersom tiden viser at de ikke kan lever de tjenestene de har tilbudt oss må vi vurdere å
bytte leverandør. Kontaktinfo til ISS finner dere i oppgangen eller på hjemmesiden. Vi gjør
oppmerksom på at hver enkelt sameier må betale for tjenester de selv bestiller fra
vaktmester.

Skillevegger mellom balkongene og støyskjerm
På grunn av stort press på entreprenører var det vanskelig å få kontrahert noen til å utføre
disse arbeidene. Styret besluttet å avvente da vi ikke klarte å innhente sammenliknbare
priser på oppdraget.

Vedlikehold
Vi har til nå sluppet unna det meste av vedlikeholdskostnader da dette til nå har blitt dekket
av garantien. Fremover må sameiet selv betale for vedlikeholdet. Det er viktig at beboere
melder fra til styret om det er noe som ikke er i orden. En lapp i styrets postkasse i nr 6,
eller via hjemmesiden.

Dugnad
Det ble i våres avholdt dugnad for å prøve å rydde opp i blomsterbed og hekker. Oppmøte
var tilfredsstillende, men det var langt i fra fullt oppmøte. Vi er avhengige av at flere stiller
opp på vårens dugnad, da vi må olje takterrassene til nr 8 og 12, og håndløpere i hele
sameiet. Dette fikk vi ikke gjort i fjor grunnet mannskapsmangel.

http://www.hoffsparken.no/
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REGNSKAPET FOR 2007
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er
omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2008.

Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved
at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Årets resultat på kr 128 092,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til
balansen under konto for egenkapital.

INNTEKTER
Inntektene var i 2007 kr 1 847 685,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet,
verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter.

KOSTNADER
Kostnadene var i 2007 totalt kr 1 745 008,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til
budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte kostnadsposter.

Revisors honorar for regnskapsåret 2007 er for revidering av selskapets regnskap og
formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet.
Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som
fremkommer under noter til regnskapet.

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.07 som påvirker regnskapet
i vesentlig grad.
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KOSTNADSUTVIKLING
RENTER
Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den 6.2.2008:

Renter på driftskonto :  1,8%
Renter på sparekonto:

5,85% under 0,5 millioner
5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner
6,00% over 2 millioner

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. 37% 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. 34% av total strømpris.

FORSIKRING
Indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt 9,3%.
Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar
forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen
skadesituasjon

KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgiften øker med 9,7% og renovasjonsavgiften øker med 21%.

ØVRIGE KOSTNADER
Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell
prisstigning.
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INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2008 (Budsjett)
Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i 2008.
Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2008.)

Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året 2008.

Oversikten gir et forventet årsresultat på kr 21 000,-.

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

Oslo, 24.03.2008

I styret for Hoffsparken Boligsameie

Robert Ivem /s/ Bente Sæter /s/ Magnus Strande /s/
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Til sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie

Revisjonsberetning for 2007

Vi har revidert årsregnskapet for Hoffsparken Boligsameie for regnskapsåret 2007, som
viser et overskudd på kr. 128 092. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av
resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og norsk god
regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og
årsberetningen er avgitt av sameiets styre. Vår oppgave er å uttale oss om
årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening.
Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger
informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av
årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en
gjennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
· årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av sameiets

økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med
norsk god regnskapsskikk

· ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk

· opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at
budsjettallene i resultatregnskapet ikke er revidert.

Oslo, 24. mars 2008
PricewaterhouseCoopers AS

Cato Grønnern /s/
Statsautorisert revisor
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RESULTATREGNSKAP

Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

2007 2006 2007 2008

DRIFTSINNTEKTER:
INNKR. FELLESKOSTN. 2 1 847 685 1 843 725 1 846 000 1 847 000
ANDRE INNTEKTER 0 350 000 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER 1 847 685 2 193 725 1 846 000 1 847 000

DRIFTSKOSTNADER:
PERSONALKOSTNADER 3 -48 007 -10 909 -11 000 -13 000
STYREHONORAR 4 -90 000 -75 000 -90 000 -110 000
REVISJONSHONORAR 5 -4 044 -8 088 -5 000 -5 000
FORR.FØRERHONORAR -99 918 -96 215 -96 000 -105 000
KONSULENTHONORAR 6 -75 895 -56 971 -30 000 -30 000
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 7 -295 493 -224 138 -258 000 -300 000
FORSIKRINGER -124 490 -124 649 -130 000 -142 000
KOMMUNALE AVGIFTER 8 -206 187 -261 184 -236 000 -219 000
ENERGI 9 -493 189 -864 806 -725 000 -620 000
ANDRE DRIFTSKOSTN. 10 -307 785 -271 076 -261 000 -277 000
SUM DRIFTSKOSTN. -1 745 008 -1 993 035 -1 842 000 -1 841 000

DRIFTSRESULTAT: 102 677 200 690 4 000 6 000

FINANSINNTEKT/ KOSTNAD:
FINANSINNTEKTER 11 29 432 12 036 0 15 000
FINANSKOSTNADER 12 -4 017 -6 111 0 0
RES. FINANSINNT/KOSTN. 25 415 5 925 0 15 000

ÅRSRESULTAT 128 092 206 615 4 000 21 000

OVERFØRINGER:
TIL OPPTJENT EGENKAPITAL 128 092
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BALANSE

Note 2007 2006

EIENDELER

OMLØPSMIDLER
LEIERESTANSER 29 896 41 641
KORTSIKTIGE FORDRINGER 0 124 490
DRIFTSKONTO I OBOS 371 300 118 025
SPAREKONTO I OBOS 584 857 709 951
SUM OMLØPSMIDLER 986 053 994 107

SUM EIENDELER 986 053 994 107

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL 913 037 784 945
SUM EGENKAPITAL 913 037 784 945

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
FORSKUDDSLEIE 43 378 37 195
LEVERANDØRGJELD 26 373 172 013
SKYLDIG OFF.MYNDIGH. 13 403 -47
ANNEN KORTSIKTIG GJELD 14 2 861 0
SUM KORTSIKTIG GJELD 73 016 209 162

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 986 053 994 107

PANTESTILLELSE 0 0
GARANTIANSVAR 0 0

OSLO, 31.12.2007/24.03.2008
STYRET FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

ROBERT IVEM /s/ BENTE SÆTER /s/ MAGNUS STRANDE /s/
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Garasjeleie 53 853
Fjernvarme 478 272
Felleskostnader 1 194 360
Kabel TV 121 200
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 1 847 685

NOTE: 3
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte -28 050
Påløpne feriepenger -2 861
Arbeidsgiveravgift -17 095
SUM PERSONALKOSTNADER -48 007
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året.
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

NOTE: 4
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr 90 000.

NOTE: 5
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er på kr 4 044
og er i sin helhet knyttet til revisjon.

NOTE: 6
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand -73 064
Andre konsulenthonorarer -2 831
SUM KONSULENTHONORAR -75 895
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NOTE: 7
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedl.hold bygninger -31 986
Drift /vedl.hold utvendig anl. -4 039
Drift/vedl.hold heisanlegg -72 720
Kabel/Tv-anlegg -141 190
Drift/vedl.hold parker.anl. -27 165
Drift/vedl.hold garasjeanlegg -12 394
Egenandel forsikring -6 000
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -295 493

NOTE: 8
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift -150 299
Feieavgift -1 110
Renovasjonsavgift -54 778
SUM KOMMUNALE AVGIFTER -206 187

NOTE: 9
ENERGI
Elektrisk energi -145 210
Fjernvarme -347 979
SUM ENERGI -493 189

NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie -1 550
Container -3 684
Verktøy og redskaper -6 138
Driftsmateriell -2 748
Lyspærer og sikringer -21 050
Vaktmestertjenester -122 239
Renhold ved firmaer -105 033
Snørydding/gressklipping -17 703
Andre fremmede tjenester -2 782
Kopieringsmateriell -945
Trykksaker -1 739
Møter, kurs, oppdateringer mv -2 990
Andre kontorkostnader -5 260
Telefon -5 121
Porto -7 499
Drivstoff biler, maskiner osv -179
Bankgebyr -1 126
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -307 785
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NOTE: 11
FINANSINNTEKTER
Renter av sparekonto i OBOS 24 906
Renter av driftskonto i OBOS 2 718
Renter av utestående fordringer 1 808
SUM FINANSINNTEKTER 29 432

NOTE: 12
FINANSKOSTNADER
Renter OBOS neg.kasse -160
Forsinkelsesgebyr -3 857
SUM FINANSKOSTNADER -4 017

NOTE: 13
SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER
Skyldig arbeidsgiveravgift -403
SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER -403

NOTE: 14
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger -2 861
SUM ANNEN KORTS. GJELD -2 861

5. INNKOMNE FORSLAG

1. Endring av vedtektene. -Fra styret.
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Styret har i den senere tid kommet til enighet med Thrane-Steen Eiendomsspar AS
vedrørende garasjeplasser og Thrane-Steen Eiendomsspar AS sin hevd av bruksretter
på vårt fellesareal.

I den forbindelse ønsker styret å revidere vedtektene noe.

§5. ENERETT TIL BRUK AV FELLESAREALER
Thrane-Steen Eiendomsspar AS har midlertidig rett til bruk av de parkeringsplassene som ligger i
garasjeanleggets 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 før rettighets-perioden på 100 år er løpt ut.

Sameiermøtet skal etter hvert som enerettene til bruk blir solgt, sørge for å vedtektsfeste hvem som
innehar eneretten til de enkelte parkeringsplasser.

Dersom Thrane-Steen Eiendomsspar AS ved utløp 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.

Styret fremmer med dette forslag om å slette 1. og 3. avsnitt i nåværende § 5 som
nevnt over, fordi inngått avtale gjør at disse avsnittene vil bli stående uten mening. § 3,
3. avsnitt, første setning vil som en følge av dette også miste sin betydning. Det
samme vil gjelde § 15, siste setning. De vil derfor også bli slettet dersom styret sitt
forslag blir ivaretatt.

§ 8 2. avsnitt vil følgelig også bli endret

fra:

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

til:

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

2. Garasjeplassene. -Fra styret.
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Styret har som nevnt over kommet til enighet med Thrane-Steen Eiendomsspar AS
vedrørende garasjeplassene. Styret har i den forbindelse kjøpt de resterende plassene
og sameiermøtet må ta stilling til om vi ønsker å selge eller leie ut disse plassene.

Styret fremmer med dette forslag om å selge de nyervervede garasjeplassene til
sameiere.

Styret fremmer med dette forslag om å leie ut de nyervervede garasjeplassene til
sameiere.


