
Til seksjonseierne i Hoffsparken Boligsameie

Velkommen til sameiermøte.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du
leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet.
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte
Hoffsparken Boligsameie det kommende året.

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

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til sameiermøte

Ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie
Avholdes tirsdag 1. mars 2016 kl. 18:00 hos OBOS, Hammersborg torg 3.

Til behandling foreligger:

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

2. ÅRSBERETNING FOR 2015

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. INNKOMNE FORSLAG
A) Forslag til endring av vedtekter - § 18
B) Forslag til endring av vedtekter - § 19
C) Beplantning utearealer

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg, se s. 16.

6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 2 år – På valg er Grete Sørensen
B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år – På valg er Bente Sæter
C) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år – På valg er Marianne B. Blair

Oslo,3.2.2016

Styret i Hoffsparken Boligsameie

Grete Waaland Sørensen /s/ Hans Enger Gallis /s/ Bente Sæter /s/
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ÅRSBERETNING FOR 2015

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret
Leder Grete Waaland Sørensen 2015 - 2016
Styremedlem Hans Enger Gallis 2015 - 2016
Styremedlem Bente Sæter 2015 - 2017

Varamedlem Marianne Beatrice Blair 2015 - 2016

Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Generelle opplysninger om Hoffsparken Boligsameie
Sameiet består av 101 seksjoner.
Hoffsparken Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 988870064, og ligger i bydel 6 Ullern i Oslo kommune med
følgende adresse:

Hoffsveien 6 A - G
Hoffsveien 8 A - D
Hoffsveien 12 A - F

Gårds- og bruksnummer : 31 - 203

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.

Hoffsparken Boligsameie 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 PWC.

Styrets arbeid
Året 2015 har vært et svært hektisk år for styret.

Styret har, som tidligere, avholdt sine protokollførte møter i 2015, samt ukentlig tett og
god kommunikasjon gjennom hele året.

Av større utfordringer kan nevnes utbyggingen av tomten Hoffsveien 10 D, med de
daglige utfordringer dette medfører for sameierne.
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Styret har sammen med utbygger Wegger & Karlsen gjennom hele året hatt en svært god
og tett dialog med et felles mål om å løse daglige utfordringer som oppstår rundt
byggingen. Vi samarbeider godt og begge parter følger opp i henhold til Oslo kommunes
tillatte og gitte bygge/støytillatelser.

Ombygging av verandadel Hoffsveien 6:

Sameiet ved Styret fikk første gang våren 2014 forespørsel/søknad fra en sameier om
muligheten for ombygging av verandadel av egen seksjon 046, Hoffsveien 6, til ekstra
rom ved å bygge vegger ned fra eksisterende tak. Et fulltallig styre var på befaring til
nevnte seksjon den 03.06.14 og fant enstemmig at forespørsel som fremlagt var
akseptabel og at søknad kunne sendes Oslo kommune. (eget styremøtereferat)
Saken vil så bli fremlagt sameiet for godkjennelse, dersom godkjennelse fra Oslo
kommune Plan & Bygg (P&B) forelå, i ekstraordinært sameiermøte ihht eierskapslovens §
30.2’ og krav om 2/3 flertall.

Styret hadde i forkant av ordinær generalforsamling 03.03.2015 fått fremlagt positivt svar
fra P&B Oslo kommune og videreformidlet således dette i beboermøtet rett etter ordinær
generalforsamling (eget referat). Styret hadde på dette tidspunktet ikke mottatt noen
formell søknad fra sameier til sameiet om ombyggingstillatelse.
Offisiell søknad om ekstraordinær sameiermøte ble sendt fra sameier til sameiet via
forretningsfører tidlig i mai 2015. Forretningsfører hadde på lik linje med flertallet i styret
oppfattet saken som styrebehandlet og godkjent allerede 03.06.2014 (ref styrereferat,
samt mail til søker og arkitekt) og innkalte derfor til ekstraordinært sameiermøte den
19.05.2015.

Styremedlem Yngvar Nordby (YN) hadde imidlertid skiftet mening til søknad og krevde
sameiermøtet stanset for å avholde enda et styremøte om saken.
Styret i sin helhet (inkl vara) møttes igjen den 26.05. i OBOS lokaler for på best mulig
måte ivareta alle parter og enes om nytt tidspunkt for ekstraordinært sameiermøte.
Den 09.06.2015 ble utsatte ekstraordinært sameiermøte avholdt i OBOS lokaler med
følgende resultat:

1. Mistillitsforslag overfor styremedlem Y. Nordby ble trukket tilbake idet han selv
valgte å fratre styret frivillig 04.06.2015
1.1 Varamedlem Hans Gallis ble valgt som nytt styremedlem ved akklamasjon
1.2 Marianne Blair ble valgt som varamedlem ved akklamasjon

2.
Forslag til vedtak:

«Styrets innstilling til ombygging av balkongdel i seksjonsnr.46, 6.etg, i henhold til

Oslo kommunes vedtak av 9. februar 2015 godkjennes. Sameiermøtet gir fullmakt

til styret, som skal inngå en bindende avtale med Odd R. Bakke for å ivareta

sameiets interesser, før igangsettelse av tiltak».

Vedtak: Godkjent med 17 stemmer for, 6 stemmer mot.
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Hoffsparken styre har som alltid fokus på lavest mulig driftskostnader, kontinuerlig
vedlikehold, samt å opprettholde det hyggelige og trygge bofelleskapet i sameiet.
Vi har siden i sommer benyttet FACE BOOK, «Hoffsparken SE» for enkelt og hurtig
kunne nå ut til sameiere og beboere med nyttig informasjon.
Anbefaler alle å følge med her.

Det er et faktum at boligmassen og omkringliggende fellesområde nå nærmer seg / er 10
år. Dette gir seg utslag i småsår på vegger i trappeoppganger, skraper på dører ut til
svalganger, slitte låser til hoved-/ og sidedører, grønske langs betongkanter utendørs ol.
Disse små skavankene forsøker vi hele tiden å fange opp, og utbedre fortløpende via
vaktmestertjenesten.

En annen en stor utfordring, spesielt for Hoffsveien 6, er støv og skitt fra byggeplassen
rett utenfor.

Dette har gitt seg utslag i sand støv i låssylindere, skitne vinduer, tidvis sølete
inngangsparti osv. Her har styret tatt grep og foretatt utskifting av låssylindere til
hoveddører, økt renholdfrekvensen til hovedinngang/svalganger osv.

Som nevnt over er byggene nå i en alder hvor «10 års levetid» innhenter oss.
 Vi har siden i sommer opplevd at heisen i H-6 stoppet pga en større slitasjeskade.
 Lampetter i entre’tak i alle etasjer i Hoffsveien 6 kortsluttet, smeltet og ble

brannfarlige. Årsaken var feilmontering fra førstegang montert.
 Det har vært mange stans i garasjeporten, også her viser årsaken seg å være en

slitasjeskadd styrepinne.
 En vannlekkasje i garasjekjelleren på ettersommeren ble utløst av tett sluk i

etasjen over, og minner oss igjen om viktigheten av ALLTID å påse at vedlikehold
av sluker og kjøkkenvifte til egen seksjon utføres jevnlig.

Styret har via de respektive serviceleverandørene fortløpende utbedret slitasje og skader
etter hvert som de har dukket opp og kan med en viss tilfredshet konstatere at vi går inn i
det nye året med det «meste på stell»

 KONE Heis har, etter oppgradering av eksisterende serviceavtale, ansvar for
BÅDE periodisk service og ALARM ved heisstans for alle tre bygg.
Årsak: Uforholdsmessig lang responstid da alarm ble utløst fra Hoffsveien 6.

 Avtalen med Securitas om VEKTERTJENESTE videreføres

Øvrig informasjon for alarmtelefon finnes på oppslagstavler inngangspartiet.

 Det ble også i 2015 avholdt totalt 4 DUGNAD. 2 på våren og 2 på høsten.

Vedlikehold planlagt for 2016:

 Det vil bli sjekket og evt skiftet lysarmaturer i entre’tak i alle tre bygg dersom
nødvendig. EURO Elektro vil være serviceleverandør

 Låssylindere i ALLE hoveddører skiftes ut (vurdere å oppgradere låssystem fra
2017)
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 Kontroll og mulig utskifting av takrenner

 Puss-/sliping og oljing av gulvdekket på takterrasser

 Nye planter/busker til atrium og bakhage vurderes innkjøpt til vårens dugnad

Det synes heller ikke for 2016 nødvendig å øke felleskostnader/husleie da sameiet ikke
har større vedlikeholdsprosjekter planlagt.

For øvrig oppfordres igjen ALLE seksjonseiere å:

 Påse at kjøkkenvifte renses på fagmessig forsvarlig måte da dette kan være den
største brannfelle leiligheten har.

 Påse at sluk i badegulv renses jevnlig for å motvirke tett sluk og oversvømmelse.

Ved mislighold av overnevnte kan/vil seksjonseier holdes økonomisk ansvarlig for skader
og måtte ta kostnaden ved utbedringer til fellesområder – ref vedtekter.

Lokalt monterte brannvarslere i leilighetens tak (runde/flate)
 Batteri må byttes hvert år

(Gjelder IKKE sentral brannvarsler – (utseende som en omvendt softis))
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling
er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under
denne forutsetning.

Inntekter
Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 2 587 580, mot budsjettert 2 586 000 og består i
av innkrevde felleskostnader.
Andre inntekter var til sammen kr 824 og gjelder i salg av parkeringskort.

Kostnader
Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 2 694 843.
Dette er kr 137 765 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere
vaktmestertjenester enn budsjettert.

Resultat
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr – 89 468 og
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2015.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2015 var kr 1 291 213.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2015 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2016.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 255 000 til større vedlikehold som omfatter
vedlikehold av sameiets heiser, brannsikring og vedlikehold av sameiets bygninger.

Kommunale avgifter i Oslo kommune
Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %.
Feieravgiften forblir uendret.

Energikostnader
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme
energikostnader som for 2015.

Forsikring
Forsikringspremien for 2016 har økt med 3,3 % fra 1. januar som følge av indeksjustering
samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i
Hoffsparken Boligsameie.

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2016)
Driftskonto 0,15 % p.a
Sparekonto 0,90 % 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 2016.

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2016.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 3.2.2016
Styret i Hoffsparken Boligsameie

Grete Waaland Sørensen /s/ Hans Enger Gallis /s/ Bente Sæter /s/
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HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2015 2014 2015 2016

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 2 586 756 2 586 506 2 586 000 2 587 000

Andre inntekter 3 824 757 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 587 580 2 587 263 2 586 000 2 587 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -21 150 -21 925 -18 500 -21 150

Styrehonorar 5 -150 000 -130 000 -130 000 -150 000

Revisjonshonorar 6 -5 125 -5 000 -5 000 -5 000

Andre honorarer 0 -25 500 0 0

Forretningsførerhonorar -135 135 -130 893 -136 128 -139 000

Konsulenthonorar 7 -30 384 -18 413 -35 000 -30 000

Drift og vedlikehold 8 -296 811 -1 057 264 -518 000 -255 000

Forsikringer -380 690 -212 509 -229 500 -400 000

Kommunale avgifter 9 -339 903 -291 858 -358 450 -370 000

Energi/fyring 10 -628 711 -622 416 -530 000 -530 000

Kabel-/TV-anlegg -311 351 -307 109 -318 000 -300 000

Andre driftskostnader 11 -395 584 -335 459 -278 500 -364 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -2 694 843 -3 158 344 -2 557 078 -2 564 150

DRIFTSRESULTAT -107 263 -571 081 28 922 22 850

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 12 17 795 46 795 0 0

Finanskostnader 0 -141 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 17 795 46 654 0 0

ÅRSRESULTAT -89 468 -524 427 28 922 22 850

Overføringer:

Fra opptjent egenkapital -89 468 -524 427
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HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

BALANSE

Note 2015 2014

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER

Restanser på felleskostnader 7 109 3 561

Kortsiktige fordringer 13 20 218 252 934

Driftskonto OBOS-banken 437 259 301 726

Sparekonto OBOS-banken 993 198 1 316 266

SUM OMLØPSMIDLER 1 457 785 1 874 488

SUM EIENDELER 1 457 785 1 874 488

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 1 291 213 1 380 681

SUM EGENKAPITAL 1 291 213 1 380 681

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddsbetalte felleskostnader 71 801 92 530

Leverandørgjeld 94 771 384 932

Skyldig til offentlige myndigheter 0 16 345

SUM KORTSIKTIG GJELD 166 572 493 807

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 457 785 1 874 488

Pantstillelse 0 0

Garantiansvar 0 0

Oslo, 3.2.2016,

FOR HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

Grete Waaland Sørensen /s/ Hans Enger Gallis /s/ Bente Sæter /s/
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NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god

regnskapsskikk for små foretak.
.

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

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

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

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

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

etableringstidspunktet.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske

levetid.
.

FORDRINGER

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

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

de enkelte fordringene.
.

SKATTETREKKSKONTO

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

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

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

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

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Garasjeleie 112 200

Lån vinduer 60 600

Felleskostnader 2 220 036

Kabel-TV 193 920

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 2 586 756

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Korrigeringer på reskontro 104

Parkeringskort 720

SUM ANDRE INNTEKTER 824

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -21 150
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SUM PERSONALKOSTNADER -21 150

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 150 000.-.

I tillegg har styret fått dekket årsmiddag m.m. for kr 4 870.-, jf. note 11.

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 125.-.

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

OBOS Eiendomsforvaltning AS -24 509

Andre konsulenthonorarer -5 875

SUM KONSULENTHONORAR -30 384

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger -12 845

Drift/vedlikehold VVS -4 938

Drift/vedlikehold elektro -6 663

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -3 690

Drift/vedlikehold heisanlegg -165 756

Drift/vedlikehold brannsikring -19 213

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -4 133

Drift/vedlikehold garasjeanlegg -61 227

Kostnader dugnader -18 347

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -296 811

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -206 629

Renovasjonsavgift -133 274

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -339 903

NOTE: 10

ENERGI/FYRING

Elektrisk energi -74 263

Fjernvarme -554 448

SUM ENERGI / FYRING -628 711
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NOTE: 11

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -800

Container -10 792

Driftsmateriell -1 156

Lyspærer og sikringer -1 782

Vaktmestertjenester -211 234

Vakthold -82 188

Renhold ved firmaer -16 783

Snørydding/gressklipping -35 491

Kontor- og datarekvisita -1 790

Trykksaker -7 313

Møter, kurs, oppdateringer mv. -4 700

Andre kostnader tillitsvalgte -4 870

Andre kontorkostnader -5 251

Telefon/bredbånd 855

Porto -7 927

Bank- og kortgebyr -3 204

Velferdskostnader -1 159

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -395 584

NOTE: 12

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 580

Renter av sparekonto i OBOS-banken 16 932

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 283

SUM FINANSINNTEKTER 17 795

NOTE: 13

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016) 20 218

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 20 218
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Forslag til årsmøtet

A) Forslag til endring av vedtekter:

Styret foreslår at det tillegges § 18 til dagens vedtekter med følgende ordlyd:

§ 18
Opptak av lån

Styret kan oppta ett lån for å sikre opprettholdelse av eiendommens verdi. Fullmakten er
begrenset oppad til maksimalt kr 4 millioner.
For større låneopptak knyttet til forhold som går ut over alminnelig drift og vedlikehold, skal
sameiermøtets samtykke innhentes.
Samtykke må gis av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Forslag a) krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet.

B) Forslag til endring av vedtekter:

Styret mener det bør vedtektsfestes at den enkelte sameier er ansvarlig for El-Bil
strømuttak i garasjekjeller. Styret foreslår derfor at det tillegges en § 19 til dagens
vedtekter med følgende ordlyd:

§ 19
El-Bil strømuttak i garasjekjeller

Seksjonseier som ønsker å gjøre bruk av El-bil i garasjekjelleren må selv bekoste godkjent
teknisk opplegg, kabling, uttak, egen måler for forbruk knyttet til netteier og vedlikehold av
det tekniske opplegget. Kun 10 og 16 (Tesla) amper uttak er tillatt. Styret skal motta
skriftlig melding (kopi fra installatør) når godkjent montering er foretatt. Det er en
forutsetning at strøm kun benyttes til ladning av kjøretøy og at alle kostnader dekkes av
den som disponerer den gjeldende parkeringsplass. Styret er berettiget til å fjerne kabler
og annet utstyr som ikke er godkjent i henhold til ovennevnte.

Forslag b) krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet

C) Nye planter/utskifting av beplantning, samt påkjøring av ny tilleggsjord til bakhage
og plener vurderes utført av innleid gartner.

Forslag c) krever simpelt flertall (mer enn 50%) av de stemmeberettigede på årsmøtet.
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Orientering om sameiets drift

Vaktmester
Hoffsparken Boligsameie har avtale om vaktmestertjeneste med Bygård Vaktmesteren AS
som kan kontaktes på post@bygardsvaktmesteren.no. Dersom ikke annet er avtalt med
styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte
betale for tjenesten selv.

Forsikring
Sameiets eiendom er forsikret i NEMI Forsikring med avtalenr 2223864.
Forsikringen dekker bygningene og fellesarealer. Forsikringen dekker også veggfast
utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår
det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig
og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS
på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller
betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre.

Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.
Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar
å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes
dette til styret.

HMS
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre,
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

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

Fjernvarme
Sameiet får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS

Kabel-TV
Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.
OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på



18 Hoffsparken Boligsameie

digital-TV, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Get
kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside www.get.no.

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



VEDTEKTER 
FOR 

HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE 
 

Fastsatt på konstituerende sameiermøte den 1 februar 2005, 
med siste endringer i sameiermøte 16.03.2010, 
med siste endringer i sameiermøte 23.03.2011 
med siste endringer i sameiermøte 03.03.2015 

 
§ 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. Sameiet ved styret har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for 
et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr. Eierseksjonsloven § 25. 
 
Parkeringsplasser som utgjør tilleggsdeler til seksjonene, kan overdras internt i sameiet. 
Parkeringsplasser kan ikke overdras til andre enn sameiets seksjonseiere. 
 
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. 
 
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. 
Det er ikke tillatt å utvide plattinger/uteplasser tilhørende sameierne i 1. etasje. 



§ 5 
Enerett til bruk av fellesarealer 

Maksimalt to parkeringsplasser kan knyttes til den enkelte seksjon. 
 
Styret har fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i skjema for enerett til bruk av fellesarealer. 
Styret skal etter hvert som eneretten til bruk blir solgt sørge for å ajourføre listen over hvem som 
innehar eneretten til den enkelte parkeringsplassen, inntatt i vedlegg nr. 1. 
 
 

§ 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. 
 
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 saklig 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 som 
tilleggsareal. 
 
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. 
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. 
 
Den enkelte sameier plikter å vedlikeholde sin egen kjøkkenvifte. Med dette innebærer å bytte filter en 
gang i året, samt å rengjøre viftehus for fett og støv minst en gang per år for å forhindre brann. (Se 
evt FDV-perm medfølgende leilighet.) 
 
Den enkelte sameier har ansvar for å holde alle sluk i leiligheten åpne. Dette kan gjøres ved å bruke 
for eksempel ”Mudin” avløpsåpner som selges i alle VVS butikker. 
 
Den enkelte sameier er ansvarlig for at radiatorer i leiligheten fungerer som de skal, her også 
termostater. Dersom de er i ustand skal sameier ta kontakt med vaktmester. Utgifter til reparasjon 
bekostes av den enkelte sameier. 
 

§ 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 tvangsfullbyrdelsesloven, jf. Eierseksjonslovens § 27. 

 
§ 11 

Styret 
 
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, 2 styremedlemmer og 1 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. 
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 evt. godkjenning. 

 Valg av styremedlemmer og varamedlem 

 
I sameiermøte har sameierne stemmerett med en -1- stemme for hver seksjon 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. 
 

§16 
Generelle plikter 

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

§ 17 
Kameraovervåkning av fellesarealer 

Sameiermøtet har godkjent installering og kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer. 
 



Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. 
Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte 
den minst krenkende form for overvåking. 

 
 
 



 
 

 
Vedlegg nr. 1 til vedtekter, Hoffsparken Boligsameie  
 
Sist oppdatert; 09.03.2015 
 
Seksjonsnr.  Park.pl.n

r.  
Seksjon
snr.  

Park.pl.
nr.  

Seksjonsnr.  Park.pl.n
r.  

Seksjonsnr.  Park.pl.nr.  Seksjons
nr.  

Park.pl.nr.  

2  71  26  6  46  76  68  36  86  57  

6  16  28  21  48  1  69  37  88  59  

7  7  30  4  49  33  71  40  89  55  

9  73, 74  31  70  51  38  72  64  90  54  

10  72  33  14  52  5  73  39  91  53  

12  67  34  9  53  61  74  35  93  43  

13  23  35  20  55  2  76  28  95  46  

17  22  37  13  57  31  77  63  96  47  

19  68  38  19  59  3  79  41  98  49  

20  24  39  42  60  44  80  34  100  51  

21  48  40  17  61  25  81  56  101  52  

22  11  41  18  62  26  83  60  1  65  

24  12  43  29  66  27  84  45  8  66  

25  15  44  10  67  32  85  58  23  69  

29 8 45 75 32 62   5 50 

 



HUSORDENSREGLER

FOR

HOFFSPARKEN BOLIGSAMEIE

Fastsatt på ekstraordinært sameiermøte 17 januar 2006 med endringer på sameiermøte 20.03.2013

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 skriftlig til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor
sameieren, samt ta saken opp med leietaker.
Styret kan deretter rette eventuelle mangler/mislighold for sameiers regning.

Når mangler påtales skal advarselen 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/eller 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.

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 skriftlig 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 skriftlig 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 stekos og lukt 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 lufting og risting av tepper, dyner ol.

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

Gjenstander som gjensettes på fellesarealer, vil bli fjernet på eierens bekostning.

7.1 Seksjonens tilhørende veranda/terrasse
Det skal her kun benyttes utemøbler.
På veranda/terrasse skal det ikke stables kjøleskap, innendørsmøbler, inkludert sofa, permanente
tørke løsninger for klær og lignende av hensyn til omgivelsene. Det skal heller ikke stå/henges opp
sjenerende gjenstander, planter og eller lys.

8. PARKERING
Unødig 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.

Besøkende skal benytte seg av gjesteparkeringen.

Seksjonseiere skal ikke bruke gjesteparkering til egen bil da området primært er beregnet for
sameiets besøkende. Dette vil medføre borttauing uten varsel på begjæring fra styret.

9. RO
Det skal være ro i byggene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dette gjelder også i korridorer,
takterrasser, svalganger og inngangspartier. På Søn-/ og helligdager skal det være ro til kl. 12.00.
Dersom andre beboere ber om det, skal plagsomme lyder uansett dempes.
Ved større sammenkomster og/eller støyforvoldende arbeid, skal naboer forhåndsvarsles. Et slikt
varsel tilsidesetter for øvrig ikke det alminnelige hensyn til naboer.

Ta hensyn til hverandre.
Banking, boring, eller hamring må ikke foregå på søn-/ og helligdager, ei heller på hverdager før kl.
08.00, eller etter kl. 21.00. Musikkanlegg og instrumenter må ikke spilles så høyt at naboer sjeneres.
Unntak er dersom det er innhentet tillatelse fra styret, eller ved en akutt situasjon.



10. AVFALLSHÅNDTERING
Søppel skal sorteres ihht Oslo Kommunes regler, poser knytes, papp flatpresses 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 for øvrig 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.

Papp/papir/aviser legges i beholder for papir.

Følg anvisninger ved sortering av flasker, glass, ihht Oslo Kommunes kildesorteringsregler.

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, og Styret organiserer felles dugnader vår og høst.
Ved bruk av fellesarealer må den enkelte rydde opp etter seg.

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. SKILTING AV POSTKASSER OG RINGEKLOKKE
Skilting av postkasse skal følge standard oppsett. Kun skilt som er godkjent av styret kan benyttes.
Skiltet skal være originalt, og kan bestilles hos Stempelleverandøren as, stemplev@online.no.
Løse lapper/stickers’ godtas ikke.

Ringeklokketablå utendørs blir endret hvert kvartal. Beboere kan enten sende mail til Styret,
Hoffsparken@styrerommet.net, eller legge en lapp i styrets postkasse i Hoffsveien 6A.

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. Se FDV perm for egen seksjon eller kontakt Styret.

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

Det er forbudt å røyke i fellesarealene.

mailto:stemplev@online.no
mailto:Hoffsparken@styrerommet.net


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. Monteringer av denne art må inneha godkjennelse fra Styret - i forkant.
Det er ikke tillatt å endre utseende på fasade, eller skifte ut vindu, utgangsdør, listverk eller andre
bygningsdeler med front mot fellesareal uten å ha innhentet Styrets godkjennelse i forkant.

Lek, ballspill opp mot yttervegger ol, samt unødig opphold i garasjeboder, korridorer, svalganger,
takterrasser og inngangsparti er forbudt.

Det er forbudt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i garasje-bod/ på terrasser.
Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere.

Ytterdør og dører i fellesareal skal holdes låst.

16. PLATTING PÅ BAKKEPLAN
Det skal benyttes terrassebord i lerk når det skal legges platting på bakkeplan under balkongene.
Plattingen skal være i eksakt samme størrelse og høyde som dagens uteplass belagt av heller. Det vil
si at plattingen i sin helhet vil erstatte dagens heller og hellene må fjernes. Plattingen skal holde
lerkens naturlige farge.
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