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Protokoll fra ordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 9. mai 2019 

Møtetidspunkt: 1700 

Møtested: OBOS sine lokaler  

Til stede: 10 seksjonseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jan Kenneth Dokken. 
 

Møtet ble åpnet av Jørgen Bugge. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Jan Kenneth Dokken foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent. 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Jan Kenneth Dokken foreslått. Som protokollvitne ble  

                    Christina Aino Agnæss foreslått. 

Vedtak: Valgt. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for 

lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Behandling av årsrapport for 2018 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Behandling av årsregnskap for 2018 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 164 800,-. 

Vedtak: Vedtatt. 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A) Innledning: Forslag om endring i vedtektene vedrørende ansvaret for pussing og beising 

av håndrekkene på balkongene (Styret) 

 

Bakgrunn: 

I dag tilhører balkongene den delen av anlegget der sameiet i hovedsak har 

vedlikeholdsansvar. Styret anser det som svært lite hensiktsmessig å gjennomføre 

pussing og beising av håndrekkene på balkongene i praksis, da evt. ved hjelp av en lift 

eller tilgang gjennom alle leiligheter med balkonger. Tidligere år har seksjonseiere selv 

utført pussing og beising av disse håndrekkene, hvilket ansees som klart mer praktisk. 

 

Forslag til løsning: 

Vedtektenes punkt 5-2, underpunkt (4) rettes fra: 

Vedlikehold av balkonger / terrasser hører inn under sameiet. Dette gjelder likevel ikke 

trelemmer på gulv som er den enkelte seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier 

plikter også å påse at sluk på balkong / terrasse holdes fritt for skitt. 

 

Til: 

Vedlikehold av balkonger / terrasser hører inn under sameiet. Dette gjelder likevel ikke 

håndrekker i treverk samt eventuelle trelemmer på gulv som er den enkelte seksjonseiers 

ansvar. Den enkelte seksjonseier plikter også å påse at sluk på balkong / terrasse holdes 

fritt for skitt. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

B) Innledning: Forslag om endring i vedtektene: Ventilasjonsrens blir obligatorisk hvert 

annet år (Styret). 

 

 Bakgrunn: 

Styret har tidligere år om annet innhentet tilbud på, og arrangert frivillig rensing av 

ventilasjonsanlegget, inkludert ventilasjonsvifte på kjøkken, luftekanaler over nevnte vifte 

og i taket på badet samt luftekassene på takterrassene. 

 

Effekten av dette er åpenbare miljøforbedringer i de respektive leilighetene, samt økt 

brannsikkerhet for hele sameiet. 

 

Det er en kjent sak at fett fra matlaging over flere år representerer en betydelig 

brannfare. 

 

Det er forholdsvis vanlig at sameier med tilsvarende ventilasjonsanlegg har en 

obligatorisk rensing av dette på årlig basis. 

 

Forskrift om brannforebygging (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av 1. 

sept 2003 nr.1161), §9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid - sier viere at: «En 

virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette 

planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. 

 

Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets  

størrelse, kompleksitet, bruk og risiko». 
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Dette innebærer at sameiet har et ansvar i forbindelse med brannsikkerheten for hele 

anlegget. 

 

Forslag til løsning: 

Vedtektenes kapittel 5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten skal ha et 

nytt underpunkt mellom dagens pkt (16) og (17), der det skal stå:  

«Den enkelte seksjonseier plikter å delta på obligatorisk rensing av seksjonens 

ventilasjonsanlegg hvert annet år, inkludert vifte på kjøkkenet samt kanaler over denne 

og på badet. Sameiets styre organiserer tilbud og påmelding til dette, for å koordinere 

arbeidet og holde prisen nede.» 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

  

C) Innledning: Forslag om endring i vedtektene: Vedrørende styrets fullmakt til å 

oppdatere listen over hvilken seksjon som til enhver tid disponerer hvilken 

parkeringsplass i sameiet (Jens Lohne Eftang, Hoffsveien 6A) 

 

Bakgrunn: 

Med bakgrunn i denne teksten er det praksis at det kan gjøres krav på bytte av p-plass 

internt i sameiet, feks når det gjelder større (HC) P-plasser. 

 

Denne praksisen er problematisk dersom plassen det gjøres krav på har installert 

ladepunkt, og plassen som byttes mot denne ikke har ladepunkt. 

 

Forslag til løsning: 

En enkel løsning er at plass kun kan byttes mot annen plass med tilsvarende ladepunkt. 

 

Imidlertid er det kanskje ikke så enkelt ettersom ladepunktene er knyttet til et personlig 

abonnement (vet ikke om dette er enkelt å bytte på). Vet heller ikke om alle 

ladepunktene er like (mange har eksistert en tid, mens andre installeres nå etter at vi får 

oppgradert infrastrukturen). 

 

Et forslag til ny vedtekt er:  

 

"Styret har fullmakt til å oppdatere listen over hvilken seksjon som til enhver tid 

disponerer hvilken parkeringsplass i sameiet, (...). Dersom en seksjonseier har installert 

el-ladepunkt på disponert plass og styret omdisponerer plassen skal styret bekoste 

tilsvarende el-ladepunkt på ny plass." 

 

Jeg foreslår at styret kontakter OBOS for en mulig standardformulering - jeg går ut fra at 

dette er en vanlig problemstilling hos sameier i disse dager. 

 

Styrets innstilling 

Bakgrunn og vurderinger: 

Styret støtter intensjonen i forslaget, men finner det helt urimelig at styret, dvs. sameiet 

evt. skal bære kostnadene knyttet til etablering av en ekstra ladestasjon om det skulle 

trengs for å gjennomføre et mest mulig likt bytte av parkeringsplasser. 

 

Det er enkelt å endre et personlig abonnement på alle plassene som etter hvert vil få 

ladestasjoner. 
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Konklusjon: 

Styrets forslag til endring av vedtektene blir derfor slik: 

"Styret har fullmakt til å oppdatere listen over hvilken seksjon som til enhver tid 

disponerer hvilken parkeringsplass i sameiet, (...). Dersom en seksjonseier har installert 

el-ladepunkt på disponert plass, og styret omdisponerer plassen, skal tilsvarende el-

ladepunkt på ny plass være etablert av seksjonseier med behov for et slikt bytte før dette 

kan gjennomføres." 

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt, 17 for - 1 mot 

Protokolltilførsel: Yngvar Norby advarer mot at dette kan koste sameiet mye penger. 

 

D) Innledning: Forslag om endring i vedtektene mht beslutning om årlig økning av 

fellesutgiftene. (Kamilla Krogshus, Hoffsveien 6A) 

 

Bakgrunn: 

Overraskende stor økning av fellesutgiftene på 1 år. (24%!) Dette er beslutninger som 

bør tas av flere i fellesskap. 

 

Forslag: 

Hvis fellesutgiftene skal økes med mer enn X antall prosent pr år, f.eks. 10%, så skal det 

stemmes over i et ekstraordinært møte. 

 

Styrets innstilling: 

Bakgrunn og vurderinger: 

Styret ser det som positivt at seksjonseierne engasjerer seg i sameiets kostnader, med 

ønske om å holde disse nede, så langt det ikke går utover forsvarlig drift og ivaretagelse 

av våre felles verdier. 

 

Økningen på totalt 24% skjedde over to år (fra januar og juli i to trinn i 2018 og fra januar 

i 2019). 

 

De største økningene på tilsammen 19% i løpet av 2018 ble begrunnet i behovet for å: 

• Stanse de store og økende underskuddene gjennom flere år, som så 

tæret på egenkapitalen med over 350.000 kr i snitt per år i perioden 2014-

17. 

 

• Økning av løpende driftsutgifter som på flere områder s.s. energi, TV m.m. 

på langt over vanlig prisstigning 

 

• Oppstart av nødvendig langsiktig vedlikehold i henhold til planen for dette 

 

Denne begrunnelsen ble også presentert og tatt til etterretning på det ordinære årsmøtet 

i april 2018. 

 

Om økningen på 5% for 2019 har styret gitt følgende begrunnelse: 

• De fleste av våre største utgiftsposter øker mer enn vanlig prisøkning: 

Kommunale avgifter, Strøm/oppvarming og forsikring. Strøm/oppvarming alene 

økte med rundt 40% fra året før store deler av siste vinter. I tilfeller som hos oss, 
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der oppvarming og varmt vann går over fellesutgiftene får det ganske stor effekt 

på prisutviklingen. 

 

• Utover dette, fortsetter vi det systematiske vedlikeholdet i hht tilstandsrapport og 

vedlikeholdsplan. 

 

 

Et styre vil normalt søke forankring hos seksjonseierne når større investeringer, utover 

det som allerede står i sameiets vedlikeholdsplan, planlegges fordi det anses nødvendig 

for forsvarlig drift og opprettholdelse av sikkerheten og sameiets verdier. Slik det ble 

gjort på ekstraordinært årsmøte i forbindelse med ny infrastruktur for lading av el-biler i 

januar 2019. 

 

Styret finner det lite hensiktsmessig å binde sameiet til å skulle gjennomføre 

ekstraordinære årsmøter i tilfeller der det anses nødvendig for forsvarlig drift å øke 

felleskostnader med mer enn et angitt nivå.  Dette er beslutninger som tas forholdsvis 

sent på høsten, når mesteparten av årets resultater er kjent og vi har mottatt varsler om 

prisøkning på kommunale avgifter, TV/Internett, forsikring etc.  Våre største sjokk, rent 

kostnadsmessig har i det siste vært på energi/oppvarming, og det er ingenting et 

ekstraordinært årsmøte kan gjøre noe med. 

 

Styret minner også om seksjonseiernes mulighet til selv å utløse et ekstraordinært 

årsmøte dersom de for eksempel finner styrets begrunnede vedtak om økning i 

felleskostnadene som urimelig. Vedtektenes paragraf 9.2 (2) sier at: 

  

«Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

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

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.» 

 

Se for øvrig beskrivelsen av styrets arbeid for å spare kostnader under forslaget på 

punkt G under. 

 

Konklusjon: 

Styret innstiller på denne bakgrunn at forslaget ikke vedtas. 

 

Vedtak: Forslagstillers forslag ble nedstemt, 16 for styrets innstilling – 2 mot 

 

E) Innledning: Forslag til endring av husordensreglene: Vedrørende begrensning av 

røyking på balkongene (Kamilla Krogshus, Hoffsveien 6A) 

 

Bakgrunn: 

Jeg har vært veldig plaget av sigarettrøyk som siver inn fra naboen under meg sin 

balkong og inn på mitt soverom. 

 

Forslag: 

Ønsker derfor at røyking på balkongene kun er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse. 

(Skulle gjerne ha forbudt det, men det regner jeg med blir nedstemt). Tenker at det kan 

sidestilles med grilling på balkonger. Det er kun tillatt så lenge det ikke er til sjenanse (så 

vidt jeg husker). 

Mao vise hensyn! 
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Styrets innstilling: 

Styret kan godt forstå at røyking fra en balkong under eller ved siden av egen balkong 

kan oppleves som plagsomt for enkelte. 

 

Vi siterer fra en artikkel med en artikkel med juridiske vurderinger om dette fra NBBL av 

1.6.2018: 

«I utgangspunktet står man fritt til å røyke inne i boligen sin og på balkongen. Et generelt 

forbud mot røyking på balkongen vil sjelden være lovlig. Dette har sammenheng med at 

eier har eksklusiv bruksrett til boligen sin, inklusive balkongen. Det er en misforståelse 

når noen tror at balkongen er fellesareal.» 

 

Og, et annet sted i samme artikkel: 

«Dersom røyking på balkonger plager andre, er det imidlertid lovlig å ha begrensninger, 

og i noen tilfeller et totalforbud. Lovens krav er at reglene ikke må være uvanlige eller 

urimelige.» 

 

Styret mener at vi bør respektere balkongene som en del av den private sfære for den 

enkelte beboer, og ikke lager for mange nye regler for reglenes skyld, da slike regler lett 

kan oppfattes om både uvanlige og urimelige. 

 

Den enkelte beboer oppfordres heller til å ta direkte kontakt for en gemyttlig og åpen 

diskusjon med respektive naboer dersom deres røyking oppleves som plagsom. 

 

Konklusjon: 

Styret tilrår denne bakgrunn at forslaget ikke vedtas som en endring av 

husordensreglene. 

 

Vedtak: Forslagstiller trekker forslaget. 

 

F) Innledning: Andre forslag: Forbedringstiltak på takterrassene (Håkon Rygg, 

Hoffsveien 6A) 

 

Bakgrunn: 

Takterrassene er kjedelig 

 

Forslag: 

Synes takterrassene skal bygges opp med noen sittegrupper og blomsterkasser. 

Sittegruppene kan bygges avskjermet. Dette vil gi økt bruk og verdi av boligbygg. 

 

Styrets innstilling 

Vurderinger: 

Styret synes forslaget er veldig positivt, og går gjerne i dialog med forslagsstiller for å se 

på konkrete ideer på hvordan dette kan gjøres. 

 

Det måtte i så fall stilles i en kø for prioritering sammen med andre vedlikeholdsbehov 

fra sameiets plan for dette. 

 

Konklusjon: 

Styret anser det ikke nødvendig at årsmøtet fatter noe vedtak om dette, annet enn at vi 

takker for et positivt forslag til forbedring av miljøet i sameiet. 
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Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets konklusjon. 

 

 

 

G) Innlegning: Andre forslag: Senke fellesutgiftene med 5-10% (Kamilla Krogshus, 

Hoffsveien 6A) 

 

Bakgrunn: 

For høye fellesutgifter. 

 

Forslag: 

Senke fellesutgiftene med 5-10% 

 

Styrets innstilling 

Bakgrunn og vurderinger: 

Styret er enig i at vi bør bestrebe oss på å begrense felleskostnadene i sameiet og 

økningen av disse. Styret har jobbet med dette på flere områder i løpet av 2017-19, med 

en årlig besparelse på rundt 150.00 kroner innen vaktmestertjenester, forsikring, strøm, 

TV/Bredbånd samt utvikling og drift av sameiets web-sider. 

 

Det aller meste av sameiets kostnader er i dag bundet, i hovedsak med unntak av det 

som er avsatt for gjennomføring av vedlikeholdsplanen. Denne planen består av strengt 

prioriterte tiltak som må gjøres for å bevare sameiets verdier og unngå forfall av 

bygningsmassen. 

 

Konklusjon: 

Styret vil derfor ikke støtte dette forslaget. 

 

Vedtak: Forslagstiller trekker forslaget. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Jørgen Bugge foreslått. 

Vedtak: Valgt med akklamasjon. 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Jens Lohne Eftang foreslått. 

     Vedtak: Valgt med akklamasjon. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Erik Høivik Smedsrud foreslått. 

Vedtak: Valgt med akklamasjon. 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Karin Bellander foreslått. 

     Vedtak: Valgt med akklamasjon. 
 

 

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

Vedtak: Styret. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Møtet ble hevet kl.: 1905.  Protokollen signeres av 

 

Jan Kenneth Dokken /s/                                          Jan Kenneth Dokken /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

Christina Aino Agnæss /s/ 

Protokollvitne       

 

 

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

 

Navn                                           Adressen                               Valgt periode 

Leder  Jørgen Bugge        Hoff Terrasse 11,  0275 Oslo   2019 -2020 

Styremedlem  Jens Lohne Eftang         Hoffsveien 6 A,      0275 Oslo   2019-2021 

Styremedlem  Erik Høivik Smedsud      Hoffsveien 6 A,      0275 Oslo   2019-2021 

Varamedlem  Karin Bellander               Hoffsveien 12 E,   0275 Oslo    2019- 2020  

 


