
  

 

 

Til seksjonseierne i Sofienberggt 13 A-E Sameie 
 
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 
Sofienberggt 13 A-E Sameie 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 Sofienberggt 13 A-E Sameie avholdes  
14. mars 2016 kl. 20.00, Grunerløkka seniorsenter, Thorvald Meyers gt. 38.

 
 
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) Bytte av forretningsfører (Liaqat Ali) 
 
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 1 år 
B) Valg av 3 (4) styremedlemmer for 1 år 
C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 

 
 
 
 
 
 
 

Oslo,  02.03.2016 
Styret i Sofienberggt 13 A-E Sameie 

 
 Marte Relling Uri        Erik Dahl   Thore Hansen   Ahmed Munir    
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ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 

Styreleder:     Marte Relling Uri 

 

Styremedlem:    Erik Dahl 

       Ahmed Munir 

       Espen Sjaavik (til 1.sept 2015) 

       Thore Hansen (fra 1.sept 2015) 

 

Varamedlem:   Vadym Kononuchenko (rep. for Boligbygg) 

       Preben Kielland (til 1.sept 2015) 

       Espen Sjaavik (fra 1.sept 2015) 

 

Kontaktinformasjon:  StyretSofi13@outlook.com 

        StyrelederSofi13@outlook.com 

        www.sofienberggata13.no 

        www.facebook.com/Sof13ae 

 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Sofienberggt 13 A-E Sameie 
Sameiet består av 60 seksjoner.   
Sofienberggt 13 A-E Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 971271183, og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune med 
følgende adresse: 
 
Sofienberggata 13 A-E 
 
Gårds- og bruksnummer :  
 228                   377     
 
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.  

mailto:StyretSofi13@outlook.com
mailto:StyrelederSofi13@outlook.com
http://www.sofienberggata13.no/
http://www.facebook.com/Sof13ae
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Sofienberggt 13 A-E Sameie har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er BDO AS. 
 
 
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. 
 
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 2 569 112. 
Dette er kr 158 112 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning av 
felleskostnadene fra november 2015 i forbindelse med forestående vedlikehold. 
Andre inntekter består i hovedsak av viderefakturering av kostnader belastet sameiet. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 2 932 722. 
Dette er kr 813 022 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak konsulenthonorar i 
forbindelse med kartlegging av bygning i tillegg til innstallering av kameraovervåkning. 
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 466 282 og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2015.  
Sameiet hadde pr. 31.12.2015 negativ arbeidskapital på kr 13 356. 
Styret har iverksatt tiltak for å gi positiv arbeidskapital i 2016. Tiltakene innebærer 
låneopptak på inntil kr 10 000 000. 
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2016”.  
 
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. 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016 
 
Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2016. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
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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 ikke økt med kr 14 918. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sofienberggt 13 A-E Sameie. 
 
Lån 
Sofienberggt 13 A-E Sameie har lån i OBOS banken til en flytende rente på 4,15 %.  
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
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, 02.03.2016 
Styret i Sofienberggt 13 A-E Sameie 

 
 

 Marte Relling Uri /s/       Erik Dahl /s/   Thore Hansen /s/   Ahmed Munir /s/ 
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Årsregnskapet for 2015 er revidert og fremlegges i sameiermøtet. Beretningen vedlegges 

protokoll ved utsending. 
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5512  -  SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 2 561 096 2 330 820 2 411 000 3 156 000 

Innbetalinger   3 861 0 0 0 

Andre inntekter  3 4 155 1 252 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   2 569 112 2 332 072 2 411 000 3 156 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -131 935 -136 880 -148 200 -205 700 

Styrehonorar  5 -40 000 -33 360 -40 000 -60 000 

Revisjonshonorar  6 -12 784 -6 233 -8 000 -8 000 

Forretningsførerhonorar  -90 703 -87 855 -92 000 -93 000 

Konsulenthonorar  7 -531 248 -15 189 -20 000 -40 000 

Kontingenter   -1 400 0 0 0 

Drift og vedlikehold  8 -650 736 -500 777 -290 000 -337 500 

Forsikringer   -382 482 -460 643 -450 000 -397 400 

Kommunale avgifter  9 -541 995 -465 294 -544 500 -558 500 

Energi/fyring   -96 957 -137 786 -120 000 -120 000 

Kabel-/TV-anlegg   -129 215 -121 050 -128 000 -135 600 

Andre driftskostnader  10 -323 268 -284 231 -279 000 -294 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 932 722 -2 249 297 -2 119 700 -2 249 700 

        

DRIFTSRESULTAT     -363 610 82 775 291 300 906 300 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 1 307 13 549 15 000 0 

Finanskostnader  12 -103 978 -120 466 -116 000 -85 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -102 671 -106 917 -101 000 -85 000 

        

ÅRSRESULTAT     -466 282 -24 143 190 300 821 300 

        

Overføringer: 

Udekket tap   466 282 24 143   
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5512  -  SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE 

        

BALANSE 
    Note  2015 2014 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    7 613 11 076 

Kundefordringer     7 952 0 

Kortsiktige fordringer   13  121 299 495 330 

Energiavregning   17  95 107 148 293 

Driftskonto OBOS-banken    59 812 48 846 

Skattetrekk OBOS-banken    1 797 0 

Sparekonto OBOS-banken    3 861 10 509 

SUM OMLØPSMIDLER       297 441 714 054 

        

SUM EIENDELER         297 441 714 054 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Udekket tap   14  -2 091 728 -1 625 446 

SUM EGENKAPITAL       -2 091 728 -1 625 446 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  15  2 078 371 2 171 485 

SUM LANGSIKTIG GJELD       2 078 371 2 171 485 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   71 772 43 772 

Leverandørgjeld     222 540 105 522 

Skyldig til offentlige myndigheter  16  5 690 5 820 

Påløpte renter     472 630 

Annen kortsiktig gjeld   18  10 324 10 674 

Gjeld beboere     0 1 596 

SUM KORTSIKTIG GJELD       310 797 168 014 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     297 441 714 054 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

    Oslo, 02.03.2016,   

STYRET I SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE 

 
Marte Relling Uri /s/       Erik Dahl /s/             Thore Hansen /s/                   Ahmed Munir /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      36 000 

Framleietillegg      39 000 

Felleskostnader      2 486 096 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     2 561 096 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Fakturert beboer, skade på heis     4 107 

Korrigeringer på reskontro     48 

SUM ANDRE INNTEKTER         4 155 

        

  



 10  Sofienberggt 13 A-E Sameie   

 
 

 

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -4 000 

Lønn rengjøringshjelp     -95 962 

Påløpte feriepenger      -10 196 

Arbeidsgiveravgift      -21 172 

Yrkesskadeforsikring      -604 

SUM PERSONALKOSTNADER         -131 935 

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 tjeneste- 

pensjon. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 40 000.  

I tillegg har styret fått dekket parkering for kr 85, jf. note 10. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 784.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -4 156 

OBOS Eiendomsforvaltning AS     -24 351 

Ingeniørkonsult AS      -398 552 

AJL AS       -9 344 

Haug Landskap AS      -4 781 

Sweco Norge AS      -90 063 

SUM KONSULENTHONORAR         -531 248 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -323 650 

Drift/vedlikehold VVS      -95 067 

Drift/vedlikehold elektro     -39 220 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg     -34 719 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -34 641 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -44 092 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg     -79 347 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -650 736 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -237 464 

Renovasjonsavgift      -304 530 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -541 995 
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NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -1 800 

Container       -29 034 

Lyspærer og sikringer     -14 344 

Vaktmestertjenester      -151 370 

Vakthold       -67 602 

Renhold ved firmaer      -750 

Snørydding/gressklipping     -31 880 

Andre fremmede tjenester     -5 494 

Kontor- og datarekvisita     -3 913 

Trykksaker      -3 310 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -1 000 

Andre kostnader tillitsvalgte     -85 

Andre kontorkostnader     -1 044 

Porto       -8 883 

Bank- og kortgebyr      -2 759 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -323 268 

        

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    287 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    66 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   757 

Andre renteinntekter      197 

SUM FINANSINNTEKTER         1 307 

        

NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Renter lån OBOS-banken     -102 936 

Gebyrer lån OBOS-banken     -600 

Andre rentekostnader     -442 

SUM FINANSKOSTNADER         -103 978 

        

NOTE: 13 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Viderefakturert seksjonseier     3 861 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)  117 439 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       121 299 

        

NOTE: 14 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført 

rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 

31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten 

som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. 
. 
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I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den 

enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 

rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den 

perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 

enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres 

gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og 

nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. 

        

NOTE: 15 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 4,15%. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2010     -2 500 000  

Nedbetalt tidligere     328 515  

Nedbetalt i år     93 114  
       -2 078 371 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -2 078 371 

        

        

NOTE: 16 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk      -1 797 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -3 893 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -5 690 

        

NOTE: 17 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)    144 000 

SUM INNTEKTER           144 000 
. 

KOSTNADER 

Administrasjon      -18 035 

Strøm       -370 180 

SUM KOSTNADER           -388 215 
. 

Uoppgjorte avregninger     149 108 
. 

SUM ENERGIAVREGNING         -95 107 

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. 

For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. 

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir 

krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for 

sitt eget forbruk. 
. 
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Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i 

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet. 
. 

 

       

NOTE: 18 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -10 195 

Purregebyr      -129 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -10 324 
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SAK 5 A – Bytte av forretningsfører 
Sameiet har i flere år hatt Obos som foretningsfører. Obos er blant de dyreste i markedet og det 

finnes mange andre selskaper som gir minst like gode tjenester til en langt billigere pris. I tillegg har 

vi i 2015 hatt en del bytter av sameiets forsikring som viser at det er på høyt tid å vurdere endringer. 

  

 Jeg  orienterer om at seksjonseiere under sameietmøtet i 2015 ble fortalt at sameiet hadde byttet 

forsikring fra IF skadeforsikring til Obos. Seksjonseiere ble fortalt at Obos sin forsikring hadde 

samme betingelser men var kun kr 50000 billigere. Etter at sameiet hadde inngått avtalen med 

Obos(mars 2015) viste det seg at den ikke dekket skadedyrforsikring som man hadde hos IF. 

Seksjonseier kontaktet styret og ble fortalt at  styret var blitt villedet av Obos. Obos på sin side 

hevdet at styret ikke hadde lest avtalen som var inngått. Dette har ført til store økonomiske 

konsekvenser for en del seksjonseiere. Måten dette har blitt håndtert på viser bare at vi har en 

inkompetent styret og forvaltningsfører. 

  

Da styret  oppdaget at   Obos sin forsikring ikke dekket skadedyrforsikring prøvde  man å gå 

tilbake  tilbake til IF. Dette skjedde rundt august 2015 uten at noen seksjonseiere ble 

informert.  Kun et par uker etter dette varslet imidlertid  IF at de ville bryte forsikringsavtalen siden 

de var blitt villedet av sameiet. Dette viser nok en gang at styret er inkompetent og  prøver å dekke 

over egne tabber. Som seksjonseier forventer jeg også at styret gir  en grundig forklaring på hvorfor 

jeg som seksjonseier ikke ble opplyst  om at  Obos sin forsikring ikke  dekket skadedyrforsikring.   

  

Mvh 

  

Liaqat Ali  
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SAK 6 – VALG AV TILLITSVALGTE 

Ekstern Styreleder og styremedlemmer: 

I foreskriftene står det; 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. 

 

Styret mottar en stor andel klager, sjikane, ufin språk osv: 

«Jeg vet hvor du bor, du og din datter må passe dere» 

«Visst du vet hva som er bra for deg, så slutter du som styreleder» 

«Man ønsker å skaffe henne en 100% stilling samtidig som hun kan drive sine egne foretninger i beste 

velgående. Dette er akkurat som om jeg skal reise til Pakistan og kose meg samtidig som jeg skal motta 

sykelønn fra Nav. Jeg håper styret ser mitt poeng.  Jeg skjønner godt at styreleder ønsker denne løsningen da 

dette passer henne midt i blinken. Derfor vil hun heller ønske å få gjennomslag for dette enn å gå av. Dette er 

jo lukrativ.  Hun kan jo bare skrive timeliste på  at hun jobbet for sameiet samtidig som hun kan drive egne 

foretninger.» 

«Du får gå og lure andre som er lettlurte» 

«NÅ ER JEG DRITT LEI, DU GJØR IKKE JOBBEN DU HAR PÅTATT DEG. HOLDER MEG FOR 

NARR.» 

 

Det er særlig mot styreleder mesteparten av kritikken og mistilliten kommer. Marte Relling Uri ønsker i 

utgangspunket å fortsette det arbeidet som de har satt i gang med en stund til. Under visse 

forutsetninger- tillit er en av dem. Marte har ikke noen ønske om å tviholde sitt verv, og stiller ikke til 

gjenvalg om det er noen som ønsker å ta over eller om det er misttillit til henne. Hun har videre satt i 

gang prosess med å innhente informasjon om ekstern Styreleder. Selv om ikke det er mangel på 

meninger og kritikk arbeidet som Styret og Styrelder gjør, er det merkverdig stille når det gjelder å 

faktisk stille opp i Styret. Med den unormalt mye arbeidsmengden som tilfaller for Styret i sameiet, er 

ekstern Styreleder en løsning. Og Marte har satt i gang arbeidet med å innhente informasjon om dette. 

Det vil koste ca 100 000 i året.  

Så får det være opp til seksjonseierne hva som skjer for videre drift for Sameiet. En styreleder må 

påregne en minimum av 10 timer per uke., Vi trenger å ha minst 4 velfungerende Styremedlemmer som 

er med på et tak. Aller helst vil vi ha 5-6 personer, da dette vil lette på presset betrakelig. Da vil en med 

god og intensiv jobbing kunne få en veldrevet og hyggelig Sameie innen 2-3 år.  

Vi foreslår at det nye Styret med en gang setter en dato for nytt Styremøte så fort  som mulig, for å få 

videre framdrift av alle prosjekter og arbeidsoppgaver. Videre er det avklart at en skal ha et foredrag om 

ansvaret som Styret har når det gjelder Brannteknisk. 

 
Vi minner om retningslinjer for styrearbeidet: 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og 
dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
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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. 

 

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. 

Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, 

honorering og håndtering av utbetalinger. 
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Orientering om sameiets drift 
 
Styrets arbeid 

Avholdt 4 styremøter, i tillegg til flere uformelle møter. I tillegg kommer ukentlige- oftest 

daglige- eposter og telefoner.  

 

Ekstraordinært Sameiermøte 1.september 2015 

Vi innkalte til dette møtet for å avklare arbeidsmengde til Styreleder, samt velge inn nytt 

Styremedlem. Det ble 27 mot 6 stemmer som stemte ja, så det ble godkjent at Styreleder 

kunne fakturere 200kr pr time som hun måtte bruke på ekstraordinært Styrearbeid.  

Dette har hun ikke benyttet seg av.  

Dette skyldes delvis at det er svært vanskelig å skille hva som en kan kalle ekstraordinær 

og «vanlig» vedlikehold. Og delvis at hun har måtte brukt den tiden hun har tilgjengelig til å 

gjøre oppgaver i forbindelse med daglig drift og henvendelser.  

Som resultat har vi måtte bruke Ingeniør Steinar Bratlie i stedet for, for å sørge for 

kvalitetssikring av  anbud, arbeid og ha flyt i den meget nødvendige oppgraderingen av 

bygården.  

 

Kontakt med styret skal skje skriftlig 

Vi minner om at kontakt med Styret skal skje skriftlig. Husk at det er 60 enheter. Vi har 

dette som et frivillig verv- så når noen ringer på telefonen eller på døren, så forstyrrer de 

oss oftest midt i en jobbsammenheng eller i en privat situasjon. Dette er unødvendig når 

henvendelser like godt kan skje skriftlig, for så å besvares når en har tid. Og i mange 

tilfeller så MÅ de uansett også skje skriftlig for at vi skal kunne gjøre noe med det/dem.  

 

Nettside og facebook side: 

Alt tar tid, og selv om vi ønsker å oppdatere dere jevnlig, så må vi prioritere å få utført 

andre mer pressende oppgaver. Vi beklager dette! (Døgnet har dessverre kun 24 timer.) 

 

Utleietillegg  

Sameiet har i dag 39 enheter av totalt 60 som er utleieenheter 60. Det har alltid vært en 

del kostnader og arbeidsmengde tilknyttet utleieenheter, og det ble derfor for lenge siden 

vedtatt å ha et utleietillegg for å dekke noen av disse kostnadene. Det har vært en sak 

over mange år med to seksjonseiere som nekter å betale dette. Og tidsbruken i form av 

utallige eposter, telefoner, bruk av advokater og OBOS har ført til en for stor 

arbeidsmengde for styret -og kostnader til sameiet. Neste skritt ville være rettssak. Som 

ville innebære enda flere utallige timer for Styremedlemmene, men også store kostnader 

for Sameiet. Vi velger derfor å gå vekk fra utleietillegget og øke fellesutgiftene for hele 

sameiet. 
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Utleieseksjoner: 

Det har som nevnt i alle år vært en særlig belastning at bygården har så stor andel 

utleieseksjoner. Det er mye inn og utflytting- og for hver gang blir det stort sett alltid 

problemer på en eller annen måte. Om det så er at gjenstander blir satt igjen, til at heis får 

belastning som resulterer i reparasjoner- til mer bagatellmessige situasjoner som at heis 

kan bli okkupert for andre beboere i lengre tidsrom.  

Det at mange leietakere bryr seg mindre enn en beboer som også eier, er vel ikke noe så 

veldig mange vil bestride.  

Videre så tar de mye tid i form av at de til ringer om ting som at en sikring har gått i 

leiligheten, at de ønsker nye dørklokke skilt, hvor de skal måle av strøm. Og når det da er 

60 enheter totalt, så blir slike telefoner veldig forstyrrende- og også veldig unødvendig.  

Vi i Styret har bare et visst antall timer vi kan bruke på Styrearbeid, så alle telefoner, e-

poster og henvendelser går utover for eksempel tid en ellers kunne brukt til å utføre arbeid 

med vedlikehold. Så når da feks. Styreleder måtte bruke to timer på to utleieseksjoner 

mandag 15.februar, der leietakere hadde henholdsvis dumpet søppel i bakgården og en 

annen ødelagt garasjeporten. Og ble sendt fram og tilbake mellom seksjonseier og 

leietakere, så ble det ikke noe mer tid den dagen til å gjøre planlagte arbeidsoppgaver. 

Slike henvendelser har altså ofte en skjult kostnad- i form av at det koster penger for 

Sameiet ved at det hindrer Styret i å utføre andre oppgaver. 

Vi vil derfor påpeke det som burde allerede være klart- at Styret er her ikke for å fungere 

som assistenter, vi er her for å ta vare på fellesanlegg og Sameiets beste. Vi forholder oss 

i utgangspunktet til Seksjonseier. Kontakt med leietaker er seksjonseier sitt ansvar som 

utleier. 

 

Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer 
1007014. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.  
 
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. 

 

Skadedyr  

Det har blitt påvist skadedyr hos tre enheter i B-oppgangen. Dette er nå utbedret av 

Anticmex i alle tre enhetene. Det har også blitt gjort en gjennomgang av alle enhetene i B 

oppgangen, og det er ikke blitt påvist skadedyr i flere enheter. Styret og Anticimex ser 

derfor problemet som løst. 

Styret har i løpet av høsten byttet forsikringsavtale hvor vi også er dekket med 

skadedyrforsikring gjennom Anticimex. Har du skadedyr eller har mistanke om skadedyr 

kan du bestille en gratis befaring og/eller utbedring av Anticimex. 

Vaktmester 

Vi er meget fornøyde med Kenny fra Gårdpass. Han er virkelig engasjert og gjør en god 

jobb når han er her 3 ganger i uken. Kenny får alikevel sjelden tid til å utføre alle tingene 
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han skal i løpet av de timene, siden det er uforholdsmessig mye søppel og tilgrising i 

bygget våres. Vi må antagelig derfor øke antall timer vi leier ham inn.  

Kenny mottar mye telefoner og kontakt fra beboere og eiere- vi gjør oppmerksom på at 

Kenny kun er hos oss noen timer i uka. Han skal ordne ting for fellesanlegg og areal i 

Bygården. Om noen har behov for vedlikehold og hjelp, så kan de mot fakturering bruke 

hans tjenester om han har tid. Vi gjør dog oppmerksom på at han ikke skal kontaktes 

utenom de tidene som han er på bygården, som er mandag morgen, og onsdag og fredag 

formiddag. 

 

Dugnad: 

Vi hadde dugnad i oktober. Kun 7 seksjoner av totalt 60 dukket opp. Av de 7, var 4 

Styremedlemmer.  

Vi bestilte to containere som ble fylt opp til randen, i stor grad av søppel som kom fra 

fellesarealer. 

I tillegg har vi bestilt containere 2 andre ganger.  

Formålet med en dugnad er å få gjort unna forfallende arbeid. Da det er så laber oppmøte 

hver eneste år, blir vi antagelig for fremtiden nødt til å leie inn ekstern hjelp for å få utført 

dette. Meget synd, siden dette vil bli enda en økning i utgifter.  

 

Postkasser: 

Vi har fått oppmontert nye postkasser. Styret er alt i alt fornøyd med kvaliteten på selve 

postkassene, men har en pågående tvistesak mot leverandør siden vi ikke er fornøyde 

med måten arbeidet ble organisert, og at vi opplever at skilt har en tendens til å falle ned. 

 

Kameraovervåkning: 

Kamera overvåking er av god kvalitet, og dekker store områder. Vi har som resultat alt i alt 

fått en fin nedgang i hærverk, ødeleggelser og forsøpling på grunn av dette. Og har flere 

ganger kunne brukt det vi har observert til å sende kostnader direkte til de ansvarlige- eller 

få dem til å rydde opp. Ønsket er å få redusert det enda mer ved å bli enda mer pro-aktive. 

Vi har også her en sak med Norsk Vektertjenester som installerte kamera, da Styreleder 

ønsker å få redusert kostnader siden de brukte lang tid på å montere den opp. 

 

Renhold: 

Vi er meget fornøyd med Kahlida Parveen om renhold av fellesarealene. De vasker hver 

fredag, og gjør en god jobb! Dessverre så gjør det at en setter vogner, sparkesykler ol. det 

vanskelig for dem å komme til, så det er viktig at vi viser mer hensyn mot dem som vasker 

så fint for oss.   

Vi vil også minne om at det er den enkelte seksjons ansvar å hver dag rydde opp og vaske 

i fellesarealer etter oppussing. Oppbevaring av søppel eller materiell i fellesområder er 

strengt forbudt. Bortkjøring og renhold for den ansvarlige seksjonseiers regning vil bli 

utført/bestilt. 
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Støy og forsøpling: 

Vi oppfordrer om å melde til Styret ved slikt, så en kan få sendt utgifter til den som er 

ansvarlig. Dette må skje skriftlig, men en forblir anonym ovenfor den en rapporterer om. Er 

det snakk om festbråk eller lignende, oppfordres en om å benytte seg av vektertjenestene: 

22 95 05 55 

Er det mistanke om noe kriminelt, kontakt Politiet! 

 

Vektertjenester: 

Vi har vektere som kontrollerer bygården to ganger i døgnet. Styreleder har gjentatte 

ganger vært i kontakt med dem for å stille mer krav til rapporter, tidspunkt de går runder 

mm. Det skal vurderes å redusere eller avslutte denne avtalen da video overvåkning er til 

stor hjelp. 

 

Politiutrykninger og -aksjoner i bygården: 

Det er dessverre blitt relativt vanlig å møte på Politi i bygården vår. En gang med maskin 

gevær. Etter at vi har fått innstallert kamera overvåkning har dette blitt bedre.  

 

Tagging 

Det er beboere i B som har besøk og selv utfører tagging av bygården vår. I tillegg til en 

rekke som driver med dette på utsiden. Vi ønsker å få en avtale med firma som kan male 

over dette, men avventer til vi har fått oversikt over når fasade og annen oppussing må 

gjøres. 

 

Hærverk og problemer i garasjeanlegg 

Det har i mange år vært et stort problem med enkelte beboere og deres venner som 

oppholder seg i garasjen, der de skaper bråk, forsøpler, er ufine mot andre beboere, og 

gjør hærverk på bygget og garasjeporten. Det har også blitt oppbevart flere stjålne biler 

over lengre tid, i tillegg til stjålne systemnøkler og bil-registreringsskilt. Politiet har flere 

ganger aksjonert i løpet av de siste årene, men problemet har til stadig dukket opp igjen. 

Nå som kameraovervåkning er på plass, er dette problemet så godt som helt borte.  

Tallet på garasjeport reparasjoner har gått fra 15 til 4- der 3 av disse skjedde før kamera 

ble installert. Og den 4. kunne vi ved hjelp av overvåkningen finne de skyldige. 

Det å få oppgradert garasjen i bedre stand er forøvrig et moment i vedlikeholdsplanen. 

 

Ulovlig ventilasjon oppgang A: 

For en del år tilbake satte en seksjon inn en ulovlig ventilnasjonsluke i bygget. Styret har 

fått denne kontrollert, og det viser seg at dette utgjør en stor fare for mugg sopp og andre 

problemer, siden dette ikke er gjort i forskriftmessig forsvarlig stand. Dette er nå tettet 

igjen, og vi ønsker å få det kontrollert at  det er gjort på rett måte. Alle kostnader med dette 

sendes til de som utførte den ulovlige jobben. 

http://web1.herborvi.no/5512/vakttelefon-norsk-vektertjeneste-22-95-05-55
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Porttelefon 

Det er til stadiget problemer med portelefonene, og vi ønsker å få innstallert nye. Dette 

prøver vi å koordinere med annet vedlikeholdsarbeid. 

 

Boder: 

I april 2015 ble en bod urettmessig tømt for eiendeler, og det har blitt oppdaget at enkelte 

seksjoner har kun en bod- mens andre har tre. Videre har det ved Brannsikkerhets 

inspeksjon, blitt påpekt at fulle boder er en stor brannfare. Det er nå utarbeidet en oversikt 

over hvem og hvor- og det blir fordelt slik at alle får to boder slik som de har rett til. Vi har 

videre gitt beskjed til seksjonseiere som har særlig fulle boder. Dette arbeidet vil fortsette 

utover våren. 

 

Kontroll av nøkler 

Det er i dag uoversiktlig mange ulike nøkler for forskjellige dører, i tillegg til at mange låser 

er i dårlig stand. Vi har hatt befaring, og venter på prisestimat for å få dette oppgradert. 

Under denne befaringen så ble det også avdekket en rekke forhold som ikke er forsvarlig 

med tanke på evakuering. 

Det har også blitt avdekket at det har vært for liten kontroll av nøkkel brikker, slik at det er 

behov for å ta en grundig kontroll av brikker som er i omløp.  

Nøkler kan bestilles hos forretningsfører: oef@obos.no. 

Det er kun seksjonseiere som kan bestille, og de blir sendt til adressen som er registert. 

 

Kabel tv og bredbånd 

Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål 

knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside 

www.canaldigital.no. 

Vi har begynt arbeidet med å innhente anbud på alternativ til TV og bredbånd leverandør, 

da vi ikke er fornøyd med løsningen som er i dag. 

 

Samarbeid med Naboer – inklusiv bakgård: 

Styreleder har hatt 4 møter med våres naboers Styreledere, to av disse gangene også 

med Oslo Kommune tilstede. Ønsket er å få til en hyggelig og lukket bakgård. Og i tillegg 

til å få i gang en stordrifts fordel ved at vi inngår felles avtale om vaktmester, 

forretningsfører, lån mm. Dette arbeidet har ikke blitt jobbet mer med siden oktober, siden 

det ikke har vært kapasitet for Styreleder. 

 

Lekkasje tak i oppgang E 

Styreleder har blitt gjort oppmerksom på at det har flere ganger vært lekkasje i oppgang E. 

Entreprenør er kontaktet, og det viser seg at det er flere områder i taket og konstruksjonen 

som må utbedres. Dette vil bli utbedret så fort som mulig. 

mailto:oef@obos.no
http://www.canaldigital.no/
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Heis: 

Styreleder har gjentatte ganger purret på og vært i kontakt med Euro Heis, da de ikke 

sender tilfredsstillende rapporter og resultater. Ut fra rapporter er det tydelig at en ved å 

være mer pro-aktiv kan unngå haste utrykninger. For eksempel ble det tatt oljeprøve i 

januar 2015, men i mai hadde de ennå ikke innhentet svar. Dette har vi fått medhold i. 

Vi har hatt to stopp i 2015, hvorav en i mai 2015 var på grunn av brutal bruk av heisdør. 

Og to reparasjoner på grunn av herverk. Dessverre så var ikke kamera montert ennå, så 

selv om vi ved to av disse anledningene har visst hvem som hadde forårsaket det, så 

valgte disse seksjonseierne å ikke påta seg ansvar. Vi er nå glade for at kamera 

overvåkning gjør at dette ikke kan skje igjen. 

Bort fra dette, så uttaler EuroHeis at heisen er i god stand tatt i betraktning sin alder, og at 

opp til 4 stopp i året er å beregne som normalt. Styreleder har gjentatte ganger purret på 

dem vedrørende at den oppleves å «hoppe». Har også gitt instrukser om at planlagt 

vedlikehold ikke skal utføres på slutten av uken, siden det ved flere ganger da har blitt heis 

stans over mange dager fordi en må vente på deler. 

 

Brannsikkerhet: 

Vi har hatt mange befaringer med ingeniører og eksperter, og vi venter på rapporter og 

anbud etter at vi 16.februar hadde en befaring hos et utvalg seksjoner. Bygget er kort 

fortalt ikke i brannforskriftsmessig stand. Vi har verken varslingssystem eller rutiner. Vi 

holder på å innhente anbud på å få dette montert. Dette er noe vi har som første prioritet 

på våres agenda, da dette ikke har blitt gjort på tilfresstillende måte av forrige Styrer. Til 

informasjon vil det neste Styret på sin første  

Fra foreskriftene om Brannsikringsutstyr står det: 

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én 

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. 

 

Avløpsrør  

Flere seksjoner hadde problemer med tilbakeslag og kloakklukt. Vi fikk utført en grundig 

vedlikehold av rørene av en seriøs og dyktig aktør. 

 

Ventilasjon: 

Ved ekstra kontroll i mai 2015, ble det avdekket at to av byggets tre ventilasjonsanlegg kun 

gikk på lav hastighet, og derfor har resultert i svært begrenset ventilasjon av seksjonene. 

Dette ble satt i gang igjen, og de stor i mange måneder på fult for å få luftet godt ut etter 

dette. Ombygging av anlegg og oppgradering er nødvendlig- dette er under anbud og 

kontroll. 

Det har også i etterkant blitt avdekket at mange seksjoner ikke har tilstrekkelig ventilasjon, 

og at systemet og kanaler aldri har blitt renset.  
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Vedlikehold ellers: 

Vi henviser til rapporten som ble delt ut i april 2015. Denne tok grundig for seg feil og 

mangler med bygget. For dem som ønsker en kopi, kan vi sende denne elektronisk.  

Det har vært utført en stort antall videre befaringer og kontroller og dette har avdekket at 

Sameiet er i enda verre tilstand. Vi har nå gitt en veldig kort oppsummering. Rapporter og 

møtereferat kan ettersendes elektronisk til dem som ønsker det. 

Det finnes ingen FDV-dokumentasjon eller plan for bygget- det vil si driftsinstrukser, 

vedlikeholdinstrukser og beskrivelse av materialer og løsninger skal følge med ved 

overlevering av nye bygninger fra utbygger/entreprenør til byggherre/bruker. Det er 

dette vi holder på med å kartlegge og få orden på nå. En komplett kontroll av alle 

vedlikeholdsplaner, innhente nye og bedre avtaler, samle de hos noen få, ha en 

langsiktig plan for vedlikehold mm. Det er en svært tidskrevende og ressurskrevende 

jobb, men noe vi MÅ ha. 

Dette gjelder for   
 Bygg  

 VVS  

 Elkraft  

 Tele/Autom.  

 Andre installatører  

 Utendørs 

Og det er nettopp da det ble avdekket at vi har et tavlerom - Måler rom for strøm- som er 

eksplosjon- og støt farlig. Rommet er rett og slett livsfarlig. Vi har fått spesifisering på hva 

som må gjøres for å få bygget i forsvarlig stand, og holder på å innhente anbud. Dette har 

høy prioritet. I mellomtiden kan vi ikke slippe til beboere i rommet, og dette skaper mye 

frustrasjon hos beboere- og en del ekstra arbeid for oss i Styret. Enkelte beboere ringer 

opptil 10 ganger i løpet av noen få timer. Folk ringer og banker på dørene. 

 

Vi gjentar- vi holder på med en detaljert plan for vedllikehold og drift de neste årene, både 

på kort sikt og langt sikt. Når vi har fått all informasjon fra alle befaringer, vil dette settes 

sammen. 

 



 1 

VEDTEKTER 
FOR 

SAMEIET SOFIENBERGGATEN 13 A-E 
 
 

Som ble vedtatt på konstituerende sameiermøte den 13.03.1986, med endring 20.05.1987, 
11.05.1988, 13.04.1994, 09.04.2002, 06.04.2005 og 23.04.2013. Sist endret på ordinært 
sameiermøte 27.04.2015. 
 
 

§ 1 
Sameiets navn er Sameiet Sofienberggaten 13 A-E. Sameiet består av 61 seksjoner av 
eiendommen gnr. 228 bnr. 377 i Oslo, i henhold til oppdelingsbegjæring datert 25.07.1984, 
tinglyst 18.04.1985. 
 
 

§ 2 
Formålet med dannelsen av sameiet er å: 
 

 Ivareta driften av sameiet 

 Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal 

 Ivareta andre saker av felles interesse, jfr. § 9. 
 
 

§ 3 
Innehaver av den enkelte seksjon overtar sin seksjon i henhold til sameierbrøken, som 
bygger på bruksenhetens arealer. 
 
 

§ 4 
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og 
pantsettelse. Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av styret. 
Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr 10 000,- til dekning av sameiets 
fellesutgifter. Denne panterett er uten opptrinnsrett og skal ha prioritet etter 90% av lånetakst 
avholdt etter Forsikringsrådets regler. Panteretten er tinglyst som heftelse på seksjonene. 
 
Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter, eventuelt 
andre utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseieres 
forpliktelser. 
 
Den enkelte sameier av garasjeplass har rett til salg og pantsettelse. Dog må salget skje 
blant sameiets øvrige eiere.  Dette gjelder ikke dersom garasjen selges sammen med 
seksjonen. 
 

§ 5 
 

Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet. Styret innkaller skriftlig til det ordinære 
sameiermøtet (årsmøtet) med minst 8  -åtte- og høyst 20  -tjue- dagers varsel, herunder 
forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning 
med revidert regnskap. Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned. 
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Forslag som en sameier ønsker behandlet på sameiermøtet skal sendes inn skriftlig til styret 
senest 21  -tjueen- dager før møtet. For at forslag som nevnt i § 9  3. og 4.ledd skal kunne 
behandles på møtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen.  
 
 

§ 6 
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret ellers finner det nødvendig, eller når minst 
1/10 av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 8    -åtte- dagers varsel. 
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og de saker som vil bli behandlet. 
 
 

§ 7 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Foruten 
eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett. Sameierne har rett til å møte ved 
fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. 
Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte med mindre det fremgår at noe 
annet er ment. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake. 
 
 

§ 8 
På ordinært sameiermøte skal behandles: 

1. Årsberetning fra styret. 
2. Godkjenning av årsregnskapet, herunder budsjett for kommende år. 
3. Valg av styre med vararepresentanter. 
4. Valg av revisor. 
5. Andre saker som nevnt i innkallingen. 

 
 

§ 9 
Sameiermøtet ledes av styrets leder. Hvis lederen ikke er tilstede, velger sameiermøtet en 
møteleder blant de tilstedeværende sameiere. 
 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som treffes på sameiermøtet. Protokollen skal leses opp før møtets avslutning og alle 
underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameiere, valgt på 
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 
 

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved 
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  Det kreves 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer til vedtak om: 

 
1 Nye anskaffelser som etter forholdene i sameiet eller utgiftens størrelse må 

anses som vesentlige 
2 endringer i vedtektene 
3 salg av bortfeste av mindre deler av eiendommen når vedtaket ikke i 

nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet, eller fører til 
nevneverdig ulempe for den enkelte sameier. 

 
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever 
enstemmighet blant alle sameierne. 
 
Utbedringer/reparasjoner som er nødvendige for å opprettholde sameiets standard besluttes 
av styret. Alle tiltak skal imidlertid tilskrives sameierne i forkant av oppstart. 
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§ 10 
Ingen kan som sameier eller fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om 
rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta  i avstemning 
om rettshandel overfor tredjemanns ansvar, dersom vedkommende har en fremtredende 
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 
 
 

§ 11 
Til å forestå driften av eiendommens fellesanliggender, velger sameierne på sameiermøtet et 
styre på fire medlemmer. Styrets leder velges særskilt. Styremedlem tjenestegjør i ett år. 
 
Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden 
utløper. Maksimal sammenhengende tjenestetid for et styremedlem er fem år. Før 
vedkommende er valgbar på ny, må det gå minst to år. Styret skal føre protokoll over sine 
forhandlinger. Protokollen underskrives av de fremmøtte styrerepresentanter. Styremøte 
ledes av styrets leder, eventuelt i dennes fravær, av valgt møteleder. 
 
 

§ 12 
Styret ansetter, sier opp og avsetter forretningsfører og andre funksjonærer, gir instruks for 
dem, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. 
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall. I fellesanliggender representerer styret sameierne og 
forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett medlem i fellesskap. 
 
Styremøte avholdes når det finnes nødvendig, dog minst to ganger i året. 
 
 

§ 13 
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe 
spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 
 
 

§ 14 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av 
revisor, valgt på sameiermøtet. 
 

§ 15 
Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått 
med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser over sameiet. 
 
 

§ 16 
Sameiets utgifter skal fordeles på sameierne etter størrelsen på sameierbrøken. 
Garasjeanlegget skal allikevel kun betale 60% av det beløpet sameiebrøken tilsier. Styret 
fastsetter á konto beløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. 
 
Unnlatelse av å betale de utlignede andeler av sameiets forpliktelser anses som vesentlig 
mislighold som gir sameiet rett til å pålegge vedkommende med tre måneders skriftlig varsel, 
å flytte og å selge seksjonen. 
 
En sameier som leier ut sin seksjon må betale en tilleggsavgift hver måned. Tilleggsavgiften 
skal betales av eieren av seksjonen, og ikke av de som leier. 
Avgiften fastsettes en gang i året av styret, men kan dog ikke økes vesentlig uten rimelig 
grunn. 
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Utgifter i forbindelse med husbråk etc. ved utrykning fra vaktselskap – når sameiet har en 
avtale med et vaktselskap – skal dekkes av den seksjonseier utrykningen gjelder. 
 
Eiere som gjennom byggmessige endringer eller ved adferd påfører sameiet eller andre 
seksjoner skade, er erstatningspliktige for kostnadene som er påført. 
 
Eiere plikter å holde sin seksjon i en slik stand at dens tekniske tilstand ikke medfører økt 

fare for skade på sameiet eller andre seksjoner. Styret skal kunne pålegge utbedringer av 

den enkelte seksjon dersom denne er i en slik stand at det er fare for skade på sameiet eller 

andre seksjoner. 

 
§ 17 

Seksjonseier er forpliktet til å ha kontroll på nøkkelbrikker som er utstedt til seksjonen og må 
notere seg nummeret alle brikker som er utstedt til seksjonen.  
Nøkkelbrikker til oppganger, garasje og andre fellesarealer skal ikke distribueres for bruk av 
andre enn beboere av seksjonen, øvrig personell med legitimt behov for tilgang til seksjonen 
og eventuelle leietagere av garasje. Ved utleie av garasjeplass til personer som ikke bor i 
boligsameiet skal det bestilles spesielle garasjebrikker som ikke gir adgang til å åpne annet 
enn garasjeporten. Seksjonseier plikter å hente inn igjen nøkkelbrikker når leieforhold 
opphører. 
Dersom nøkkelbrikker er kommet på avveie skal nummer på mistet nøkkelbrikke straks 
meddeles styret slik at denne brikken kan deaktiveres. 
 
 
                                                                   § 18 
Styret har fullmakt til å installere og foreta 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. 
 
Sameiermøtet skal vedta en øvre kostnadsramme og kan fastsette nærmere retningslinjer for 
hvordan overvåkingen gjennomføres med alminnelig flertall. 
 
 
                                                                  §19  
Vilkår for individuell innfrielse av andel fellesgjeld ifrb med oppgradering av bygningsmassen 
i Sameiet Sofienberggata 13 A-E. 
  
Sameiet Sofienberggata 13 A-E vedtar at seksjonseiere som ønsker det kan innfri sin andel 
av fellesgjelden knyttet til låneopptak i forbindelse med oppgradering av bygningsmassen. 
Denne ordningen er betinget av at det er signert en administrasjonsavtale mellom Sameiet 
Sofienberggata 13 A-E og forretningsfører og hver enkelt seksjonseier som ønsker å benytte 
ordningen . 
 
Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil långiver anse innbetalingen som en regulær 
ekstraordinær nedbetaling av Sameiet Sofienberggata 3 A-E felleslån hovedstol, uten at 
långiver gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar. 
Det betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor 
fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets 
betalingsforpliktelser ved mislighold. 
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§ 20 

For øvrig kommer lov om eierseksjoner til anvendelse. 
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HUSORDENSREGLER 
 FOR  

SAMEIET SOFIENBERGGATEN 13 A -E 

av 13.03.1986 med endringer vedtatt den 31.05.1988, 13.04.1994, 30.03.2000, 
09.04.2002 og 17.04.2007. 

1) Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlige for at de 
overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten. Husk at en 
lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et 
godt bomiljø. 

2) Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige 
husordensregler som må endelig vedtas av påfølgende sameiermøte. 

3) Henvendelser til styret eller forretningsfører om husorden skjer skriftlig. 
Eventuelle uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet internt. 

4) Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. 
Annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettet. 

5) Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Lufting 
av hunden skal skje utenom gangveiene, garasjene og barnas lekeplasser. 
Lufting av hunden må skje under kontroll. Hundeekskrementer må fjernes. 

Det er forbudt å mate fugler i bakgården. 
 

6) Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret 
og/eller naboene. 

7) Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene, 
gårdsrommet inkludert. De må ikke brukes slik at andre sjeneres. Fra kl. 2100 
til kl. 0700 må beboerne vise særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres 
nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i 
leilighetene og høylydt tale og musikk på terrassene og balkongene vil 
forstyrre beboerne i et stort omfang. 

Teppebanking på terrassene og balkongene bør søkes unngått. Tørking 
av tøy på terrassene og balkongene må skje uten at det er til sjenanse for 
naboene. Grilling med griller som bruker åpen ild ( kull og gassgriller) på 
terrassene og balkongene er ikke tillatt. 

Håndverksmessige arbeider (snekring, drilling etc.) avsluttes senest kl. 2100 
og skal ikke gjøres på helge- og høytidsdager. Med helg menes fra lørdag og 
dager før helligdager fra kl. 17.00 til dagen etter helligdag kl. 07.00. 

Sykling og ballspill av barn i skolepliktig alder er forbudt i gårdsrom og andre 
fellesarealer. 
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Enhver beboer kan ta kontakt med vaktselskapet som sameiet har avtale 
med, ved vesentlig brudd på husordensreglene. Eier av seksjonen hvor 
brudd på husordensreglene skjer, er ansvarlig for kostnadene ved 
utrykking. 

 

8) Av hensyn til trappevask og generell adkomst til fellesarealene, er det ikke lov 
til å ha gjenstander så som barnevogner, sykler og annet stående i gangene. 
Sykler plasseres på anvist plass, og sportsutstyr og lignende i bodene. Biler 
som parkerer i bakgården eller foran porten vil uten varsel bli borttauet på 
bileierens regning. 

9) Beboerne skal bidra med å holde fellesarealene rene og ryddige, og rydde 
etter sine barn. 

Beboerne plikter å vaske trappeavsats og trapp ned til neste trappeavsats 
etter gjeldende vaskeordning. Dette gjelder selv om sameiet har avtale med 
vaskebyrå om renhold. 

En representant fra hver husstand skal delta i felles dugnader. Beboere som 
ikke deltar skal ha gyldig grunn og må gi beskjed til styret på forhånd. Avgift 
kan pålegges dem som ikke gjør sin del av fellesarbeidet. Styret fastsetter 
beløpet. 

10) Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer som har innvirkning 
på bebyggelsens utseende, så som for eksempel maling, radio- og TV-
antenner, flaggstenger, skilt eller andre utvendige faste innretninger. Ved 
brudd på denne bestemmelse kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det 
opprinnelige. 

Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets bærende 
konstruksjoner, må ikke foretas. Likeledes må det heller ikke foretas 
forandringer som kan være til ulempe for naboer. Legging av parkett eller 
annet hardt belegg i leilighetene skal utføres forskriftsmessig for å hindre støy. 

11) Alle beboere plikter å sette opp skilt på postkasser og på ringetablå i henhold 
til standard satt av styret. 

 


