
 

 

 

Til seksjonseierne i Sofienberggt 13 A-E Sameie 
 
Velkommen til årsmøte, 17. april 2018 kl. 18.00 i Grünerløkka seniorsenter. 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. 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 årsmøtet?  
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte i Sofienberggt 13 A-E Sameie 
Avholdes 17. april 2018 kl. 18.00 i Grünerløkka seniorsenter.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Oppsigelse av vaktmester (Steinar Johnsen) 
B) Nedjustering av styrehonoraret (Steinar Johnsen) 

 
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

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

 
 
 

Oslo,  23.03.2018 
Styret i Sofienberggt 13 A-E Sameie 

 
 Terje Fachenberg        Erik Dahl   Thore Hansen   Espen Leknes    
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ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Terje Fachenberg Tåsenveien 137 
Styremedlem Erik Dahl Sofienberggata 13 B 
Styremedlem Thore Hansen Gyldenløves Gate 8 
Styremedlem Espen Leknes Sørkedalsveien 70 B 
 

Varamedlem Liv Grete Aanonsen Rykeneveien 35 
Varamedlem Tore Haug Sofienberggata 13 D 
 
Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og ingen kvinner. 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 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.  
 
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. 
 
Styrets arbeid i 2017/18 

 Oppgradert alle låser i alle fellesrom i bygget til elektroniske nøkkelbrikker. 

 Opprydding i vaktmesterrommet i oppgang B 

 Vi hadde for 4 søppelkasser for mye. Dette er nå ryddet opp i. 

Renovasjonsavgift redusert. 

 Takene på alle skurene og bodene i bakgården er spylt og vasket. 
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 Vi kjøper vaktmestertjenester etter behov fra et eksternt firma. Vi vil samtidig 

gjøre dette så billig som mulig. Vårrengjøring og høstrengjøring vil vi sette bort til 

skoleklasser som jobber dugnad. Dette er billig og bra. 

 Videoovervåkningsanlegget er oppgradert med noen nye kameraer av bedre 

kvalitet og det er satt opp 2 nye kameraer på balkong i 6. etg. 

 Brannvarsling og ledelysanlegg har blitt satt i drift. Alarmen er koblet mot 

NOKAS som sender ut vekter før brannvesen varsles. 

 Etablert abonnementsordning for matter i oppgangene. 

 Ny utvidet avtale med vaskehjelp. Han heter Kaloshi og bor i oppgang E. Han 

gjør en fantastisk jobb som styret er meget godt fornøyd med. 

 Til strøing og snørydding har vi fått hjelp av en beboer. 

 Det er bestilt utskifting av alle ventilasjonsvifter. Disse vil bli byttet ila. våren. 

Disse er energieffektive og vil føre til lavere strømforbruk og bedre inneklima. 

Det vil bli installert smart styring av disse. 

 Etablering av ventilasjon i kjellerboder. 

 Bakgård og innkjøring til garasje har blitt asfaltert og reparert. 

 Installasjon av fiber til Internett og TV 

 Avtale med bygningskonsulent Ingeniørkonsult AS har blitt sagt opp per august 

2017, dette arbeider er i ferd med å avsluttes og vil være helt avsluttet innen 1. 

juli 2018. 

 Avtalen med vaktmester - Gårdpass / Vaktmesterkompaniet er avsluttet. 

 Utelys i bakgård ved søppelkasser 

 Spyling av avløp og bunnledning i desember 2017 

 Reduksjon av felleskostnader med 5% fra 1. januar 2018 

Fremtidige prosjekter: 

 Installasjon av nytt porttelefon anlegg 2018 

 Ladestasjoner for EL-biler 2018/19 

 Utskifting av vinduer – 2019 – 2021 

 Nytt tak 

 Fasade 

 Balkonger og innglassing av svaleganger 

 Prosjekt bakgård, sammen med de andre sameiene rundt kvartalet 

 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 
 
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 årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 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.  
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Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 3 249 671. 
Dette er kr 52 329 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at avregning varmtvann 
var tatt med under inntekter. 
Andre inntekter består i hovedsak av salg av nøkler og korrigering av reskontro.. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 4 204 531. 
Dette er kr 1 987 031 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak større vedlikehold som 
er vedtatt i årsmøte og ikke medtatt i budsjettet. 
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 1 344 048 og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2017.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2017 var kr 1 121 789.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2017. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2018 er reduser med kr 162 727. Premieendringen er en følge av 
at styret har fremforhandlet ny avtale med Gjensidige Forsikring. 
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Lån 
Sofienberggt 13 A-E Sameie har lån i Handelsbanken til en flytende rente på 3,1 % og er 
planlagt nedbetalt 01.06.36. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % 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 2018. 
 
Budsjettet er basert på 5 % reduksjon av felleskostnadene fra 01.01.18. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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5512  -  SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE         

RESULTATREGNSKAP         

    
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

Note 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 3 246 396 3 190 976 3 302 000 3 264 000 

Innbetalinger 
  

0 1 591 0 0 

Andre inntekter 
 

3 3 275 695 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 249 671 3 193 261 3 302 000 3 264 000         

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -212 731 -156 594 -143 500 -223 500 

Styrehonorar 
 

5 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 

Revisjonshonorar 
 

6 -11 749 -10 359 -8 000 -8 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-95 713 -93 173 -96 000 -99 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -79 375 -63 173 -40 000 -90 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -2 365 718 -8 157 393 -282 500 -470 000 

Forsikringer 
  

-324 719 -400 763 -416 000 -260 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -465 502 -558 549 -561 000 -447 000 

Energi/fyring 
  

-124 564 -85 140 -120 000 -120 000 

Kabel-/TV-anlegg 
  

-160 925 -135 450 -160 000 0 

Andre driftskostnader 
 

10 -273 536 -332 915 -300 500 -127 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -4 204 531 -10 083 509 -2 217 500 -1 934 500         

DRIFTSRESULTAT     -954 860 -6 890 248 1 084 500 1 329 500         

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

11 5 805 3 563 0 1 000 

Finanskostnader 
 

12 -394 992 -124 409 -437 000 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -389 187 -120 845 -437 000 1 000         

ÅRSRESULTAT     -1 344 048 -7 011 093 647 500 1 330 500         

Overføringer: 

Udekket tap 
  

1 344 048 7 011 093 
  

  



11  Sofienberggt 13 A-E Sameie 

 
 

 

5512  -  SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE         

BALANSE         

   

 Note  2017 2016 

EIENDELER 
       

 
OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader  

 

 2 715 6 331 

Kundefordringer 
 

 

 

 3 712 0 

Kortsiktige fordringer 
 

 13  205 908 122 593 

Energiavregning 
 

 17  120 029 236 776 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 428 003 118 159 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
 

 3 393 7 101 

Sparekonto OBOS-banken 
  

 1 006 353 4 454 

SUM OMLØPSMIDLER       1 770 112 495 414        

 
SUM EIENDELER         1 770 112 495 414        

 
EGENKAPITAL OG GJELD 
       

 
EGENKAPITAL 

Udekket tap 
 

 14  -10 446 869 -9 102 821 

SUM EGENKAPITAL       -10 446 869 -9 102 821        

 
GJELD 
       

 
LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  15  11 568 657 7 238 645 

SUM LANGSIKTIG GJELD       11 568 657 7 238 645        

 
KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader 
 

 77 513 45 410 

Leverandørgjeld 
   

 476 237 2 287 053 

Skyldig til offentlige myndigheter  16  11 001 14 075 

Påløpte renter 
   

 30 558 1 404 

Påløpte avdrag 
   

 37 977 0 

Annen kortsiktig gjeld 
 

 18  15 037 11 648 

SUM KORTSIKTIG GJELD       648 323 2 359 590        

 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 770 112 495 414 

Pantstillelse 
 

 

   
0 

Garantiansvar 
 

 

  
0 0 

Oslo, 23.03.2018, 

STYRET I SOFIENBERGGT 13 A-E SAMEIE 

Terje Fachenberg /s/             Erik Dahl /s/             Thore Hansen /s/            Espen Leknes /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 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt.  
       

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Garasjeleie 
  

   54 000 

Felleskostnader 
  

   3 192 396 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 246 396     

   

 

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Korrigeringer på reskontro 
 

   75 

Salg av nøkler 
  

   3 200 

SUM ANDRE INNTEKTER         3 275     
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

   -8 800 

Annen lønn, ikke feriepenger 
 

   -12 500 

Lønn rengjøringshjelp 
 

   -138 628 

Påløpte feriepenger 
  

   -15 038 

Arbeidsgiveravgift 
  

   -37 360 

Kantinekostnader 
  

   -405 

SUM PERSONALKOSTNADER         -212 731 

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 2016/2017, og er på kr 90 000. 
 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 7 804, jf. noten om andre driftskostnader. 

Styret har også gått til innkjøp av kaffemaskin, kjøleskap og oppvaskmaskin til styrerommet  

for totalt kr. 12 485.  

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 749.  
 

    

   

 

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand, Advokatene i OBOS    -22 500 

OBOS Eiendomsforvaltning AS 
 

   -13 376 

Ingeniørkonsult AS 
  

   -43 500 

SUM KONSULENTHONORAR         -79 375     

   

 

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Ingeniørkonsult AS 
  

   -301 500 

SHA-rådgivning: HMS Partner Marius Handberg Lysø   -8 000 

Sweco Norge AS 
  

   -143 089 

Viderefakturert Placht Brødrene AS, faktura fra Sweco Norge AS  27 436 

Totalentreprenør AS 
  

   -11 097 

Viderefakturert Placht Brødrene AS, faktura fra Totalentreprenør AS  8 719 

HR Rør AS, Industri & VVS entreprenør    -39 233 

Lundh Vedlikehold  
  

   -1 021 869 

AJL-Andresen, Jacobsen & Løyning AS   -14 375 

Haaland Klima AS 
  

   -32 833 

Oslo Kommune 
  

   -8 360 

Hako Elektro 
  

   -268 819 

Viderefaktirering av beboere for sikringsskap   265 038 

Viderefakturering av beboere for brannvarslere   88 625 
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SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -1 459 357 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

   -356 495 

Drift/vedlikehold VVS 
  

   -20 420 

Drift/vedlikehold elektro 
 

   -100 854 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg 
 

   -109 867 

Drift/vedlikehold heisanlegg 
 

   -133 259 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -106 365 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

   -3 976 

Kostnader leiligheter, lokaler 
 

   -57 625 

Egenandel forsikring 
  

   -10 000 

Kostnader dugnader 
  

   -7 500 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -2 365 718     

   

 

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift 
 

   -232 702 

Renovasjonsavgift 
  

   -232 799 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -465 502     

   

 

NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie 
   

   -4 370 

Container 
   

   -18 656 

Verktøy og redskaper 
  

   -4 263 

Driftsmateriell 
  

   -20 374 

Vaktmestertjenester 
  

   -59 851 

Vakthold 
   

   -70 588 

Renhold ved firmaer 
  

   -10 773 

Snørydding/gressklipping 
 

   -5 906 

Andre fremmede tjenester 
 

   -7 578 

Kontor- og datarekvisita 
 

   -24 852 

Trykksaker 
  

   -5 403 

Møter, kurs, oppdateringer mv. 
 

   -950 

Andre kostnader tillitsvalgte 
 

   -20 289 

Andre kontorkostnader 
 

   -3 

Telefon/bredbånd 
  

   -199 

Telefon, annet 
  

   -1 587 

Porto 
   

   -9 372 

Reisekostnader 
  

   -3 229 

Kontingenter 
  

   -1 490 

Bank- og kortgebyr 
  

   -2 804 

Konstaterte tap 
  

   -1 000 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -273 536     

   

 

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    2 092 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    1 899 
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Renter av for sent innbetalte felleskostnader   1 444 

Andre renteinntekter 
  

   370 

SUM FINANSINNTEKTER         5 805     

   

 

NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Renter lån i Handelsbanken 
 

   -170 856 

Renter lån i OBOS-banken  
 

   -219 155 

Terminomkostninger lån i Handelsbanken   -3 950 

Terminomkostninger lån i OBOS-banken   -300 

Andre rentekostnader 
 

   -731 

SUM FINANSKOSTNADER         -394 992     

   

 

NOTE: 13 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)  205 908 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       205 908 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 

vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.  

       
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. 
. 

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 

PANT- OG GJELDSBREVLÅN 

Handelsbanken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 3,10 %. Løpetiden er 19 år. 

Opprinnelig 2017 
 

 

 

 -11 870 000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 0  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 301 343      

   -11 568 657 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 3,55 %. Løpetiden er 20 år. 
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Opprinnelig 2016 
 

 

 

 -2 549 016  
Delutbetaling 2016 

 

 

 

 -4 790 000  
Delutbetaling 2017 

 

 

 

 -4 763 987  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 100 371  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 12 002 632      

   0 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -11 568 657    

 

 

  

 

NOTE: 16 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk 
  

   -3 393 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

   -7 608 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -11 001     

   

 

NOTE: 17 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)    -108 300 

SUM INNTEKTER           -108 300 
. 

KOSTNADER 

Strøm 
   

   228 329 

SUM KOSTNADER           228 329 
. 

. 

SUM ENERGIAVREGNING         120 029 
. 

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. 
. 

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 
  

   -15 037 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -15 037 
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Orientering om sameiets drift 
 
Styret  
Styret har mailadresse styret@sofienberggata13.no. 
 
Retningslinjer for styrearbeid 
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. 
 
Vektertjeneste 
Sameiet har avtale med Norsk Vektertjeneste om vakthold. Dersom seksjonseier har 
behov for assistanse kan vektertjenesten kontaktes på 22 20 70 00. 
 
Renhold 
Sameiet har avtale med Kahlida Parveen om renhold av fellesarealene.  
 
Nøkler/skilt 
Nøkler kan bestille hos styret.  
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 86755210. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. 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 22868398, 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 brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, 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 – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, 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. 
 

mailto:forsikring@obos.no
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Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av
OBOS. Sofienberggt 13 A-E Sameie er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.

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

Fibernett
Sameiet har installert fiber fra Homenett. Denne levere Internett og IP-TV fra forskjellige
leverandører. De mest vanlige er Viasat og Riks-TV. Seksjonseiere og beboere sørger for
bestilling og betaling av abonnement selv.

Større vedlikehold og rehabilitering
2016 - 2017 Oppgradering av el-anlegget
2016 - 2017 Oppussing av oppganger
2013 Vedlikeholdsspyling avløpsrør
2012 Skiftet nøkkelsystem Skiftet ut samtlige låser på

oppgangsdørene samt garaseanlegget
og bodene i garasjen med et nytt,
brikkebasert system. I stedet for
tradisjonelle nøkler vil det bli utstedt
brikker som er kodet med informasjon
over hvilke dører de skal åpne. I
forbindelse med installasjon av anlegget
er det utstedt to brikker pr seksjon.

2012 Oppussing av trappeoppganger
2012 Utbedring av utette terrasser Utbedring av utette terrasser mellom

oppgang D og E.
Arbeidet som ble gjort var:
• demontering av heller til papp
• legging av protan membran
• skift av beslag
• tilbakelegging av hellene opppå
styrofoam

2012 Utbedring av utette terrasser oppg
D-E

Arbeidet som ble gjort var:
- demontering av heller til papp
- legging av protan membran
- skift av beslag
- tilbakelegging av hellene oppå
styrofoam

2010 Utbedring av taket i galleriet.
2010 Utbedring av røropplegg i gården Alle varmt- og kaldtvannsrør samt

sirkulasjonsrør skiftet ut.
2009 - 2009 Oppussing av galleriet
2006 - 2006 Utskiftelse av heis
2006 - 2007 Utbedret feil/ mangler v

bygningsmassen
- lekkasjer tak
- sprekkdannelser i fasaden
- rensing av takrenner
- utskiftning av rustne ventilhetter
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VEDTEKTER  

FOR  
Vedtatt i konstituerende sameiermøte den  

Revidert i sameiermøte den 21.11.17 
 
 

§ 1 
 

NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL 
 
Sameiets navn er Sofienberggata 13 A-E Sameie. 
 
 
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser i drift og administrasjon av 
eiendommen gnr. 228 bnr. 377 i Oslo kommune med fellesanlegg av enhver art. 
 
 

§ 2 

ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT 
 
Sameiet består av 61 boligseksjoner, hvorav en seksjon er garasjeanlegg, i henhold til 
oppdelingsbegjæring tinglyst den 18.04.1985. 
 
Alle seksjoner skal være medlem av sameiet og seksjonene kan ikke skilles fra deltagelse i 
sameiet. 
 
Hver sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealer til det de er 
beregnet til. 
Enerett til midlertidig bruk av deler av fellesarealet eller fellesanleggene kan vedtas med 2/3-
dels flertall etter reglene i eierseksjonslovens § 19, 5. ledd. 
 
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger oppdelingsbegjæringen, lov om 
eierseksjoner, disse vedtekter og husordensregler fastsatt av sameiet. 
 
Bruksenheten kan bare benyttes til boligformål og slik at den ikke er til unødig eller urimelig 
ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner ved f.eks. støy, lukt, e.lign.  
 
Fellesanlegget må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk 
av anleggene som er avtalt eller forutsatt.  
 
Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å endre utvendige fasader, 
foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner, f.eks. endre farge, foreta utskifting 
av vindusglass  e.lign.  
 
Innvendige endringer i bruksenhetene som medfører inngrep i byggets bærende 
konstruksjoner må ikke foretas uten styrets godkjennelse.  
 
Ledninger, 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. 

§ 3 
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GARASJER 
 

 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. 
 
Det er maks lov til å eie 2 garasjeplasser. 
 
Beboer som skal lade el-bil eller hybridbil i sameiets garasjer, skal selv bekoste installasjon 
av ladepunkt samt alle kostnader forbudent med dette, med egen elektrisk kurs fra 
sikringsskap med jordfeilbryter og tilstrekkelig kapasitet. Kursen skal ha en 16 amperes 
sikring. Egen kontrollmåler for ladepunktet skal bekostes av beboer. Beboer har selv alt 
ansvar for installasjonen, og vedlikeholdet av denne.  
Kontrollmåleren avleses en gang pr. år, slik at den enkeltes forbruk kan avregnes mot det 
fakturerte akonto-beløpet. Styret fastsetter akonto-beløpet.  
Beboer skal skriftlig søke styret om å få etablere et ladepunkt, og installasjonen skal foretas 
av autorisert installatør.  
Sameiet kan, hvis det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å lade bilene, nekte å tilkoble flere biler 
til lading.  
 
Stikkontaktene i garasjene som var ment til motorvarmere, skal ikke kobles til el-biler eller 
hybridbiler. 
 
 

§ 4 

FELLESKOSTNADER, HEFTELSESFORM OG PANTERETT 
 
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte 
bruksenhet. 
 
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. 
 
Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.  
 
Ved forsinket betaling kan styrt pålegge morarenter og purregebyr.  
 

Styret fastsetter a kontobeløp som forfaller forskuddsvis 1.   
 
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. 
 
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følg 
av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer 
til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. 

 

 

§ 5 

VEDLIKEHOLD 
 
Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår 
skade eller ulempe for andre sameiere. Sameierens vedlikeholdsansvar for innvendige vann- 
og avløpsledninger går frem til forgreningspunktet på eiendommens hovedledning inn til 
seksjonen og for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringspunkt. 
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Eier av seksjon er forpliktet til å utføre et forsvarlig vedlikehold av innretninger så som 
innglassing, levegg, gjerder, o.lign. som han har montert/bygget på fellesareal og er 
ansvarlig for mulige skader på egen eller andres seksjon eventuelt fellesareal som måtte 
være forårsaket av innretningen. 
 
Eiere som gjennom byggmessige endringer eller ved adferd påfører sameiet eller andre 
seksjoner skade, er erstatningspliktige for kostnadene som er påført. 
 
Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor sameierens bruksenhet 
eller i utstyr som ligger under sameierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av sameieren. 
 
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr 
herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangen er sameiets ansvar. 
 
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. 
 
 

§ 6 

NØKLER 
 
Seksjonseier er forpliktet til å ha kontroll på nøkkelbrikker som er utstedt til seksjonen og må 
notere seg 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 det straks meddeles styret slik at denne 
brikken kan deaktiveres. 

 

 

§ 7 

REGISTRERING AV SAMEIERE 

 
Registrering av sameiere - Salg av seksjoner i sameiet skal registreres ved styret gjennom 
forretningsfører, som påser at gjeldende bestemmelser blir fulgt. Eierskiftegebyr betales av 
kjøper, hvis ikke annet er avtalt med selger. Leietakere av seksjonen skal meldes styret i 
sameiet. Eiere av seksjonen som ikke bor i seksjonen må melde sin eller kontaktpersons 
bopeladresse til styret og forretningsfører.  

 

 

§ 8 

KAMERAOVERVÅKNING 
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.  
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§ 9 

STYRET OG STYRETS OPPGAVER 
 
Sameiet skal ha et styre på minimum 3 medlemmer og opptil 2 varamedlemmer som velges 
for to år av gangen med mindre sameiermøtet bestemmer noe annet.  Sameiermøtet velger 
styre med alminnelig flertall av de avgitt stemmene. Styrelederen velges særskilt.   
 
Den som er umyndig, kan ikke være styremedlem. Bare fysiske personer kan velges som 
styremedlem.   
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.   
Styret er ansvarlig for å holde bebyggelsen fullverdiforsikret til enhver tid.  
 
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte kan også tas av styret om ikke 
annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 
 
To styremedlemmer i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. Styret kan gi 
prokura. 
 
I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere 
sameierne. 

 
 

§ 10 

 STYREMØTE  
         

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøte så ofte som det trengs. Et styremedlem 
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 
 
Styremøte ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, skal styret velge en 
møteleder. 
 
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som gjøres av styret. 
Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.  
 
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak kan 
gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør 
møtelederens stemme utslaget.   

 

 

§ 11 

SAMEIERMØTET 
 
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.  
 
Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.  
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/10-
del av sameierne krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på sameiermøtet ikke 
innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest og 
for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. 
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Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale og stemmerett. 
Likeledes har sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand 
rett til å være til stede og til å uttale seg. 
Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart 
unødvendig eller de har gyldig forfall. 
Møte- og talerett har styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon. Revisor har 
rett til å være tilstede i sameiermøte og til å uttale seg. 
 
En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. 
Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. 
Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
  
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle 
vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst 
en sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede.  Protokollen skal til 
enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 

 

 

§ 12 

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE 
 

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:  
- Konstituering 
- Styrets årsberetning 
- Styrets regnskapsoversikt for foregående år 
- Styrets forslag til budsjett 
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
- Valg av styremedlemmer og -leder (når valgperioden er utløpt). 

 
 

§ 13 

INNKALLING OG MØTELEDELSE 

  
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte og 
høyst tjue dager. 
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
sameiermøte sendes ut til alle sameire med kjent adresse. 
 
Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som 
likevel skal være minst 3 dager. 
 
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet. 
 
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag, 
som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall 
kunne behandles, må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. 
 
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 
møteleder som ikke behøver være sameier. 
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§ 14 

SAMEIERMØTETS VEDTAK 
 
I sameiermøtet har hver seksjon en stemme. 
 
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig 
(simpelt) flertall av de avgitte stemmer.  
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: 

- endring av vedtektene 
- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter  
  forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold. 
- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende  
  bruksenheter 
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 
tilhører eller  
  skal tilhøre sameierne i fellesskap 
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som gå ut over vanlig forvaltning, 
- samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører 
økning av  
  det samlede stemmeantallet 
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo eller bruksinteresser og som går ut 
over  
  vanlig forvaltning og vedlikehold når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg  
  for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene. 

 
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen samt vedtak 
som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige 
sameiere. 
 
 

§ 15 

HABILITET 
Et styremedlem  må ikke delta i styrets behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomiske 
særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren. 
 
Ingen kan i sameiermøte som sameier eller fullmektig delta i noen avstemming om 
rettshandel overfor seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.  
Det samme gjelder for avstemming om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter 
eierseksjonslovens §§ 26 og 27.  

 

§ 16 

REGNSKAP OG REVISJON 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Det skal føres regnskap og 
utarbeides årsoppgjør i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av gjeldende 
regnskapslov.    
 
Regnskapet for foregående kalenderår legges frem på ordinært sameiermøte.  
 
Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor.   
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§ 17 

FORRETNINGSFØRER 
Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører. 
 
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for 
dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter samt si dem opp eller gi 
dem avskjed. 
 
Ansettelse av forretningsfører kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke 
må overstige seks måneder. 
 
Med to tredjedels flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres 
uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år. 
 

 

§ 18 

MISLIGHOLD 
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 26. 
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve 
seksjonen solgt. 
Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved 
tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn 
seks måneder fra pålegget er mottatt. 
 

§ 19 

FRAVIKELSE 
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens 
øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13.  
 
 

§ 20 

FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 
For såvidt ikke annet følger av disse vedtekter eller når vedtektene strider mot 
eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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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. 

 


