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Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

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
Gla'enga Eierseksjonssameie 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.



Innkalling til sameiermøte

Ordinært sameiermøte i Gla'enga Eierseksjonssameie
avholdes mandag 7. mars 2016 kl. 18.00 i Kampen Bydelshus

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
For redegjørelse, se side 25

5. INNKOMNE FORSLAG
A) Endring av husordensreglene punkt 1.2 Støy. Forslag fra styret.
B) Endring av husordensreglene punkt 1.8. Utvendig bruk/ fasade.

Forslag fra styret.
C) Endring av husordensreglene punkt 1.12 Oppsett av strømladere for bil i

garasje. Forslag fra styret.
D) Endring av husordensreglene. Forslag fra styret om nytt punkt.
E) Utvidet serviceavtale for heis i c-oppgangen. Forslag fra eier.

For innkomne forslag, se side 26-28

6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 1 år
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C) Valg av 1 styremedlem for 1 år
D) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år
E) Valg av valgkomité for 1 år

For innstilte kandidater, se side 29

Oslo, 09.02.2016
Styret i Gla'enga Eierseksjonssameie

Roger Jakobsen/s/ Dulbic Dzevdet/s/ Ragnhild Storeide Folgerø/s/

Stine Skurdal/s/ William Eliassen Young/s/
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Stine Skurdal/s/ William Eliassen Young/s/

ÅRSBERETNING FOR 2015

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret Valgt
Leder Roger Jakobsen 2015-2016

Styremedlem Dulbic Dzevdet 2014-2016

Styremedlem Ragnhild Storeide Folgerø 2014-2016

Styremedlem Stine Skurdal 2014-2016

Styremedlem William Eliassen Young 2015-2017

Varamedlem Ragulan Tharmathas 2014-2016

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Generelle opplysninger om Gla'enga Eierseksjonssameie
Sameiet er et kombinasjonsbygg bestående av 183 boligseksjoner og 3
næringsseksjoner. I tillegg til dette har sameiet ett garasjeanlegg som er seksjonert som
et fellesareal.

Gla'enga Eierseksjonssameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 898 391 442, og ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune med
adresse: Gladengveien 15 A-D.

Gårdsnummer 129 og bruksnummer 33.

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.

Gla'enga Eierseksjonssameie 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.
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Styrets arbeid

Det har vært et travelt år med mange større prosjekter som det til dels har vært vanskelig
å bringe i havn.

Styret har en mailvaktordning hvor styremedlemmene har mailvakt en uke hver, det vil si
hver 5. uke. Mailer som kommer inn blir besvart fortløpende. Oppgaven er tidkrevende,
ettersom det er mange henvendelser av ulike slag. Det har vært opptil 90 mailer å
besvare i løpet av en uke, så det er tydelig at informasjonskanalen er viktig for kontakten
mellom beboere og styret.
Ordningen vurderes til å fungere tilfredsstillende.

Sommeren 2015 ble det innredet en bod i C-oppgangen etasje -01 til styrekontor. Siden
høsten 2015 har styret hatt kontortid annenhver tirsdag mellom kl. 1900 og 1930 (i
partallsuker). Det har ikke vært mange besøkende i kontortiden, men styret vil fortsette å
holde åpent også i 2016. Det antas at ordningen etablerer seg som et aktuelt tilbud til
beboerne om direkte kontakt med styret. Styret har ikke telefontid.

Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter i perioden.

Andre møter
Det er avholdt flere mindre «korridormøter» og mange befaringer gjennom hele året,
både som følge av planlagte gjøremål som trengte avklaring, men også pga uforutsette
saker og hendelser. For øvrig har styret kontinuerlig kontakt med hverandre gjennom e-
post.

Styret har for øvrig jobbet med:
- Evaluering og oppfølging av vaktmesteravtale
- Boning av gulv i fellesarealene
- Kommunens overtakelse av Teglverkskroken
- Avregningssystem for fjernvarme
- Kameraovervåking i garasjen
- Brannsikring
- Nytt låsesystem i bygningens inngangsdører
- Kollektiv kabel-tv avtale
- Avtale om snørydding/ strøing
- Avfallshåndtering
- Søknad om tillatelse til innglassing av balkonger
- Sosiale tilstelninger (dugnader og julegrantenning)
- Nytt fjernkontrollsystem for åpning av garasjeportene
- Kollektiv avtale om kabel-tv
- Implementering av vedtak om skifte av internettleverandør
- Avfallsbrønner, vedlikeholds- og service avtale.
- Sommertjenester (gressklipping, luking, barking og beskjæring)
- Kontroll av ventilasjonsanlegg, samt vedlikeholdsavtale
- Vedlikeholdsavtale med elektrikertjenester

Nærmere redegjørelse om disse punktene følger under overskriften «Orientering om
sameiets drift».
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Orientering om sameiets drift

Styret
Gla’engas nettsideadresse er www.glaenga.no, og e-postadressen er styret@glaenga.no.
Det går an å abonnere på nyheter, slik at man får en e-post hver gang det blir lagt ut noe
nytt på nettsiden. Nettsidene oppdateres jevnlig, og styret anser den som en viktig
informasjonskanal til beboerne.

Styret har innredet en liten bod til kontor i -01-etasjen utenfor heisen i C-oppgangen.
Kontoret holder åpent for beboere annenhver tirsdag (partallsuker) mellom kl. 1900 og
1930.

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.

Nøkler/ låsbrikker
Systemnøkler (dvs nøkler til leiligheten) og nøkkelbrikker til bygget bestilles via styret på
e-post. Det er kun eiere av leiligheten som kan bestille dette. Styret formidler
informasjonen til Nye Låshuset, og nøkler/ brikker vil bli sendt i postoppkrav til eier.
Eventuelt kan de hentes hos Nye Låshuset mot fremvisning av legitimasjon.

Vaktmester
Vaktmester ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i henhold til
stillingsbeskrivelse. Oppgavene til vaktmester er regulert i avtale. Avtalen er blitt revidert
høsten 2015, og i større grad tilpasset sameiets behov. Vaktmester er på eiendommen
tre dager i uken á tre timer, og kommunikasjonen om hans oppgaver må gå via styret.

Renhold
Sameiet benytter renholdsfirmaet Living Clean til renhold av fellesarealene. Oppstarten i
2014 og våren 2015 var nokså vanskelig, men etter tett oppfølging og dialog med firmaet,
synes styret nå at de leverer tilfredsstillende renholdstjenester.
Gulvene ble bonet i februar 2015.

Heiser
Også i 2015 har det vært flere heisstanser enn styret synes er naturlig. Styret har
henvendt seg til Otis for å høre i hvilken grad heisstansen skyldes naturlig slitasje, eller
om det er andre forhold som gjør at dette skjer ganske ofte. Heisene særlig i B- og C-
oppgangen er i hyppig bruk og derfor utsatt for stor slitasje.
Heisstanser kan i mange tilfeller unngås ved å holde stedet der heisdørene glir opp og
igjen rene for småstein og grus. Renholdspersonalet er bedt om å gjøre dette. Stans vil
også i noen tilfeller kunne unngås ved at heisen låses i åpen stilling med nøkkel når man
flytter inn eller ut, eller har planer om frakt av større mengder varer, møbler etc. Styret
har fått laget heisnøkler til alle beboerne, og hver eier kan utkvittere en nøkkel ved
henvendelse til styret. Styret har også forsøkt å henge opp en heisnøkkel i heisen, men
den ble stjålet etter få timer.
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Reklamasjoner
Det er gjennomført reparasjoner av vinduskarmer, fortrinnsvis i oppgang A og B, der
malingen har krakelert. Informasjon om fremgangsmåte ved reklamasjoner på dette
finnes på www.glaenga.no. Det har også vært flere tilfeller av tilbakeslag i toalettene, og
styret henviser meldinger om dette fortløpende videre til Veidekke.
Det har ellers vært flere ting å ta tak i med reklamasjoner, og styret arbeider kontinuerlig
med disse opp mot Veidekke.

Garasje
Sameiet har 75 garasjeplasser tilknyttet eiendommen. Bruksretten til disse kan kun
overdras internt i sameiet.

Det har dessverre vært flere innbrudd i garasjen, og også flere episoder hvor personer
uten gode hensikter har oppholdt seg der.

Sprinkleranlegget og garasjeporten har blitt påkjørt. Førstnevnte medførte at
sprinkleranlegget ble utløst, og Rørleggervakta måtte tilkalles midt på natten for å stenge
anlegget ned og reparere skaden.

Mye ressurser er brukt til å kode om portåpnerne til den private garasjen. Systemet er nå
blitt sikrere enn før, ettersom styret kan deaktivere portåpnere som mistes/ blir stjålet.

Meld fra til styret om en portåpner kommer på avveie.

Kameraløsning
Flere av hendelsene beskrevet under punktet «Garasje» var den direkte årsaken til at
sameiermøtet i 2015 vedtok at det skulle etableres kameraovervåkning i garasjen.
Styret har i perioden arbeidet med å finne en god løsning på dette, og like oppunder jul
var de to kameraene i funksjon. Styret fant det mest hensiktsmessig å inngå en avtale
hvor hele tjenesten, inkludert kameraene og vedlikehold av disse, håndteres av
Securitas. Styret har inngått en treårsavtale med dem.

Prosjektet var sterkt forsinket av at HomeNet ikke fikk installert internettpunktet som var
nødvendig for at Securitas skulle få på plass løsningen.

Det er inngått en databehandleravtale med Securitas for behandling av
personopplysninger, jf. personopplysningsloven.
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Avfallshåndtering
Sameiet har hatt en god del utgifter gjennom året pga. bortkjøring av gjenstander og
søppel som etterlates ved søppelbrønnene.

Det har også vært gjentatte problemer med selve søppeltømmingen, ettersom
søppelbrønnen utenfor B-oppgangen mot Stålverksveien ofte blir inneparkert, og
renholdsetaten kommer ikke til for å tømme. Styret har tatt opp med Oslo kommune
muligheten for å få bedre skilting utenfor søppelbrønnene, men har så langt ikke lykkes.

Styret har kjøpt inn en slags sperrebukkløsning som skal hindre parkering som hindrer
søppeltømming. Vaktmester setter sperringene ut foran brønnene den dagen de skal
tømmes, og ordningen har fungert bra.

Vaktmester bruker for øvrig mye tid på å rydde opp ved søppelbrønnene, ettersom de
flere ganger har vært fulle og folk har lagt søppelet utenfor. Styret har flere ganger minnet
beboerne om at de må ta søppelet sitt til den andre søppelbrønnen når den ene er full.
På nettsidene til sameiet finnes opplysninger om Renholdsetatens meldetjeneste om
behov for søppeltømming.

Elektrisk oppgradering
Det er satt opp bevegelsessensorer i flere bodområder, slik at lyset ikke står på hele
tiden. Dette gjelder på steder hvor det fra utbygger ikke er satt opp lysbryter. Arbeidet
med å sette opp bevegelsessensorer i bodområder og øvrige fellesområder vil fortsette i
2016, og styret mener dette er et strømsparingstiltak.

Det er også montert flere stikkontakter i fellesarealene, og det er satt opp utebelysning
over inngangsdørene i bakgården.

Dyrehold
Det har i perioden kommet flere konkrete klager på beboere som lar hunder og katter gå
løse ute. Dette strider mot husordensreglene, og styret har sendt klager til dem dette
gjelder.

Lekeplass
Sanden i sandkassen er byttet, og det er lagt på en presenning som skal beskytte den i
vinterhalvåret.

Takterrasse
Sommeren 2015 ble det kjøpt inn to bord med benker til takterrassen, til fri benyttelse for
beboerne.

Dugnader
Det er avholdt to dugnader i perioden. Vårdugnaden hadde bra oppmøte, mens det var
noe færre som møtte på høstdugnaden. Vårdugnaden ble i hovedsak brukt til å rydde og
stelle fellesarealene ute, mens høstdugnaden i stor grad gikk med til å vaske fellesarealer
inne i bygget. Det er gledelig at såpass mange møter til dugnadene, og bidrar til
fellesskapet, men det er plass til mange flere. Det er i stor grad de samme beboerne som
deltar, og styret oppfordrer flere til å delta.

Julegrantenning
Også julen 2015 arrangerte styret julegrantenning, og selv om det blåste kaldt, var det en
hyggelig opplevelse med bra oppmøte. Det var kjøpt inn brus og julekaker, og flere av
Frelsesarméens musikanter bidro til å gi god førjulsstemning.
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Brannsikringsutstyr
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.

Det har i perioden vært en brannteknisk gjennomgang i regi av Norsk Brannvern, og
denne resulterte i reklamasjon til Veidekke om bedre merking av nødutganger og
slokkeutstyr i garasjen. Utbedringene er i skrivende stund ikke gjort.

Det er installert brannstyring på dørene i garasjen (dvs. at de åpnes automatisk når
brannalarmen går). De grønne nødknappene er blitt belagt med lokal alarm, og er også
tilknyttet alarmsystemet, slik at brannalarmen går om nødknappen trykkes inn.

Oppsynet med brannsentralen er overført til Securitas, som rykker ut når alarmen går.

Falske brannalarmer
Det har vært mange falske brannalarmer, noe som går ut over brannsikkerheten ved at
beboerne ikke tar alarmen alvorlig. De fleste av disse har vært utløst i sushirestauranten,
og styret har iverksatt flere tiltak som følge av dette. Det ser ut til at problemet oppsto
som følge av et ventilasjonsproblem da lokalene ble gjort om fra ett til to lokaler. Eier av
lokalet er bedt om å utbedre dette, slik at vi unngår disse stadige falske alarmene.

Det har også vært tilfeller av brannalarmer som har vært utløst fra meldere inne i bygget.
Det er svært uheldig at slike falske alarmer går, og i tillegg koster det sameiet penger ved
at Securitas rykker ut.

HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Styret har etablert et internkontrollsystem for Helse, miljø og sikkerhet i bygget. Sameiet
abonnerer på OBOS’ HMS-modul, som er et verdifullt hjelpemiddel i HMS-styringen.
Sameiet har utført lovpålagte vernerunder i perioden.

Det har vært skiftet sand i sandkassen i 2015, da denne var utsatt for avføring særlig fra
katter. Det er også kjøpt inn en presenning som dekker sandkassen nå i vinterhalvåret,
og styret håper at denne beskyttelsen kan bevare sandens kvalitet.

Vinduene i fellesarealene er nå permanent lukket. Vinduene er lavt montert, og ble ofte
åpnet på vidt gap i sommerhalvåret. Sett fra et HMS-perspektiv ble det ansett risikofylt å
ha disse stående slik. Styret vil vurdere om de skal kunne åpnes på en sikrere måte for
lufting. Stengingen er sjekket med brannfaglig kompetanse, og det er ingen krav til
rømning ut gjennom vinduene.

Dørene på takterrassen er låst ettersom barn har klatret over rekkverket ved flere
anledninger. Det er også satt opp forbudsskilt med forbud om å klatre over rekkverket og
over på den usikrede delen av taket.

Dessverre ble det fyrt opp bakkefyrverkeri på takterrassen i 2015, og forbudet ble derfor
ikke respektert. Dette er en brannfarlig aktivitet, og styret vil måtte se nærmere på tiltak
til neste nyttårsaften.
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Vann- og energimålere
På ekstraordinært sameiermøte høsten 2014 ble det vedtatt å inngå avtale om avlesing
av individuelt forbruk av fjernvarme og varmtvann. Styret fikk instruks om å inngå avtale
med en leverandør av elektronisk avlesing, og Ista ble valgt som samarbeidspartner.

Fjernvarmen skal avleses årlig for hver leilighet, og differansen mellom innbetalt
akontobeløp og beløp for faktisk forbruk skal inn- eller utbetales.

Regnskapet for årene 2012-2014 er ferdig, og beboerne har fått tilbake det de har betalt
for mye, eller blitt innkrevd det de har betalt for lite.
Fjernvarmeregnskapet for 2015 er under utarbeidelse.

Brev om brukernavn og passord til «min side» hos Ista er sendt ut, slik at den enkelte
beboer selv kan følge med på forbruket sitt.

Det er ikke nødvendig å lese av verken varmtvann eller varme ved eierskifte, da
målerstanden kobles mot overtakelsesdato for ny eier.

Istas nettside er www.ista.no og kontaktinformasjon er firmapost@ista.no.

Teglverkskroken
Styret har arbeidet mye med at Oslo Kommune skal overta vedlikeholdsansvaret for
Teglverkskroken. Dette lot til å ha ordnet seg høsten 2015, da vi fikk beskjed om at
kommunen hadde overtatt ansvaret for veien. Dette medfører at sameiet ikke lenger
behøver å besørge vedlikehold, måking etc. av veien og fortauet langs den. Styret fikk
samtidig avklart at det er kommunen og ikke EuroPark som har myndighet til å bøtelegge
feilparkerte biler der.

Ved det store snøfallet i januar 2016, viste det seg at veien ennå ikke er lagt inn i
kommunens brøyteplan, og at det gjenstår en endelig befaring fra kommunen før de
overtar forvaltningen av veien. I januar 2016 fikk styret vite at kommunen hadde vært på
en enkel befaring i november 2015, og da påpekt at de to trærne som står utenfor
garasjen måtte beskjæres. Kommunens representanter påpekte også at det må
etterfylles fugesand i dekket på gatetunet utenfor garasjen før de vil komme på ny
befaring.

Styret er kritisk til at vi ikke har fått beskjed om dette tidligere, og har opplevd en noe
byråkratisk holdning fra kommunens side når det gjelder informasjon og avtaler om
befaring. I påvente av at dette går i orden, har vi vært nødt til å besørge brøyting på
sameiets regning. Trærne er nå beskåret, og styret arbeider videre med saken.
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Internett
Sameiermøtet 2014 vedtok å bytte internettleverandør til Homenet når avtalen med Canal
Digital gikk ut 1. mai 2015. Det skulle installeres fiber i alle leilighetene, med et såkalt
internt spredenett i hver leilighet. Homenet brukte Lyn Elektro som underleverandør, og
sameiet opplevde store problemer med både fremdrift og kvalitet. Samtidig viste det seg
at de rørene man hadde sett for seg å bruke, i en del tilfeller var defekte. Dette bidro til
forsinkelsene.
Senest i midten av april garanterte HomeNet at alle beboerne skulle være på nett i god
tid innen 1. mai. Dette til tross for at bare 1/3 av seksjonene da var tilkoblet nettet. Styret
fikk derfor forlenget avtalen med Canal Digital en måned. Det samme gjentok seg neste
måned og avtalen med Canal Digital ble forlenget i en måned til. Den 1. juli var det
fremdeles mange beboere som ikke hadde nett, men Canal Digital kuttet ikke ut sine
signaler før 1. september, så det egentlige problemet ble veldig synlig først da.
Styret har arbeidet svært mye med denne saken, og i skrivende stund er fremdeles ikke
alle beboerne på nett. HomeNet byttet i november ut underleverandrøren Lyn Elektro, og
engasjerte Netel til å ferdigstille jobben. Arbeidet pågår fremdeles, men ser ut til å være i
avslutningsfasen i skrivende stund. Styret fortsetter arbeidet opp mot HomeNet.

Innglassing av balkonger
Styret har fortsatt arbeidet med å rede grunnen for muligheten til innglassing av
balkonger.

Styret vurderte det dithen at det kunne være hensiktsmessig å innhente rammetillatelse
fra kommunen før forslaget om utforming etc. ble behandlet av årsmøtet. Styret mente at
bare det faktum at det foreligger rammetillatelse kan bidra til verdiøkning av leilighetene,
selv om nåværende eier ikke selv ønsker å innglasse.

Det ble innhentet tilbud fra tre forskjellige firma, og firmaet Lumon ble valgt til å bistå i
søknadsarbeidet. Kostnadene som er påløpt ifm søknaden til kommunen er kr. 19.000,-,
et beløp som i sin helhet er gebyr til Oslo Kommune. Styret mente at beløpet kan hentes
inn igjen, ved at de som innglasser betaler et gebyr til sameiet.

Etter at rammetillatelse forelå var det meningen å legge frem et komplett forslag til plan
for innglassing på sameiermøtet i mars 2016.

Styret ble svært overrasket da Plan- og bygningsetaten den 30.09.2015 avslo søknaden
om rammetillatelse, med to begrunnelser:

«Balkonger teller med som uteoppholdsarealer for disse bygningene. 1390 m2 av
uteoppholdsarealet er på balkong/ terrasser. Dette utgjør ca. 35 % av
uteoppholdsarealene. (…) Plan- og bygningsetatens begrunnelse for avslaget er at
innglassing av balkonger og verandafelt endrer bygningenes uttrykk. Bygningen framstår
med et større volum og med en mer lukket fasade enn forutsatt i reguleringsplanen.
Innglassing er i strid med plan- og bygningslovens § 29-2 vedrørende visuelle kvaliteter.»

I tillegg til at PBE mener at byggets visuelle uttrykk blir endret ved å tillate innglassing,
mener de også at når balkongene innglasses så er de ikke lenger utearealer. Dette fordi
utbygger fikk lov til å medregne balkongene som utearealer, og kunne dermed utnytte
tomten mer. Dermed oppfyller ikke sameiet kravene til størrelse på uteoppholdsarealer
hvis innglassing tillates. Styret er svært kritisk til begrunnelsen, og mener at det er
betenkelig at man tillater en så høy utnyttelse av tomten at det for fremtiden skal hindre
muligheter for innglassing.
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Vedtaket er påklaget til byrådsavdelingen for byutvikling, og vil bli behandlet der. Styret
avventer nå til klagen på vedtaket er behandlet.

Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer 565658.
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 02333, eller e-post forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller
betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Sommer- og vintertjenester
Det er inngått en avtale med firmaet ORV om sommertjenester (gressklipping, luking og
beskjæring). Bedene i fellesarealene ble luket og barket sommeren 2015.
Det er inngått en avtale med firmaet Gårdspass om vintertjenester (strøing og
snømåking). Måking at Teglverkskroken har vist seg å være en utfordring, ettersom
kommunen ennå ikke har lagt veistubben inn i brøyteplanen – til tross for at kommunen
har overtatt ansvaret for veien (se egen omtale).

Boder
Det har vært to innbrudd i bodområdene på våren 2015, og dette medførte at styret måtte
sørge for reparasjon av ødelagte boddører. Utover egenandel ble utgiftene dekket av
sameiets forsikring.
Det er laget en gitterbod under trappa i C-oppgangens garasjeplan, og styret ønsker å få
laget tilsvarende boder i de andre trappeoppgangene. Dette vil begrense mulighetene til
å sette fra seg søppel, møbler etc., og styret vil ha muligheter til å oppbevare verktøy,
dugnadsutstyr etc.

Klager
Styret mottar jevnlig klager fra beboere om diverse forhold. Det har vært flere klager på
husbråk, høy musikk, høylytt lek i bakgården, rotete balkonger, ballspill, løse hunder,
hensetting av søppel i fellesområdene m.v. Styret tar klager alvorlig, men oppfordrer
beboere til å forsøke å kommunisere med dem det gjelder, og hvis det er forhold av mer
alvorlig karakter, at de ringer Securitas på tlf. 22791070. Sameiet har en avtale med
Securitas om å rykke ut, for så å rapportere til styret om hva saken gjelder, og hvilken
aksjon som er gjort.
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Hensetting av søppel
Sameiet er sterkt plaget av at beboere setter fra seg søppel og andre gjenstander de ikke
vil ha lenger i fellesarealene. Gjenstandene settes ved søppelbrønnene, i gangene, i
bodområder og til og med på takterrassen. Styret har måttet be vaktmester om å samle
inn og kjøre bort søppel med jevne mellomrom, og sameiet faktureres ekstra for dette.

Styret har også arbeidet med å finne en tilfredsstillende løsning for ekstra papp- og
papirkonteinere som er plassert utenfor B-inngangen. Det har vært kastet mye
restsøppel i dunkene, noe som påfører sameiet ekstra utgifter. Som en siste utvei, har
styret fått lukkede søppeldunker med en mindre åpning til å kaste papp- og papiravfall.
Ordningen er under evaluering.
Sameiet har en avtale med Hoff Transport om halvårlig rengjøring av søppelbrønnene.

Skadedyr
Det har vært observert en rotte i garasjen, og sameiet har en avtale med
skadedyrsfirmaet Rentokil om jevnlig kontroll av området. Styret har fått melding om at
enkelte beboere legger ut mat på bakken til fuglene, men dette er problematisk da det
også tiltrekker rotter og mus.
Det har også vært noen tilfeller av veggdyr i sameiet. De tilfellene vi kjenner til er sanert.
Det er viktig å melde fra med en gang man oppdager uønskede kryp i leiligheten, slik at
spredning kan forhindres.

Gjennomgang av VVS fagkompetanse
Styret har innhentet fagkompetanse for å vurdere innreguleringen av fjernvarmeanlegget.
Gjennomgangen viser at anlegget ikke er riktig innregulert, og at det er årsaken til at
mange beboere har for kaldt tappevann, og at det tar uforholdsmessig lang tid å få varmt
vann i kranene. Styret har klaget til Veidekke gjentatte ganger om dette, men har så
langt ikke lykkes i få dette i orden. Den lave temperaturen og tiden det tar før
varmtvannet kommer i tappekranen er i strid med Hafslund driftsinstruks for fjernvarme.
Styret fortsetter arbeidet.

Serviceavtaler
Styret har gjennom 2015 inngått flere vedlikeholds- og serviceavtaler, blant annet for å
gjennomgå det elektriske anlegget, ventilasjonen, og renhold av søppelbrønner.
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling
er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016.

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

Inntekter
Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 6 470 530.
Dette er ca kr 395 000 høyere enn budsjettert og har to årsaker:

- Ekstraordinært sameiermøtet i 2015 vedtok å delfinansiere nytt låssystem over
felleskostnadene. På bakgrunn av dette ble det i perioden august-desember krevet
inn ekstra kapital.

- I tillegg ble det installert toveismålere slik at avregning energiforbruk kunne
iverksettes. Avregning ble foretatt for perioden 2012-2014 og fremkommer som
under andre inntekter.

Kostnader
Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 6 482 702.
Dette er ca kr 931 000 høyere enn budsjettert og har flere årsaker:

- Installasjon av lysstyring i bodarealer og utendørs. Tiltaket var ikke budsjettert.
- Heisstans. Dette er dessverre en kostbar ulempe for fellesskapet.
- Brannsikring. Brannsentralen er flyttet over til Securitas og i forbindelse med dette

påløp det noen kostnader. I tillegg er det utført en risikovurdering mht brann og
innbruddsfare, samt en gjennomgang av brannsikkerhet. Tiltakene var ikke
budsjettert.

- Energi/fyring. Avregningen for perioden 2012-2014 viste at flere eiere hadde
penger til gode. Dette blir ført som en kostnad da utbetalingen fant sted i et annet
år enn kostnaden ble belastet regnskapet.

- Andre driftskostnader. Styret vedtok å bone fellesarealer da dette dessverre ikke
hadde blitt gjort tidligere. Kostnaden på kr 93 000 var ikke hensyntatt på
budsjetteringstidspunktet.

- Konsulenthonorar. Dette gjelder kostnader i forbindelse med montering av to-veis
målere og avtale inngått med Ista. Beslutningen ble fattet på årsmøtet og var
således ikke hensyntatt i budsjettet. Totalkostnad for dette ble ca kr 300 000.

Resultat
Årets resultat på kr 3 716 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2015.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2015 var kr 1 461 192 og ligger på
samme nivå som året før. Vi anser styrets økonomistyring som god med tanke på de
investeringer som er gjennomført i perioden uten å forstyrre sameiets likviditet.

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

Drift og vedlikehold
Sameiet er nytt og har ikke vedlikeholdsbehov utover ordinær drift. Til tross for dette er
det tidvis utfordringer med heisstans, og styret har budsjettert med kr 200 000 til drift og
vedlikehold av denne. Til orientering er brorparten av midlene avsatt til de ordinære
vedlikeholds- og servicekontraktene. Styret har også avsatt midler til en profesjonell
gjennomgang av sameiets fellesarealer i forkant av 5 års befaringen med utbygger.

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

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

Forsikring
Forsikringspremien for 2016 forventes ikke særlig regulert.

Lån
Gla'enga Eierseksjonssameie har ikke lån.

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.

Det gjøres oppmerksom på at avregning av forbruk vann og fjernvarme vil skje over giro
for juli måned.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 09.02.2016
Styret i Gla'enga Eierseksjonssameie

Roger Jakobsen/s/ Dulbic Dzevdet/s/ Ragnhild Storeide Folgerø/s/

Stine Skurdal/s/ William Eliassen Young/s/







17

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2015 2014 2015 2016

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 6 019 159 7 136 952 5 865 000 6 128 000

Andre inntekter 3 451 371 33 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 470 530 7 136 985 5 865 000 6 128 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -28 200 -25 380 -28 000 -31 000

Styrehonorar 5 -200 000 -180 000 -200 000 -220 000

Revisjonshonorar 6 -16 969 -9 374 -11 000 -11 000

Forretningsførerhonorar -205 403 -198 953 -206 000 -212 000

Konsulenthonorar 7 -376 150 -488 732 -40 000 -120 000

Kontingenter -6 900 -6 675 -7 000 -7 000

Drift og vedlikehold 8 -805 734 -340 797 -540 000 -635 000

Forsikringer -415 911 -420 551 -450 000 -417 000

Festeavgift -1 092 712 -1 071 304 -1 098 000 -1 093 000

Kommunale avgifter 9 -998 720 -841 270 -998 500 -1 014 000

Energi/fyring 10 -388 370 -1 350 777 -80 000 -200 000

Kabel-/TV-anlegg -1 036 995 -1 006 866 -1 033 000 -1 145 000

Andre driftskostnader 11 -910 639 -886 292 -860 000 -916 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -6 482 702 -6 826 970 -5 551 500 -6 021 000

DRIFTSRESULTAT -12 171 310 015 313 500 107 000

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 12 18 190 32 461 10 000 5 000

Finanskostnader 13 -2 303 -191 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 15 887 32 270 10 000 5 000

ÅRSRESULTAT 3 716 342 286 323 500 122 000

Overføringer:

Til opptjent egenkapital 3 716 342 286
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BALANSE

Note 2015 2014

EIENDELER

OMLØPSMIDLER

Restanser på felleskostnader 49 418 12 399

Kundefordringer 62 686 0

Kortsiktige fordringer 14 809 272 313 943

Driftskonto OBOS-banken 594 474 500 706

Sparekonto OBOS-banken 653 598 1 437 168

SUM OMLØPSMIDLER 2 169 448 2 264 215

SUM EIENDELER 2 169 448 2 264 215

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 1 461 192 1 457 476

SUM EGENKAPITAL 1 461 192 1 457 476

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddsbetalte felleskostnader 100 236 128 178

Leverandørgjeld 410 154 678 561

Energiavregning 15 119 945 0

Annen kortsiktig gjeld 16 77 921 0

SUM KORTSIKTIG GJELD 708 256 806 739

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 169 448 2 264 215

Pantstillelse 0 0

Garantiansvar 0 0

Oslo, 09.02.2016

Styret i Gla'enga Eierseksjonssameie

Roger Jakobsen/s/ Dulbic Dzevdet/s/ Ragnhild Storeide Folgerø/s/

Stine Skurdal/s/ William Eliassen Young/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

Bolig:Felleskostnader 4 477 333

Bolig: Garasje 139 500

Bolig: Festeavgift 76 500

Bolig: Bredbånd 601 704

Bolig: Kabel-TV 497 394

Næring: Felleskostnader 25 284

Næring: Festeavgift 7 272

Næringsparkering: Felleskostnader 17 208

Næringsparkering: Garasje 113 100

Næringsparkering: Festeavgift 63 864

Bolig: Brensel 1 204 764

Næring: Brensel 9 192

Bolig: Brensel jf.note 15 -1 204 764

Næring: Brensel jf. note 15 -9 192

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 6 019 159
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NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Brenselavregning 2012-2014 440 148

EL-Plass 4 000

Korrigeringer på reskontro 223

Innflytningsgebyr 7 000

SUM ANDRE INNTEKTER 451 371

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -28 200

SUM PERSONALKOSTNADER -28 200

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

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

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 200 000

I tillegg har styret fått dekket mat for kr 1 422, jf. note 11.

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 16 969

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand -2 375

OBOS Eiendomsforvaltning AS -65 618

ISTA -254 931

Andre konsulenthonorarer (mont. målere, Ista) -53 226

SUM KONSULENTHONORAR -376 150

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger -252 357

Drift/vedlikehold VVS -9 800

Drift/vedlikehold elektro -73 827

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -87 932

Drift/vedlikehold fellesanlegg -6 403

Drift/vedlikehold heisanlegg -174 536

Drift/vedlikehold fyringsanlegg -4 113

Drift/vedlikehold brannsikring -89 819

Drift/vedlikehold garasjeanlegg -62 093

Kostnader leiligheter, lokaler -31 739

Egenandel forsikring -10 000

Kostnader dugnader -3 117

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -805 734
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NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -633 284

Renovasjonsavgift -365 435

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -998 720

NOTE: 10

ENERGI/FYRING

Elektrisk energi -190 197

Andre fyringskostnader (avr. 2012-14) -198 173

SUM ENERGI / FYRING -388 370

NOTE: 11

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -2 250

Container -15 470

Skadedyrarbeid (avt. gnagere) -10 832

Driftsmateriell -307

Lyspærer og sikringer -5 777

Vaktmestertjenester -280 461

Vakthold -99 661

Renhold ved firmaer -366 493

Snørydding/gressklipping -45 266

Andre fremmede tjenester (søkn. fasadeendr, HMS) -30 158

Kontor- og datarekvisita -2 924

Trykksaker -6 544

Kurs (HMS og brann) -2 390

Andre kostnader tillitsvalgte -1 422

Andre kontorkostnader -1 468

Porto -29 538

Bankgebyr -3 787

Velferdskostnader -5 890

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -910 639

NOTE: 12

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 988

Renter av sparekonto i OBOS-banken 16 430

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 772

SUM FINANSINNTEKTER 18 190

NOTE: 13

FINANSKOSTNADER

Andre rentekostnader -2 303

SUM FINANSKOSTNADER -2 303



23

NOTE: 14

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Brenselavregning avregnes over felleskostnader i 2016 353 292

HomeNet AS 303 530

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016) 152 451

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 809 272

NOTE: 15

ENERGIAVREGNING

INNTEKTER

Forskuddsinnbetalinger Bolig(a konto) 2015 -1 204 764

Forskuddsinnbetalinger Næring(a konto) 2015 -9 192

SUM INNTEKTER -1 213 956
.

KOSTNADER

Administrasjon 2015 Bolig 12 145

Næring 93

sum 12 238 12 238

Fjernvarme 2015 Bolig 1 063 054

Næring 18 720

sum 1 081 774 1 081 774

SUM KOSTNADER 1 094 011
.

.

SUM ENERGIAVREGNING -119 945

Brenselavregning for 2015 skal avregnes i 2016. 0
.

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: 16

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Brenseloppgjør 2012-2014 til gode til beboerne -77 921

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -77 921
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NOTE: 17

OPPTJENT EGENKAPITAL

BO7026 NÆ7026 NP7026 EK 7026

Resultat 2012 962 964 -501 26 952 989 415

Resultat 2013 51 084 -15 002 89 694 125 775

Resultat 2014 234 557 -44 040 151 769 342 286

Resultat 2015 -79 209 142 117 -59 193 3 716

UB 1 169 396 82 574 209 222 1 461 192
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4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
Styret mottar sin godtgjørelse i etterkant av sin styreperiode, og foreslått beløp
fremkommer av budsjettet 2016. Det foreslås å honorere det avtroppende styret med
kr 220 000.

Styret er valgt av sameiermøtet for å ivareta fellesskapets interesser og bygget for øvrig.
Året som har gått har vært preget av større utfordringer med hensyn til installasjon av
målere og avregning energi, oppfølging og inngåelse av serviceavtaler, nytt fibernett samt
installasjon av nytt låssystem. Styremedlemmer må være tilgjengelige både på dagtid og
kveldstid, alt etter behov. Arbeidsoppgavene er naturligvis fordelt styremedlemmer i
mellom.

Styremedlemmer bruker tiden sin på styrearbeid i tillegg til sitt ordinære arbeid og fritid.
Honorering av styrearbeid vil til enhver tid aldri tilsvare tiden som går med til dette
arbeidet, men samtidig er det ønskelig at beløpet er i en størrelsesorden som gjør at det er
«bryet verdt» for de som utfører det.
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5. INNKOMNE FORSLAG

A) Endring av husordensreglene punkt 1.2 Støy.
Styret har fått mange klager på støy i bakgården ut over kveldene på sommerstid, og
foreslår derfor å regulere dette bedre i husordensreglene.

Foreslått endring er markert med kursiv, og tekst som utgår er gjennomstreket

1.2 Støy

Volumet på radio, TV eller musikkanlegg må ikke være så høyt at det sjenerer naboene.
Lydkilder som radioer og høyttalere skal fortrinnsvis på innervegger og ikke på vegg mot
naboer.

Avspilling av musikk eller annen høylytt underholdning eller aktivitet, samt banking, boring,
(som vaskemaskin etc.) er ikke tillatt før kl. 08.00 og ikke etter kl. 23.00. Skal høyttalere
brukes før eller etter disse klokkeslett, må de dempes slik at de overhodet ikke sjenerer
naboleilighetene. Vis hensyn spesielt på sommertid med åpne vinduer.

Ved større sammenkomster eller fest skal naboene varsles i god tid på forhånd med
oppslag i trappeoppgang.

Musikkøving, banking og boring etc, tillates kun mellom kl. 08.00 og kl. 20.00.

Det må utvises hensyn til dem som har uteplass og soverom mot bakgården, og høylytt lek
og annen støy i bakgården tillates derfor kun mellom 08.00 og 20.00.

Forslag til vedtak: Husordensreglene punkt 1.2 Støy vedtas som foreslått.

B) Endring av husordensreglene punkt 1.8. Utvendig bruk/ fasade.
Styret har fått mange klager på rotete balkonger, og foreslår derfor å tydeliggjøre
husordensreglene. Det har også vært flere tilfeller av oppbevaring av for eksempel bildekk,
søppel og hvitevarer på balkongen, noe som utgjør en brannfare, i tillegg til at det ser
svært stygt ut.

Foreslått endring er markert med kursiv.

1.8 Utvendig bruk / fasade

Det er ikke tillatt å montere opp eller bruke parabolantenner.

Markiser / solavskjerming skal være i tråd med gitte retningslinjer angående fargevalg
(ensfarget grå) og i samsvar med byggets øvrige utseende.

Fastmonterte utelamper skal være i tråd med gitte retningslinjer angående fargevalg
(ensfarget grå) og i samsvar med byggets øvrige utseende.

Beboere skal holde balkonger / terrasser ryddige og disse skal ikke brukes til permanent
oppbevaring av ting eller rot som kan sjenere andre beboere eller fasadens utseende. Det
er ikke tillatt å oppbevare hvitevarer (vaskemaskiner, kjøleskap, frysere etc.), bildekk,
søppel og lignende på balkongen / terrassen.

Børsting, banking og risting av tepper, sengetøy, matter o.l må ikke foregå fra vinduer eller
terrasser, balkonger og svalganger. Dette gjelder også takterrassen.
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Klær må ikke henges til tørk fra vinduet. Det tillates ikke tørkesnorer på balkongen /
terrassen. Tøy som tørkes på tørkestativ tillates. Det tillates ikke klestørk på 17. mai.

Det tillates ikke at takterrassen benyttes til å tørke/ lufte tøy, tepper, dyner etc.

Forslag til vedtak: Husordensreglene punkt 1.8 Utvendig bruk/fasade får tekst i kursiv
tillagt regelen.

C) Endring av husordensreglene punkt 1.12 Oppsett av strømladere for bil i
garasje.

Gjeldende tekst pålegger styret å kontakte elektriker ved installasjon av strømladere.
Styret synes dette er en uhensiktsmessig praksis.

Foreslått endring er markert med kursiv, og tekst som utgår er gjennomstreket

Oppsett av godkjent strømlader for bil i garasje må bekostes påkostes av den enkelte eier.
Oppsett av strømlader må utføres av godkjent elektriker. bestilles via styret og vaktmester,
men faktureres. Hurtiglader for bil er ikke tillatt, og skader på anlegg som følger etter bruk
av hurtiglader vil belastes eier av parkeringsplassen. Styret fastsetter til enhver tid prisen.

Dokumentasjon på installasjonen skal fremlegges styret, og forretningsfører sørger for
innkreving av forbruk strøm etter gjeldende satser vedtatt av styret.

Forslag til vedtak:
Husordensreglene punkt 1.12 Oppsett av strømladere for bil i garasje endres som
foreslått.

D) Endring av husordensreglene, nytt punkt.
Røyking på fellesområdene er et stadig tilbakevendende tema når det gjelder klager til
styret. Det foreslås derfor et nytt punkt:

1.13 Røyking

«Det er forbudt å røyke i innvendige fellesarealer, herunder svalganger. Det må tas
spesielt hensyn til naboene ved røyking i utendørs fellesarealer. Røyking må ikke
forekomme der det er skiltet med røyking forbudt pga nærhet til propan. Røyking må ikke
skje utenfor vinduer/ dører til leiligheter. Det må tas hensyn til naboene ved røyking på
balkong / terrasse / takterrasse.»

Forslag til vedtak: Husordensreglene tilføyes et nytt punkt 1.13 Røyking.

E) Utvidet serviceavtale for heis i C-oppgangen. Forslag fra Inger Lagset Egeland

Begrunnelse:
Heisen i C-oppgangen er den eneste heisen i sameiet som kan transportere sykebåre.
Dessuten er det mange i oppgangen som er totalt avhengige av heisen, brukere av
rullestol, rullator, barnevogn og andre.
Det er ikke holdbart slik det har vært hittil. I helgen 22.-24. januar sto heisen i C-
oppgangen og den ble ikke i drift igjen før tirsdagen, samtidig som heisen i B-oppgangen
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også var ute av drift.
Helgen etterpå, 29.-31. januar var det også stans på heisen i C-oppgangen, og den er
fortsatt ute av drift i skrivende stund, tirsdag 2. februar kl 16.08.

Forslag til vedtak:
Styret må sørge for så snart som mulig å inngå en utvidet serviceavtale med heisfirmaet
om heisen i C-oppgangen: ved driftsstans må heisen repareres umiddelbart.

Styrets innstilling:
Styret er enig i at det har vært problemer særlig med C-heisen den siste tiden. Vi har vært
i jevnlig dialog med Otis om tiltak for å få heisen mer driftssikker.

Det er for øvrig ikke riktig at heisen i C-oppgangen er den eneste båreheisen i sameiet.
Heisen i B-oppgangen er også båreheis, men det er ikke gjennomgang mellom B- og C-
heisen i alle etasjer.

Det er fullt mulig for styret å kalle ut Otis i helger og på kveldstid. Dette genererer
imidlertid store utgifter, da utkall utenfor ordinær arbeidstid koster mye. Vi har muntlig fått
oppgitt at utkall utenfor ordinær arbeidstid vil koste sameiet mellom 5.000 og 20.000
kroner per gang, avhengig av reparasjonstid.

Styret har til nå vurdert det slik at så lenge én heis står, så er dette håndterlig gjennom
alternative heiser, og at reparasjon derfor kan vente til første ordinære arbeidsdag.
Gjennomføring av forslaget vil kunne medføre behov for en ytterligere økning i
fellesutgiftene.

Styret støtter ikke forslaget.
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FØLGENDE PERSONER FORESLÅS TIL NY STYREPERIODE

A. Som styreleder for 1 år foreslås:

Ragnhild S. Folgerø (ny) Gladengveien 15 C

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:

Dzevdet Dulbic (gjenvalg) Gladengveien 15 C

Natasa Simic (ny) Gladengveien 15 B

C. Som styremedlem for 1 år foreslås:

Kjetil Heiberg Daasvand (ny) Gladengveien 15 D

Styremedlemmer som ikke er på valg:
William Eliassen Young Gladengveien 15 C

D. Som varamedlemmer for 2 år foreslås:

Ajaypal Powar (ny) Gladengveien 15 A

Øystein Soteland Hegnander (ny) Gladengveien 15 C



 

 
VEDTEKTER 
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§ 1  
Eiendommen - formål 

Gla’enga Eierseksjonssameie (heretter sameiet) er et kombinert eierseksjonssameie i 
eiendommen gnr. 129, bnr. 33 i Oslo kommune med påstående bygninger, installasjoner og 
anlegg (heretter eiendommen). Tomt er festet. Festekontrakt er tinglyst den 15.12.2010, med 
dagboknr. 989127. 
 
Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”seksjonene”) som 
fremgår av tinglyst seksjoneringsbegjæring.  
 
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen 
med fellesanlegg av enhver art.  
 
 

§ 2  
Organisering av sameiet 

Sameiet består av 3 næringsseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”næring”) og 
183boligseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”bolig”). 
 
Bruksenhetenes hoveddel består av klart avgrensede og sammenhengende deler av 
bebyggelsen på eiendommen slik som angitt i seksjoneringsbegjæringen. Seksjonen kan ikke 
skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel i sin seksjon, men rett til bruk 
av den leilighet som er knyttet til bruksenheten.  
 
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter (inkl tilleggsareal) er 
fellesareal.  
 
Sameiebrøkene for boligene og næringsseksjon 1 etg.  bygger på hoveddelens BRA areal, 
eksklusive balkonger. Sameiebrøken for næringsseksjon i garasjeanlegg fastsettes uavhengig av 
areal. 
 
Eiendommen er et kombinasjonsbygg, og verken sameiermøte eller Sameiets styre kan fatte 
beslutninger som på en urimelig og vesentlig måte begrenser eller vanskeliggjør lovlig 
næringsvirksomhet i Eiendommens næringsseksjoner. 
 
De næringsseksjonene som søkes etablert er i eiendommens første etasje og kjelleretasje 
(garasjeanlegg). Næringsseksjonene disponeres av utbygger inntil det foreligger salg eller annen 
avtale om disse delene av eiendommen slik at utbygger kan organisere dem på den for utbygger 
mest hensiktsmessige måte. Garasjeplasser i næringsseksjonene kan utleies også til andre enn 
beboere i sameiet. Beboerne har fortrinnsrett til å leie til markedsmessige betingelser. 
 
Sameiets parkeringsplasser i garasjeanlegg som ikke tilligger næringsseksjon som hoveddel eller 
tilleggsdel seksjoneres som fellesareal. De parkeringsplasser utbygger selger i form av 
eiendoms- og/eller bruksrett for kjøper skal vedkommende kjøper ha enebruksrett til uten annet 
vederlag til sameiet enn den dekning av kostnader som fremgår av disse vedtekter. Utbygger har 
disposisjonsrett over usolgte parkeringsplasser inntil disse er solgt 
 
 



§ 3  
Rettslig råderett 

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til 
salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot 
sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 25.  
 
Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering.  

 
 

§ 4  
Rett til bruk 

4.1 Seksjonen 
Den enkelte sameier har med de presiseringer som fremgår nedenfor enerett til bruk av 
Seksjonen. Bruken av Seksjonen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade 
eller ulempe for andre sameiere. 
 
Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den 
enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas 
uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 (2). 
 
For butikk (næring) skal gjelde alminnelige åpningstider i hht. offentlige normer godkjent av Oslo 
kommune til enhver tid. Varelevering skal skje mellom kl 07 og kl 20.00. 
 
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjoneringsbegjæringen, lov 
om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøte. 
 
4.2 Innvendig fellesareal 
Den enkelte sameier har, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor, rett til å nytte 
eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 

 
Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller 
ulempe for andre sameiere. Ingen kan plassere utstyr, innretninger eller annet i fellesarealene 
utenfor angitt plass og/eller etter godkjenning fra Sameiet.  
 

 
4.3 Utvendige fellesarealer 
Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av 
anleggene som er avtalt eller forutsatt. Ingen sameiere kan etablere innretninger, bebygge eller 
på annen måte tilta seg bruken av fellesarealer uten etter eventuell godkjenning fra Sameiet.  

 
 

§ 5 
Ordensregler 

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  
 
 

§ 6 
Bygningsmessige arbeider 

Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som Utskifting av vinduer 
og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, 
oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc, kan bare gjennomføres 
etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører 
fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for 
skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene.  
 
Næringsseksjonene har rett til å oppføre reklame eller markedsføringsutstyr på fasaden 
tilhørende næringsseksjonene. Søknad skal sendes styret, som ikke kan nekte slik oppføring. Det 



forutsettes at eventuelle inngrep har nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig ikke bryter med 
fasadens visuelle profil og ikke er til urimelig ulempe for andre seksjonseiere.  
 
Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke 
er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig 
ettersyn og vedlikehold av installasjonene.  
 
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige 
på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke 
nektes uten saklig grunn. 

 
 

§ 7 
Felleskostnader 

 
Sameiets kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) skal 
regnskapsmessig deles mellom boligseksjonene og næringsseksjon snr 184 i 1 etg. og 
næringsseksjonsnr 185 og 186 (næringsparkering) i 3 avdelinger/underregnskap. Så langt det er 
mulig skal felleskostnader som kan henføres til den enkelte avdeling, fordeles mellom sameierne 
i hver avdeling. Felleskostnadene fordeles mellom sameierne i hver avdeling etter sameiebrøken 
med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk, eller fremkommer av disse vedtekter.  
 
Felleskostnader som ikke kan henføres til en av regnskapsavdelingene, fordeles på hver 
avdeling, , etter samlet sameierbrøk for avdelingen(e).  
 
For kostnad til sameiets bygningsforsikring fastsetter styret en forholdsmessig fordelingsnøkkel 
mellom boligseksjoner, næringsseksjon i 1 etg og p-plasser i garasjeanlegget. 
 
For hver parkeringsplass i garasjeanleggene (med medfølgende kjøre- og adkomstareal og 
tekniske anlegg tilknyttet parkeringsarealet)  som sameier disponerer skal det, betales like stor 
utgiftsbidrag. Dette gjelder ikke for garasjeplasser som eventuelt leies. 
 
Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles mellom seksjonene som er 
tilknyttet med en lik andel pr seksjon. 
 
Kostnad til fjernvarme (fyring/varmtvann) vil bli avregnet etter individuelle målere i den enkelte 
seksjon. 
 
Årlig festeavgift er NOK 1.000.000,-. Bortfester kan regulere festeavgift i henhold til tinglyst 
festekontrakt. Boligseksjonene 1-183 og næringsseksjonsnr 184 skal dekke 87,44 % av årlig 
festeavgift, som skal fordeles etter innbyrdes eierbrøk.  P-plasser i garasjekjeller skal dekke 
12,56 % av årlig festeavgift, som skal fordeles med lik andel pr plass, uavhengig av om 
vedkommende parkeringsplass er del av egen seksjon, tilleggsareal til seksjon eller disponeres 
på annet rettslig grunnlag.    
 
Sameiet er i henhold til utbyggingsavtale for området og avtale med eier av tilstøtende eiendom 
gnr 129 bnr 29 forpliktet til å bekoste vedlikehold av vei og fortau til minst kommunal standard til 
Kolberg Motors AS (org.nr 918 294 554) inntil Kolberg Motors AS starter arbeidet med 
utbygging/ombygging av sin eiendom. Vedlikeholdskostnadene deles deretter likt mellom de to 
eiendommer. Kartbilag som viser de to eiendommene følger som vedlegg til disse vedtekter. 
 
Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin 
andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, 
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.  
 
 

  



§ 8 
Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt 

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde bruksenheten med tilleggsareal i 
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som balkonger, dører og vinduer innvendig, rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, 
inventar, utstyr inklusive vannklosett, vasker, radiatorer, målere, apparater og innvendige flater 
(herunder tapet, gulvbelegg, vegg, gulv og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og 
innvendige dører med karmer). Våtrom må brukes og vedlikeholdes i henhold til den FDV 
dokumentasjon som er overlevert fra utbygger slik at fuktskader og lekkasjer unngås. For 
balkonger/terrasser som ved seksjoneringsbegjæringen måtte være gjort til del av den enkelte 
seksjon eller tilleggsareal, har sameiet likevel ansvar for det ytre vedlikeholdet, mens 
seksjonseieren har et tilsynsansvar og ansvar for det vedlikeholdet som er nødvendig som følge 
av egen bruk.  
 
Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til 
og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning.  Sameieren skal også rense 
eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. 
 
Bodene skal innvendig inklusive dør, lås m.m vedlikeholdes av den enkelte sameier.  
 
Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og 
skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 
innbrudd og uvær. 
 
Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren 
straks å melde fra skriftlig til sameiet. 
 
Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i 
seksjonen selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren.  
 
 
 

§ 9 
Sameiets vedlikeholdsplikt 

Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 
ligger på sameierne. For balkonger/terrasser som ved seksjoneringsbegjæringen måtte være 
gjort til del av den enkelte seksjon eller tilleggsareal, har sameiet som nevnt i § 8 ansvar for det 
ytre vedlikeholdet, mens seksjonseieren har et tilsynsansvar og ansvar for det vedlikeholdet som 
er nødvendig som følge av egen bruk. 
 
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av 
termoruter, og ytterdører knyttet til fellesarealer, reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, 
bærende veggkonstruksjoner, balkonger, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende 
konstruksjoner med unntak av varmekabler. 
 
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, 
herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres 
slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen. 
 
Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, skal kostnader fordeles slik som i hh. t § 7. 
 
 

§ 10 
Vedlikeholdsfond 

Sameiermøtet kan vedta avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, 
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til 



fondet, innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. Disse midler vil være 
sameiets, og ved eventuelt overdragelse av sin seksjon kan ikke seksjonseier kreve noen andel 
utbetalt/tilbakebetalt.  
 
 

§ 11 
Utbedringsansvar og erstatning 

Fører en sameiers/andelseiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen sameiers 
bruksenhet eller annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører 
bruksenheten/boligen til, skal skaden utbedres av sameiet. Utgiftene kan kreves dekket av 
sameier etter tredje ledd. 
 
Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte sameier. Sameiet hefter ikke for eventuelle 
skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre. 
  
Sameiet og skadelidte sameiere eller andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at 
sameieren misligholder sine plikter, etter samme regler i borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.  
 
Sameier kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine, etter 
samme regler som borettslagslovens § 5-18. 
 
 

§ 12 
Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens 
oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel 
til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf eierseksjonsloven § 27.  

 
 

§ 13 
Styret 

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer samt en til to 
varamedlemmer.. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. 
Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt 
av det sameiermøtet som foretar valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det 
ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. 
  
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. 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.  
 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet 
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.  
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller festeforhold representerer styret sameierne 
ved sin underskirft. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner dets 
navn. Styret kan gi prokura.  
 
 

§ 14 
Om styrets møter 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det er behov og for at det skal 
være en forsvarlig drift. Et styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.  
 



Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer for et 
vedtak må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av styremedlemmene.  
 
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt nestleder 
skal styre velge en møteleder. Styret skal føre protokoll fra møtene som skal underskrives av de 
fremmøtte styremedlemmer.  

 
 

§ 15 
Sameiermøtet 

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år 
innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste 
frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet 
med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. 
 
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir 
hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og 
høyst 20 dagers varsel.  
 
Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi 
de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære 
sameiermøtet alltid behandle: 

 styrets årsberetning 

 styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning 

 valg av styremedlemmer. 
 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett etter sameiebrøk,jfr § 16 Sameieren har rett til å møte 
ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og 
fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten 
kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare 
rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse. 
  
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv 
eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 
 
Styreleder og forretningsfører plikter å være til stede på sameiermøtet, med mindre det er 
åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og et ekstra hustandsmedlem for 
hver boligseksjon har rett til å være til stede på sameiermøtet og har rett til å uttale seg.  

 
 

§ 16 
Sameiermøtets vedtak 

Ved avstemming regnes flertall etter sameiebrøk. 

 
Saker som kun angår boligseksjonene avgjøres alene av boligseksjonene i fellesskap. Flertallet 
regnes etter antall seksjoner, slik at hver av boligseksjonen gir én stemme. 
 
Saker som kun angår næringsseksjonene avgjøres alene av næringsseksjonene i fellesskap. 
Flertallet regnes etter sameierbrøk. 

 
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets 
beslutning det som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står 
stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
1. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om 
    blant annet. 



 

 Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter 
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold 

 Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter 

 Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører 
sameierne i felleskap og innløsning av festetomten. 

 Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går over vanlig forvaltning 

 Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet 
formål. 

   Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går 
utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. 

 
2. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameierne det gjelder: 
 

 At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like 
utover det som følger av disse vedtekter jf. §§ 10. 

 Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over 
seksjonen, 

 Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn 
bestemt i § 7. 

 
3. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av 

hele eller deler av eiendommen 
 
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 
urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 
 

 
§ 17 

Forretningsfører 
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med lov om eierseksjoner § 41. 
 
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 
Forsikring 

Sameiet er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent 
selskap. Andre forsikringer er den enkelte sameier ansvarlig for. 

 
 

§ 19 
Revisjon og regnskap 

Sameiets revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal 
sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal 
legges frem på ordinært sameiermøte.  

 
 

§20 
Mindretallsvern 

Sameiermøtet, styret eller andre som representer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet 
til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 
 

 



§ 21 
Parkering og boder 

Beboerne har fortrinnsrett til å leie, til markedsmessige vilkår, parkeringsplasser som disponeres 
av utbygger og/eller næringsseksjoner. De parkeringsplasser utbygger selger i form av 
eiendoms- og/eller bruksrett for kjøper skal vedkommende kjøper ha enebruksrett til uten annet 
vederlag til sameiet enn den dekning av kostnader som fremgår av disse vedtekter. Oversikt over 
boder og sameiere som har ervervet eiendoms- og/eller bruksrett til parkeringsplass i sameiets 
fellesareal fremgår vedlegg til disse vedtekter. Utbygger foretar endelig fordeling av boder 
og/eller parkeringsplasser i sameiet. 
 
Øvrige garasjeplasser i næringsseksjonene kan utleies også til andre enn beboere i sameiet.  
  
 

§ 22 
Endringer i vedtektene 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte 
stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.  
 
 

ooOoo 
 

 
 
 
 
 
  



Vedlegg til vedtektene: 

 

Den eksklusive bruksrettene til parkeringsplasser og boder er fordelt som følger: 
 

EKS: 

Seksjon Formål 
Bod 
nr Parkeringsplass nr Seksjon Formål 

Bod 
nr 

Parkeringsplass 
nr 

1 N   70 B   

2 B   71 B   

3 B   72 B   

4 B   73 B   

5 B   74 B   

6 B   75 B   

7 B   76 B   

8 B   77 B   

9 B   78 B   

10 B   79 B   

11 B   80 B   

12 B   81 B   

13 B   82 B   

14 B   83 B   

15 B   84 B   

16 B   85 B   

17 B   86 B   

18 B   87 B   

19 B   88 B   

20 B   89 B   

21 B   90 B   

22 B   91 B   

23 B   92 B   

24 B   93 B   

25 B   95 B   

26 B   96 B   

27 B   97 B   

28 B   98 B   

29 B   99 B   

30 B   100 B   

31 B   101 B   

32 B   102 B   

33 B   103 B   

34 B   104 B   

35 B   105 B   

36 B   106 B   

37 B   107 B   

38 B   108 B   

39 B   109 B   

40 B   110 B   

41 B   111 B   

42 B   112 B   

43 B   113 B   

44 B   114 B   

45 B   115 B   

46 B   116 B   

47 B   117 B   

48 B   118 B   



49 B   119 B   

50 B   120 B   

51 B   121 B   

52 B   122 B   

53 B   123 B   

54 B   124 B   

55 B   125 B   

56 B   126 B   

57 B   127 B   

58 B   128 B   

59 B   129 B   

60 B   130 B   

61 B   131 B   

62 B   132 B   

63 B   133 B   

64 B   134 B   

65 B   135 B   

66 B   136 B   

67 B   137 B   

68 B       

69 B   OSV…    
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             HUSORDENSREGLER FOR 

GLAENGA SAMEIE org.nr. 898 391 442 
 

Endret på sameiermøte 10.04.2014 og 19.03.2015.  

  
1. FORMÅL 

Husordensreglene har til formål å skape gode forhold og trivsel innen boligsameiet og mellom naboer, samt 

verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 

1.1 Generelle retningslinjer 

 Den enkelte sameier og beboer er ansvarlig for at husordensreglene overholdes av husstanden og de som har 

adgang til leiligheten og fellesarealene. 

 Meldinger fra styret til beboere, er å betrakte som midlertidige husordensregler inntil de eventuelt vedtas på 

førstkommende sameiermøte. 

 Leilighetene må bare brukes til beboelse. Det er forbudt å bruke leilighetene til verksted eller annen 

virksomhet som kan sjenere naboer eller utsette eiendommen for fare eller skade. 

 Alle sameiere skal sette seg inn retningslinjene for forvaltning, drift og vedlikehold, FDV, som er blitt 

utarbeidet av Veidekke AS og levert på minnepinne. 

 Enhver forplikter for øvrig å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulemper eller ubehag for andre 

beboere jfr. § 16a i Lov om eierseksjoner. 

1.2 Støy  

 Volumet på radio, TV eller musikkanlegg må ikke være så høyt at det sjenerer naboene. 

 Lydkilder som radioer og høytalere skal fortrinnvis på innervegger og ikke på vegg mot naboer. 

 Avspilling av musikk eller annen høylytt underholdning eller aktivitet, samt banking, boring, vaskemaskin 

etc. er ikke tillatt før kl. 08.00 og ikke etter kl. 23.00. Skal høyttalere brukes før eller etter disse klokkeslett, 

må de dempes slik at de overhodet ikke sjenerer naboleilighetene. Vis hensyn spesielt på sommertid med 

åpne vinduer. 

 Ved større sammenkomster eller fest skal naboene varsles i god tid på forhånd med oppslag i trappeoppgang. 

 Musikkøving tillates kun mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. 

1.3 Innvendig renhold 

 Enhver beboer er ansvarlig for renhold og orden i sin egen leilighet, samt på egen balkong og terrasse. 

 I fellesrom, trappeoppgang o.l. må oppslag eller meddelelser ikke settes opp på andre steder enn 

oppslagstavlene. 

1.4 Vasker, sluk og stoppekraner 

 Alle beboere plikter å gjøre seg kjent med hvor stoppekranen til vannet og fjernvarmen til leiligheten er. 

 Fett, kaffegrut eller annet som kan forårsake tilstopping må ikke tømmes i vask, sluk eller WC. Det må kun 

kastes toalettpapir i WC, tørkepapir og uvedkommende ting kan tilstoppe toalettet. Sluk på bad må rengjøres 

for hår, såperester og annet. 

 La aldri en kran stå åpen når et rom forlates. Hvis rør springer og stoppekran ikke straks kan bli stengt, må 

skadene begrenses ved å surre et håndkle e.l. rundt lekkasjestedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en 

bøtte eller vask som kan samle opp vannet.  

1.5  Frostskader  

 Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vann og avløp ikke fryser. 

 Skader på rør- og sanitæranlegg som skyldes dårlig oppvarming e.l. er beboeren ansvarlig for. 

1.6 Lufting 

 Lufting av leiligheten må bare skje gjennom vinduer. Det er forbudt å lufte gjennom døren til korridor / 

svalgang. 
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1.7 Elektrisk anlegg  

 Hold elektriske ledninger og apparater i god stand.  Husk at dårlig vedlikehold av slikt materiell lett kan 

forårsake brann. 

 Endringer eller ombygning av det elektriske anlegget skal skje i henhold til offentlige regler og kun utføres 

av autorisert elektriker.  

1.8 Utvendig bruk / fasade 

 Det er ikke tillatt å montere opp eller bruke parabolantenner.  

 Markiser / solavskjerming skal være i tråd med gitte retningslinjer angående fargevalg (ensfarget grå) og i 

samsvar med byggets øvrige utseende. 

 Fastmonterte utelamper skal være i tråd med gitte retningslinjer angående fargevalg (ensfarget grå) og i 

samsvar med byggets øvrige utseende. 

 Beboere skal holde balkonger / terrasser ryddige og disse skal ikke brukes til permanent oppbevaring av ting 

eller rot som kan sjenere andre beboere eller fasadens utseende. 

 Børsting, banking og risting av tepper, sengetøy, matter o.l må ikke foregå fra vinduer eller terrasser, 

balkonger og svalganger. 

 Klær må ikke henges til tørk fra vinduet. 

1.9 Ventilasjonsanlegget 

 Bygningens ventilasjonsanlegg må ikke forstyrres ved at utsugingsventilene tettes igjen, at kjøkkenventilator 

kobles direkte til ventiler eller kanaler, eller endres på annen måte. Slike forstyrrelser kan gi matlukt i 

naboleiligheter eller forstyrre ventilasjonen der. 

1.10 Røkvarsler og brannslukningsutstyr 

 Beboer er selv ansvarlig for å skifte batteri i leilighetens røkvarsler og ellers påse at brannutstyr er i 

forskriftsmessig stand.  

1.11  Grilling 

 Det er ikke tillatt å benytte kullgrill / engangsgrill på balkong. Gassgrill og elektrisk grill er tillatt, gasstank 

skal oppbevares ute der det er god luftgjennomstrømning og ikke i boden. Vis ellers hensyn og utøv 

brannsikkerhet. Det er ikke tillatt å grille på fellesarealer. 

1.12 Oppsett av strømladere for bil i garasje 

Oppsett av strømladere for bil i garasje må påkostes av den enkelte eier. Oppsett av strømlader bestilles via 

styret og vaktmester, men faktureres den enkelte. Hurtiglader for bil er ikke tillatt, og skader på anlegg som 

følger etter bruk av hurtiglader vil belastes eier av parkeringsplassen. Styret fastsetter til enhver tid prisen 

 

2. BRUK AV INNVENDIGE FELLESAREALER 

2.1 Trappeoppganger, svalganger og korridorer  

Ingen gjenstander tilhørende beboere – heller ikke barnevogner, ski, kjelker, sykler, sko, avfall, møbler eller 

planter – må settes utenfor leiligheten, men kun inne i hver leilighet eller hver leilighets egen kjellerbod. 

Dette innebærer at f.eks. trappeoppgangene, svalgangene og korridorene ikke kan benyttes som midlertidig 

eller permanent oppbevaringsplass.  

2.2 Kjellerganger 

 Kjellerganger skal ikke brukes til lagring, heller ikke fellesrom som ikke er disponert til lagringsformål. 

2.3 Bruk av biloppstillingsplasser i garasjekjelleren 

 Biloppstillingsplassene i garasjekjelleren skal kun benyttes til oppstilling av biler eller eventuelt motorsykler 

for beboere som har leiet / eier garasjeplass. Dekk, sykler o.l. skal ikke stå på oppstillingsplassen. Arbeider 

som aksepteres utført på biloppstillingsplass er skifte av dekk, bytting av lyspærer o.l. Andre former for 

arbeid utført på bil/motorsykkel aksepteres ikke. Bruk av strøm i garasjekjelleren og strekking av kabler for å 

kunne benytte seg av strøm er ikke tillatt. 

2.4 Bruk av åpen flamme 
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 Bruk av åpen flamme i boder og kjeller er ikke tillatt på grunn av brannfare. 

2.5 Barns lek 

2.5.1 Ballspill på fellesområdene er ikke tillatt. 

2.5.2 Trappeoppganger, svalganger, korridorer, takterrasser, garasje, fellesrom og rom for tekniske anlegg må ikke 

brukes av barn til lek.  

2.5.3 Sykler, rullebrett og rulleskøyter må ikke benyttes i trappeoppganger, korridorer, svalganger eller felles 

takterrasser. 

2.5.4 Foreldre må passe på at barna holder seg til lekeplassene hvor de kan utfolde sine aktiviteter.  

 Foreldre må påse at barn ikke skriver på / tilsøler vegger eller på annen måte gjør skade på bygg eller anlegg. 

 Foreldre er ansvarlig for eventuelle skader barna påfører eiendommen, og må gjøre reint etter barna dersom 

de søler til gjerder, dører, trappeoppganger o.l. 

2.6 Avfall, tilsmussing 

2.6.1 Det er ikke tillatt å kaste fra seg papir, sigarettstumper, snus e.l. på fellesarealer. 

2.6.2 Det er ikke tillatt å kaste ut mat til fuglene. Det er uhygienisk, og kan tiltrekke rotter og mus. 

2.7 Rengjøring 

 Ved tilsmussing i korridorer, trappeoppgang, kjeller og garasje ut over det som skyldes normal bruk, skal 

den enkelte gjøre rent etter seg. 

2.8 Rengjøring av inngangsdører 

 Rengjøring av egen inngangsdør (også på utsiden) med dørkarm mot korridor / svalganger er den enkelte 

eier / leietakers oppgave. 

2.9 Nødutgangsdører og korridorer – vinduer i trappeoppgang 

 Nødutgangsdører i korridorer skal holdes lukket av brannsikkerhets- og innbruddsikkerhetshensyn. 

 Vinduer i trappeoppgang skal holdes lukket i vinterhalvåret. 

  

3. DØRER OG PORTER 

3.1 Låsing av dører 

 Hovedinngangsdører, garasjeporten og nødutganger skal holdes låst til enhver tid. Beboere må ikke slippe 

uvedkommende inn i bygningen. 

3.2 Garasjeporten 

 Garasjeporten skal ikke unødvendig stå åpen. Ved inn- og utkjøring skal det på kvelds- og nattetid 

kontrolleres at porten går igjen før man kjører videre, og at ingen uvedkommende slippes inn. 

3.3 Melding om defekte låser m.v.  

 Dersom dører ikke går i lås, eller garasjeporten ikke fungerer, må beskjed gis til vaktmester eller styret. 

 

4. BRUK AV UTVENDIGE FELLESAREALER 

4.1 Vegetasjon og beplantning  

 Alle beboere må bidra til å verne om vegetasjon, plener og beplantning. 

4.2 Bilkjøring 

 Bilkjøring inn til hovedinngangsdørene eller på fellesarealer er ikke tillatt. 

4.3 Parkering  

 Parkering er ikke tillatt på eiendommens adkomstveier eller fellesarealer. 

 Sykler og barnevogner skal kun plasseres på anvist sted til dette bruk. 
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 Eiere / leietakere med bil eller mopeder/motorsykler må inngå avtale med Urbanium om kjøp eller leie av 

garasjeplass for å kunne parkere i garasjen.  

4.4 Oppsett av strømladere for bil i garasje må påkostes av den enkelte eier. Oppsett av strømlader bestilles 

via styret og vaktmester men faktureres den enkelte. Hurtiglader for bil er ikke tillatt og skader på anlegg 

som følges etter bruk av hurtiglader vil belastes eier av parkeringsplassen. Styret fastsetter til enhver tid 

prisen. 

 Bruk av alle former for fyrverkeri er forbudt på Glaengas fellesområder, takterrasse og private balkonger. 

Forbudet gjelder også utearealene på bakkenivå 

 

5. AVFALLSHÅNDTERING 

5.1 Avfallsbeholdere 

 Det kildesorteringssystem som til enhver tid er fastsatt ved oppslag ved avfallsbeholdere må følges. Alt 

avfall må være godt innpakket, og alt avfall som skal kastes må være sammenpresset til et minimumsvolum. 

Pappesker og flyttemateriell skal enten legges i dunk for papp / papir eller leveres på gjenvinningsstasjon 

hvis det ikke får plass. Avfall som settes igjen utenfor avfallsstasjonen blir ikke hentet av renholdsetaten, 

men må fjernes på beboernes bekostning i form av økte fellesutgifter. 

 Beboere som ikke overholder avfallsreglene vil bli gjort økonomisk ansvarlig for merkostnadene dette 

påfører boligsameiet. 

5.2 Spesialavfall 

 Avfall som ikke kan eller bør plasseres i søppelkassene må beboeren selv sørge for å få borttransportert til 

kommunens mottak for spesialavfall. Giftig avfall, elektronisk avfall, maling, lysstoffrør etc. og alt annet av 

spesialavfall er ikke tillatt å kaste i avfallsbeholdere på fellesareal, men må leveres på miljøstasjon eller til 

miljøcontainer på f. eks. bensinstasjon.  

 

6. HUSDYRHOLD 

6.1 Det er tillatt å holde husdyr som hunder, fugler m.m. inne i leilighetene så lenge dyrene ikke er til sjenanse 

for andre beboere, og dyreholdet er i samsvar med offentlige bestemmelser. 

6.2 Husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets felles arealer av voksen ansvarlig person. 

Barn må ikke alene gis ansvar for dyr. 

6.3 Båndtvang gjelder også katter. Det er således ikke tillatt med katter som går fritt ut og inn av leilighetene; 

kun såkalte ”innekatter”. 

6.3 Det er ikke tillatt å lufte eller sette fra seg dyr på fellesarealene, dette gjelder også gjester som medbringer 

dyr. Ekskrementer skal fjernes omgående.  

 

7. ANSVARSFORHOLD 

7.1 Den enkelte sameier er ansvarlig for eventuelle skader på all eiendom forårsaket ved uforsiktighet av 

vedkommende selv, eller den/ de vedkommende har gitt adgang til eiendommen. 

 

8. GENERELT 

 Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforhold, husordensregler og andre forhold kan rettes muntlig/pr. 

mail til styret eller vaktmester, for leietakere skriftlig til utleier om ytterligere oppfølgning ønskes. 

 Leietakere i Glaenga må gi utleier adgang til leiligheten for nødvendige reparasjoner og utbedringer. Utleier 

har rett til å inspisere leilighetene. Slik inspeksjon skal normalt være varslet på forhånd. I ekstraordinære 

tilfeller kan imidlertid inspeksjon foretas uten varsel. 

 

9.  INNFLYTNINGSGEBYR  

 Ved eierskifte betaler kjøperen et innflytningsgebyr på kr. 1.000,- til sameiet.  
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