VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET I
LILLE VINDEREN PARK
I - BOLIGSEKSJONER OG FORMÅL
Eierseksjonssameiet (heretter kalt sameiet) består av 28 boligseksjoner i henhold til
oppdelingsbegjæring tinglyst den 7. januar 2010.
Sameiet har som formål å ivareta felles interesser og administrasjonen av eiendommen i
Holmenveien 16 B-Fb, Gnr. 40 og Bnr. 4 i Oslo kommune.

II - ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT
Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin
seksjon, med rett til bruk av den boligen som er knyttet til bruksretten. Garasjeplasser og
kjellerboder er seksjonert som tilleggsareal til seksjonene. Hver sameier plikter å overholde
bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter
samt generelle ordensregler fastsettes av sameiermøtet.

III - FELLESAREALER
Seksjonen og fellesarealene kan bare benyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik
at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene. Tomten, og alle
deler av bebyggelsen som ikke i henhold til oppdelingsbegjæringen omfatter seksjoner, er
fellesarealer. Seksjon 1-3, 7-8, 12-14, 18-20 og 23-25 har eksklusiv rett til bruk av de utearealer
som naturlig og etter tegning hører til seksjonen jfr. vedlagt tegning på situasjonskart.
Hver seksjon har rett til å benytte sitt eksklusive areal til det som er vanlig bruk av slikt areal.
Montering av trampoline er ikke tillatt
Fellesarealene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av
arealene som er avtalt eller forutsatt. Det skal være rolig på fellesarealer fra kl. 22.00 til 08.00.

IV - RETTSLIG RÅDERETT
Seksjonene kan fritt overdras eller bortleies, men det er ikke ønskelig at seksjoner overdras permanent
til utleievirksomhet. Ved eierskifte og leietagerskifte pålegges ett gebyr fastsatt i sameiermøte.
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V - FELLESUTGIFTER
Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte seksjon.
Fellesutgiftene skal dekke blant annet ytre vedlikehold, offentlige avgifter og nedbetaling av
evt. fellesgjeld. Fellesutgiftene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på
sameierbrøkene. Sameiebrøken fastsettes basert på seksjonens bruksareal. Hver seksjonseier
har selv vedlikeholdsplikt til sin seksjon, og tilhørende tilleggsareal og areal med eksklusiv
bruksrett. Fellesutgiftene skal dekke vedlikehold av fellesareal.
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjon for krav mot sameieren som følger av
sameierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten
kan gjøres gjeldende av styret og/eller den enkelte sameier som har dekket mer enn sin andel.

VI - VEDLIKEHOLD
Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder døren inn til den enkelte seksjon, innvendig
side av seksjonens vinduer og innsiden av seksjonens balkong og rekkverk, samt vedlikehold
av tilhørende tilleggsareal og areal med eksklusiv bruksrett påhviler fullt ut for egen regning
den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til
og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens
sikringsboks.
Vedlikeholdet skal være forsvarlig slik at det ikke er risiko for eller oppstår skade eller ulempe
for de andre sameierne.
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygningen, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, er
sameiets ansvar.

VII - VEDLIKEHOLDSFOND
Sameiermøtet kan vedta at det skal etableres et fond med avsetninger 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.

VIII - REGISTRERING AV SAMEIERE
Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering.

IX - STYRET
Sameiet skal ha et styre bestående av en leder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Styret velges av
sameiermøtet for to år av gangen. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet. To eller tre
styremedlemmer skal være på valg hvert år.
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Bare seksjonseiere, ektefelle eller samboer til seksjonseiere, eller et annet husstandsmedlem i
seksjonen, kan velges som styremedlemmer.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden.
Sameiermøtet kan med flertall av avgitte stemmer vedta å fjerne et medlem av styret.
Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon trer vedkommende ut av styret.
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
gjør lederens stemme utslaget. Dersom styreleder ikke er til stede vil stemmelikhet medføre at
styret ikke er beslutningsdyktig.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.
Styreleder sammen med ett styremedlem tegner for sameiet.
Styret har ansvar for å utpeke en eller flere som har ansvar for gassanlegget.

X - SAMEIERMØTET
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.
I sameiermøtet gir en seksjon en stemme.
Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. På det ordinære
sameiermøtet skal disse sakene behandles:
-

Konstituering
Styrets årsberetning
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
Valg av styremedlemmer
Valg av revisor
Eventuell godtgjørelse til styret
Andre saker som er nevnt i innkallingen.

XI - INNKALLING TIL SAMEIERMØTET
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager,
høyst 20 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist som likevel skal være minst 3 dager.
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Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell
revisjonsberetning sendes ut til alle sameierne med kjent adresse. Dokumentene skal også være
tilgjengelige i sameiermøtet.
Styret skal varsle sameierne om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Skal
et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels
flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Blir det ikke innkalt til et sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på
sameiermøte, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest,
og for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøtet.

XII - GJENNOMFØRING AV SAMEIERMØTET
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder
som ikke behøver være sameier.
Alle sameierne har rett til å delta i sameiermøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Sameieren
har rett til å 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 kalles tilbake.
Sameieren har rett til å ha rådgiver. Rådgiveren har rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir
tillatelse.
Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er
åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem
fra hver boligseksjon har rett til å være til stede på sameiermøtet og rett til å uttale seg.
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles, og alle vedtak
som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av
møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av sameiermøtet. Protokollen
skal holdes tilgjengelig for sameierne.

XIII - EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to av
sameierne krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Krav om
ekstraordinært sameiermøte fra sameierne må fremsettes skriftlig til styrets formann.

XIV - FLERTALLSKRAV
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt)
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:
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-

-

ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
omgjøring av felles arealer 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 går utover vanlig forvaltning,
samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører
økning av det samlede stemmetall,
tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- og 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
vedtakelse av nye eller endring i sameiets vedtekter i den grad loven ikke stiller
strengere krav, jfr. lov om eierseksjoner § 28.

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.

XV - REVISJON OG REGNSKAP
Sameiets revisor velges av styret og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal sørge for
ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges frem
på ordinært styremøte.

XVI - 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. Ansettelsen 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 to år.

XVII - MISLIGHOLD
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan vedkommende
pålegges å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonsloven § 26. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse
om at vesentlig mislighold gir sameieren rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal
gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er
etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
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XVIII - FRAVIKELSE
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen
eller er sameiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan
ssameieren kreve fravikelse av seksjonen etter Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13, jfr. Lov om
eierseksjoner § 27
XIX - BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endringer av fasadekledninger,
endringer av utvendige farger etc., kan skje etter samlet plan for hele bygningen og etter
forutgående godkjenning av styret med to tredjedels flertall.
Både utvendig og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes og
godkjennes av styret. Det er ikke lov å montere egne parabolanlegg.
Ledninger, rør og liknende 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.
Innstallering av varmepumpe er tillatt i leiligheter i 1.-etasje etter søknad til styret og skal
utføres i henhold til prinsippene vedtatt på sameiermøte i 2015 og retningslinjene utarbeidet av
styret.
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes
av styret før byggemelding kan sendes.

XX - ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av generalforsamling med minst to tredjedeler av
stemmene. Endringer i vedtektene vedrørende eksklusiv bruksrett til hage krever samtykke fra
den berørte seksjonseier(e).

XXI - FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot
eierseksjonsloven, gjelder reglene i Lov om eierseksjoner av 27. mai 1997.

Sist oppdatert 14.04.2016
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