Årsmøte 2021
Fernandas Hage Sameie
Digitalt årsmøte avholdes 2021

Digital avstemning
Velkommen til årsmøte i Fernandas Hage Sameie. Du kan finne det digitale møtet på
følgende adresse:
https://vibbo.no/2928
Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet.
Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen
2. Valg av protokollvitner
3. Årsrapport og årsregnskap
4. Fastsettelse av honorarer
5. Tv og internett
6. Forslag om beplantning
7. Maling av vegger og opptrinn i trappeoppganger.
8. Forslag om å inngå avtale med Ticon
9. Endring av vedtektene etter oppdatering av eierseksjonsloven 1.1.2020.
10. Valg av valgkomité
11. Valg av styremedlemmer

Med vennlig hilsen,
Styret i Fernandas Hage Sameie
Ole Vestersjø
Peder Egeland Høie
Frøy Nore Mossige
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak
Møteinnkallingen godkjennes
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Sak 2

Valg av protokollvitner
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styrets innstilling
Styret foreslår Helge Bharat Johnsen og Ine Elisabeth Jahren til å signere protokoll
Forslag til vedtak
Helge Bharat Johnsen og Ine Elisabeth Jahren er valgt.
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Sak 3

Årsrapport og årsregnskap
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Disponering av årets resultat
Forslag til vedtak
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.
Vedlegg
1. Årsrapport FNH 2021.pdf

5 av 67

Velkommen til heldigitalt årsmøte i Fernandas Hage Sameie som vil bli avholdt digitalt på Vibbo.no.
Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers
husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.
Vi er fortsatt i en korona-situasjon i Norge som innebærer at det kan bli vanskelig å gjennomføre fysiske
årsmøter også i 2021. Gjeldende pålegg og anbefalinger fra myndighetene innebærer at fysiske årsmøter
praktisk talt er uaktuelt nå.
I den ekstraordinære situasjonen vi er i, mener styret og OBOS at den digitale versjonen er en god løsning
for å få gjennomført årsmøtet denne våren.
Saker som behandles:
Vi behandler de sakene som kommer frem av innkallingen.
Årsmøtet starter:
• Møtet åpnes 4.5.2021 kl. 18:00 og er åpent for avstemming i 5 dager, siste dato for avstemming
er 10.5.2021 kl. 18:00.
Hvordan deltar du?
Digital deltakelse
• Gå inn på Vibbo.no for å delta. Er ditt mobiltelefonnummer registrert, vil du motta en SMS
med lenke til møtet.
• Trykk på lenken og delta. Innkalling, årsrapport og eventuelle andre vedlegg finner du her.
• Se gjennom sakene som skal behandles, still eventuelle spørsmål og avgi din stemme.
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Hvordan stemme dersom du ikke kan stemme digitalt?
For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen. Stemmeseddelen skal
leveres i postkassen til styret innen 10.5.2021 kl. 18:00.
Postkassen finnes i Fernanda Nissens Gate 1 B, 0484 OSLO.

Hvis du ikke har mottatt invitasjon til møtet digitalt, kan dette skyldes at du ikke har registrert
ditt mobilnummer og/eller epost hos OBOS, eller at denne informasjonen ikke er oppdatert hos
deg.
Du kan likevel gå inn på møtet via nettadressen: https://Vibbo.no/fernandas-hage
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Dette skjema er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.
Selskapsnavn: Fernandas Hage Sameie

Seksjonsnummer: _____________

Navn og adresse: ________________________________________________________________
Signatur: ____________________________________
Jeg bekrefter at jeg ikke har avgitt stemme via Vibbo.
Du stemmer ved å krysse av i boksen under for ønsket svar.
Eksempel:

For

X

Mot

1) Konstituering

For

Mot

For

Mot

For

Mot

For

Mot

For

Mot

A) Valg av protokollvitner:
B) Godkjenning av møteinnkallingen

2) Årsrapport og årsregnskap
A) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
B) Disponering av årets resultat

4) TV og internett
Sameiet velger Altiboks Flex M.

5) Forslag om beplantning

Årsmøtet ber styret om å planlegge og inngå avtale om beplantning av
buskfelt og skilting i tomtegrensen mot Akerselva. Beplantningens hensikt er
å hindre hundelufting og gjennomgang utenom opparbeidede gangveier.
Styret gis fullmakt til arbeider inntil 100.000,- kroner.

6) Maling av vegger og opptrinn i trappeoppganger

Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå avtale med entreprenør for maling av
trappeoppgangene. Fullmakt gjelder for inntil 600.000,-. Arbeidene
finansieres ved å bruke sameiets oppsparte midler.

8 av 67

2928 Fernandas Hage Sameie
Organisasjons nr. 911 982 552
Årsrapport og regnskap 2020

7) Forslag om å inngå avtale med Ticon

For

Mot

For

Mot

For

Mot

For

Mot

For

Mot

Styret gis fullmakt til å inngå avtale med utbygger i FN 3 om nevnte forhold
hvor det aksepteres at Sameiet Fernandas Hage gir Sameiet Lillo Nydalen rett
til å disponere angitte oppstillingsplasser ved behov.
Styret gis fullmakt til å inngå en avtale hvor sameiet bekoster ca. 1/3 av
oppgradering av overflatedekke fra grus til gressarmering på veien fra bom
og innover til oppgang D. Kostnadsrammen er estimert til ca. kr. 150.000, -,
men styret gis fullmakt oppad begrenset til kr. 200.000, -.
Ved å stemme for dette tiltaket aksepteres det at Sameiet Fernandas Hage
inngår en avtale med Sameiet Lillo Nydalen som sier at de kan disponere
nevnte oppstillingsplasser mot at dette kompenseres med nevnte tiltak.
8) Endring av vetektene etter oppdatering av eierseksjonsloven 1.1.2020

Endringene i vedtektene vedtas iht. lovoppdateringen fra 1.1.2020.

9) Fastsettelse av honorar

Styrets godtgjørelse settes til kr. 125 000.

5) Valg av tillitsvalgte

Navn på kandidat

Leder for 1 år

Jan Brandvold

Medlem for 1 år

Alexandar Radulovic

5) Valg av tillitsvalgte

Navn på kandidat

A) Styremedlem for 2 år

Peder Egeland Høie

Styremedlem for 1 år
B) Varamedlem for 1 år

Sissi Winge Sze Suen
Ehud Kafri

Skjemaet leveres/sendes til styrets leder innen fristen, slik at din de blir registrert.
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Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Styremedlem
Styremedlem

Ole Vestersjø
Peder Egeland Høie
Frøy Nore Mossige

Fernanda Nissens Gate 1 D
Fernanda Nissens Gate 1 D
Fernanda Nissens Gate 1 C

Varamedlem
Varamedlem

Håkon Kjærnet Ødegaard
Torgeir Rusten

Fernanda Nissens Gate 1 B
Fernanda Nissens Gate 1 B

Valgkomiteen
Jan Gunnar Brandvold
Aleksandar Radulovic

Fernanda Nissens Gate 1 B
Fernanda Nissens Gate 1 D

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer
forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Fernandas Hage Sameie
Sameiet består av 117 seksjoner.
Fernandas Hage Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer
911982552, og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med følgende adresse:
Fernanda Nissens Gate 1 A, B, C, D.
Gårds- og bruksnummer: 77/112
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.
Fernandas Hage Sameie har ingen ansatte.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert
regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Frem til 30.06.2020 var Agio
forvaltning foretingsfører for sameiet.
Sameiets revisor er Alfa Revisjon AS.
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2928 Fernandas Hage Sameie
Organisasjons nr. 911 982 552
Årsrapport og regnskap 2020

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om
budsjett for 2021.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne
forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 4 124 223. For andre inntekter se note 3 i regnskapet.
Kostnader
Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr -3 565 956 mot budsjettert kr -4 232 951.
Dette er kr 666 995 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak reduserte energikostnader.
Resultat
Årets resultat på kr 566 214 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2020.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets
likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2020 var kr 1 543 624.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2020 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2021
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2021.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Saker som er fremmet til årsmøtet er ikke medtatt i budsjettet. Disse tiltakene er forutsatt dekket ved bruk
av overskudd og oppsparte midler.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 965 000 til løpende vedlikehold.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2020 til grunn en økning på 1,5 % for vann og avløp.
Renovasjonsgebyret holdes uendret. Ny forskrift for innkreving av tilsyns- og feiegebyr er under
utarbeidelse, inntil denne foreligger budsjetterer vi med samme kostnader som i 2020. Eiendomsskatten
følger egne satser.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra
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aktuelle leverandører, historiske kostnader og kostnader i starten på 2021, har vi budsjettert med økte
energikostnader for 2021.
Forsikring
Forsikringspremien for 2021 har økt med 7,66 %. Premieendringen er en følge av indeksjustering på
bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på
skadehistorikken i Fernandas Hage Sameie.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2021)
Driftskonto
Sparekonto

0,00 % p.a
0,20 % 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 2021.
Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene som er fordelt likt og etter sameierbrøk
fra 1.7.2021. Felleskostnadene har ikke blitt justert siden 01.01.2019.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
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RESULTATREGNSKAP
Note

Regnskap
2020

Regnskap
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

2
3

4 106 073
18 150

4 082 019
17 609

4 062 000
0

4 133 000
0

4 124 223

4 099 628

4 062 000

4 133 000

-29 290
-290 000
-25 773
-8 235
-135 167
-19 465
-679 382
-170 730
-842 507
-660 652
-381 658
-323 097

-53 580
-380 000
-8 343
-8 075
-112 752
-92 007
-724 824
-149 319
-781 085
-1 091 374
-413 901
-283 074

-40 890
-290 000
-8 343
-9 000
-160 000
0
-955 500
-170 730
-800 000
-1 100 000
-392 600
-305 888

-25 000
-125 000
-8 3430
-9 000
-135 500
-20 000
-965 000
-183 808
-876 500
-975 000
-400 000
-356 000

-3 565 956

-4 098 334

-4 232 951

-4 070 808

558 267

1 294

-170 951

62 192

7 947

6 673

0

0

7 947

6 673

0

0

ÅRSRESULTAT

566 214

7 967

-170 951

62 192

Overføringer:
Til opptjent egenkapital

566 214

DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Avskrivninger
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
TV/bredbånd
Andre driftskostnader

4
5
13
6
7
8
9
10
11

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

12
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BALANSE
2020

2019

80 337

18 960

80 337

18 960

16 859
0
72 252
695 545
1 000 464
0

0
37 893
72 252
0
0
1 517 504

SUM OMLØPSMIDLER

1 785 120

1 627 649

SUM EIENDELER

1 865 456

1 646 608

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital

1 623 960

1 057 746

SUM EGENKAPITAL

1 623 960

1 057 746

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld

60 209
181 287

17 889
570 974

SUM KORTSIKTIG GJELD

241 496

588 862

1 865 456

1 646 608

0
0

0
0

Note
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Andre varige driftsmidler

13

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
Innestående i andre banker

14

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar
Oslo, 8.4.2021
Styret i Fernandas Hage Sameie
Ole Vestersjø

Peder Egeland Høie
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.
INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.
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 verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlenes økonomiske levetid.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
enkelte fordringene.
SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnad brøk (1.halvår)
Felleskostnad brøk (2.halvår) 1
Fjernvarme (2.halvår)
Felleskostnader likt (2.halvår)
Internett (2.halvår)
Garasje (2.halvår)
Kabel-tv (2.halvår)
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

2 073 729
1 276 932
308 136
146 160
145 464
102 060
53 592
4 106 073

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Diverse
Nøkler
SUM ANDRE INNTEKTER

1

10 000
8 150
18 150

OBOS overtok forretningsførsel/regnskap 1.7.2020 dvs. 2. halvår 2020
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NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Arbeidsgiveravgift
-40 890
Reduksjon arbeidsgiveravgift 3 termin, koronatiltak
11 600
SUM PERSONALKOSTNADER
-29 290
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 2019/2020, og er på kr 290 000.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 8 235.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS
Andre konsulenthonorarer
SUM KONSULENTHONORAR

-11 438
-6 602
-1 425
-19 465

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold VVS
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
Drift/vedlikehold heisanlegg
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
Egenandel forsikring
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-22 777
-107 557
-99 835
-94 953
-124 579
-26 014
-72 730
-120 937
-10 000
-679 382

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Renovasjonsavgift
Kommunale avgifter
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-238 382
-183 870
-420 255
-842 507
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NOTE: 10
ENERGI/FYRING
Elektrisk energi
Fjernvarme
SUM ENERGI / FYRING

-164 531
-496 121
-660 652

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Vakthold
Renhold av fellesareal
Snørydding
Kontor- og datarekvisita
Møter, kurs, oppdateringer m.m.
Andre kontorkostnader
Telefon
Porto
Bank- og kortgebyr
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-5 000
-4 146
-5 250
-11 074
-6 006
-3 717
-53 673
-14 000
-138 133
-68 239
-120
-500
-5 509
-2 027
-1 314
-4 391
-323 097

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter bank
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
Andre renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER

464
3 416
3 938
129
7 947
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NOTE: 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
Støvsuger
Tilgang 2001
Avskrevet i år

18 960
-8 343
10 617

Sykkelstativ
Kostpris 2020
Avskrevet i år

87 150
-17 430
69 720
80 337
-25 773

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER
NOTE: 14
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Utestående saksomkostninger tidligere beboer 2
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

2

72 252
72 252

Saksomkostninger tilkjent av Namsfogden 09/2016
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ANNEN INFORMASJON OM SAMEIET
Styrets arbeid
Møtevirksomhet

Styret har hatt møter med ca. en måneds mellomrom gjennom året, totalt 15 møter. I tillegg har det vært avholdt en
del møter og befaringer med leverandører, utbyggere og andre.
På grunn av Covid -19, har alle møter etter mars-20 blitt avholdt på Teams, med unntak av to møter som er avholdt
utendørs. Varamedlemmer har deltatt på møtene med forslags- og uttalerett.
Saker under arbeid og planlegging
Elbilladere - styringssystem og videre utbygging
Styret har valgt skytjenesten SmartCharge fra norske Meshrafts som nytt styringssystem for
ladeanlegget for elbil. Dette er en fleksibel og moderne løsning som sikrer enklere administrasjon av systemet, enklere
fakturering og ikke minst mulighet for å montere ladebokser fra flere produsenter i sameiets eksisterende ladeanlegg.
Flyttingen av systemet ble gjennomført 6. april 2021 etter diverse forsinkelser. Årsaken til forsinkelsene er problemer
knyttet til leveransen av en nødvendig oppdatering av firmware til de eksisterende ladeboksene fra den spanske
produsenten. Denne oppdateringen var nødvendig for å kunne flytte ladeboksene over til et eksternt styringssystem.
Det jobbes nå med å innhente tilbud på levering og montering av nye ladebokser. Det vil bli annonsert på Vibbo når
det er klart for bestilling av nye ladebokser.
Nettverk i kjeller
Det har blitt installert trådløse aksesspunkter i garasjen. Nettverket kan benyttes til biler som
kobles til Internett i forbindelse med styring via apper eller lignende.
Nettverket gir også bedre mobildekning i garasjen. Mobiltelefonen må logges på nettverket og
funksjonen "WIFI- tale" eller “Wi-Fi-anrop" må aktiveres på mobiltelefonen for at dette skal
fungere.
Passord og brukernavn for nettverket finnes på Vibbo.no under «Temaer» og «2.1 Garasje»
Nettside/beboerportal
Fernandashage.no vil forbli en enkel nettside med kontaktopplysninger. For seksjonseiere og leietakere er det
opprettet en beboerportal på Vibbo, hvor det er lagt inn både nyttig informasjon, og løpende nyheter. Det har blitt
sendt ut rundskriv, men informasjon blir etter hvert lagt ut fortløpende på Vibbo. Viktige meldinger sendes også som
epost, mindre viktige meldinger legges ut som nyheter uten at det sendes melding. Vibbo oppdateres etter hvert som
vi ser behov for det. Den enkelte seksjonseier og leietaker vil finne informasjon om det meste på denne siden.
I tillegg informeres det om enkeltsaker, og mindre formell informasjon i facebookgruppen “Vi som bor i Fernandas
hage”. Det anbefales at sameiere og leietakere er medlem av denne gruppen, både for å få informasjon fortløpende,
og for å informere/hjelpe hverandre.
HMS/internkontroll
Det har vært en prioritert oppgave å få oversikt over og iverksette nødvendige tiltak for HMS/internkontroll.
Sameiet har manglet et overordnet system og oversikt over HMS og internkontroll. Det er flere oppgaver innen dette
feltet som skal utføres periodisk. Det var behov for å få på plass et overordnet system. Obos har et
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HMS/internkontrollsystem, som vi har fått inkludert i inngått avtale om forretningsførsel. Systemet er opprettet, og
aktiviteter er lagt inn med frister som følges opp.
Aktivitetene består hovedsakelig av vaktmesters inspeksjoner, service og kontroller i ulike serviceavtaler, styrets HMSrunder og HMS-evaluering, samt årlig HMS-informasjon/sjekkliste for den enkelte eier/leietaker.
Vi har opprettet avtaler for, og gjennomført årskontroll på elbilladere og røykluker, som i tillegg til termografering av
tavler er gjennomført for første gang i 2020. Styrets årskontroll for HMS er gjennomført, noe vi heller ikke har funnet
dokumentasjon på fra tidligere.
Det er utført noen utbedringer på elbilladere, røykluker og brannalarmanlegget, etter at det er avdekket feil på
årskontrollen. På slutten av 2020 gikk alle nødlysene som ble installert ett år tidligere i feilmodus. Utbedring av dette
er i gang i mars 2021, som en reklamasjonssak.
Årlig HMS-informasjon og HMS sjekkliste ble sendt ut til sameierne i februar. Vi har ikke bedt om tilbakemelding ved
annet enn avvik – noe vi ikke har mottatt.
I forhold til Covid-19 har det blitt satt opp plakater på oppslagstavler og heiser om å vise forsiktighet, unngå berøring
og holde avstand. Det er ikke gjort ekstra tiltak på vask. Det er vurdert som sikrere å be alle om å ikke berøre
kontaktpunkter direkte.
Oppdatering av porttelefonanlegget
Fra begynnelsen av 2020 var det et etterslep i oppdatering av navn på ringeklokkene. Sammen med manglende
dokumentasjon på hvordan programmet skulle brukes, gjorde dette at det tok litt tid før vi kom ajour med
oppdatering av navn.
Klokkene blir nå oppdatert ca. en gang pr. måned. Dette er en av de oppgavene styret utfører selv. Grunnen til det er
den tekniske løsningen. Når klokkene oppgraderes med nye navn må dette lastes opp fra en pc til en enhet som
kommuniserer med panelene på veggen. Det er en enhet for hver oppgang og de er ikke tilgjengelig på nett, så det er
vanskelig å sette dette bort til forretningsfører. Ønske om endringer sendes styret på styret@fernandashage.no.
Styret minner om at det er mulig å ringe opp med leilighetsnummer i tillegg til navn.
Vaktmesteravtale
Det er driftsavtaler på mange av de store og viktige installasjonene i bygget (heis, rør/sprinkel, ventilasjon, elektro
etc.) hvor det utføres periodisk kontroll av tekniske anlegg. Styret har sett det som viktig å ha en profesjonell
vaktmestertjeneste som kan ta hånd om de oppgavene som ikke er med i de faste avtalene, i tillegg til forefallende
nødvendig vedlikehold og utbedringer. Det er inngått en avtale med Avantor om å utføre vaktmestertjenestene.
Avantor går ukentlige runder for å sjekke sprinkel, lys, elbilladere, pumper, dører etc., og sjekker en del andre punkter
med lenger intervall. I tillegg tilkalles de ved behov, og låser opp for, og setter i gang håndverkere. De har også utført
noen reparasjoner og ryddeoppgaver selv, når dette er nødvendig. Avtalen er timebasert.
Vaktmester bruker få timer i måneden i FN1, siden sameiet har avtaler på drift av de store installasjonene.
Vaktmesteravtalen er allikevel en god sikkerhet å ha, for å sikre at saker følges opp med rett kompetanse. Styret tar
fortsatt selv hånd om enkelte befaringer, og viser rundt håndverkere etc når de har mulighet. Situasjonen med covid19 og hjemmekontor ar gjort at styret i større grad har kunnet organisere håndverkere og reparasjoner, enn hva en
kan forvente i fremtiden.
Avtaler på drift/kontroll
Styret har gjort en gjennomgang av allerede inngåtte serviceavtaler. Mange avtaler har oppsigelsestid tre måneder før
årsskiftet, og det har derfor ikke vært mulig å gjøre noe med avtalene før i 2021. De store avtalene har vært inngått
ved overtagelse av byggene, og er siden kun indeksjustert. Flere avtaler har derfor blitt konkurranseutsatt i 2020.
På elektro har vi fornyet den delen av avtalen med EDA som gjelder utførelse av servicearbeid. For årlig kontroll av
elbilladere, termografering av tavler, samt el.kontroll hvert tredje år, har vi inngått avtale med Elsjekk. For årlig
kontroll av nødlys og brannalarm har vi inngått avtale med Elotec. Prinsipielt ønsker vi at noen andre skal sjekke, enn
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de som skal utfører utbedringene. Styret har lagt til flere nødvendige kontroller, og fått redusert enkelte av
kontrollkostnadene.
Det er inngått avtale med Bramo om årlig kontroll av røykluker, og det er inngått avtale med Hörmann om vedlikehold
av garasjeporten.
Det er inngått avtale med Braathen Landskapsentreprenør om stell av planter, trær og busker for 2020. De har gjort
en ekstra innsats for å ta igjen vedlikeholdsetterslep, samt komplettert og skiftet en del planter, i tillegg til jevnlig
oppfølging. Plenklipping og snøbrøyting har blitt utført som tidligere av Komplett Drift, men dette vil også bli vurdert i
2021.
Avtalen på skadedyrkontroll med Anticimex er avsluttet, og ny tilsvarende avtale med Pelias er inngått. Pelias har
rammeavtale med Obos, noe som medfører lavere kostnader.
Avtalen med Starlift på heiser er reforhandlet, etter at vi hentet inn tilbud fra selskaper som hadde rammeavtale med
Obos. Dette har resultert i betydelig redusert pris på periodisk kontroll. Vi har valgt å videreføre avtalen med 4 årlige
kontroller, da det er viktig å unngå uforutsette stopp på heisene. Kostnadene med drift av heisene forventes allikevel
å øke, på grunn av behov for skifte av deler som følge av slitasje.
Avtalen for ventilasjon med Haaland Klima er videreført, men reforhandlet til en lavere kostnad.
Avtalen med Assemblin på rør- og sprinkel ble sagt opp, og overført til Juuls Rørservice, som følge av at de gav en
betydelig lavere årlig kostnad.
Opprydding kjeller
Tekniske rom skal være ryddige og rene. Det har nå blitt ryddet oppsamlet søppel fra sprinkelrom og ventilasjonsrom.
Disse rommene er senere vasket.
Hovedtavlerommet har vært benyttet som lager, noe som ikke er tilrådelig, og som gjør hovedtavlen mindre
tilgjengelig. Dette er også anmerket i el.-kontrollen i 2018.
Rommene under trappene i hver oppgang er ryddet, vasket og delvis tatt i bruk som driftsrom og lager. En del av det
som var i hovedtavlerommet er flyttet over til disse rommene.
Hagebod
En felles bod under C er innredet med en del av hage/dugnadsutstyr som kan benyttes også mellom dugnadene,
spesielt for de som bor i plan 1, og har ansvar for egen hage. Kode til lås er tilgjengelig på forespørsel.
Gjerde ved søppelkassene
Oppføring av gjerde ved søppelkassene ble besluttet på årsmøte 2019. Etter tilbudsinnhenting bestilte styret gjerde
fra Nor-Construction. Det er en port midt på gjerdet, etter krav fra Renovasjonsetaten. Gjerdet er levert og montert,
men det gjenstår et par punkter som skal utbedres før endelig overtagelse. Kvaliteten var ikke helt som forutsatt, men
det er avtalt et prisavslag for dette.
Sykkelbod
Sykkelboden er ryddet. Boden har i lengre tid vært overfylt og ryddingen ble initiert av det forrige styret. I januar 2020
var det til sammen ca. 30 som ikke var i bruk, flesteparten i sykkelboden, men også noen ute. Vi hadde en liten dugnad
der syklene ble ryddet ut og fjernet dagen etter av OsloKollega
Nye sykkelstativ i to høyder, er montert i halve sykkelboden. Det har gjort muligheten for parkering av sykler mye
bedre. Kapasiteten ser ut til å holde, men uten at det er mange ledige plasser. Det må vurderes å sette inn plasser på
den andre siden også, men vi må samtidig hensynta at de nye stativene ikke passer til alle syklene, så det kan være
aktuelt med ulike løsninger.
Det vil bli merket et mindre område i garasjen til parkering av sykkelvogner.
Nytt låssystem
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Det fantes ikke en oversikt over hvem som har nøkler til en del dører til fellesareal og tekniske rom. Samtidig var det
en del forespørsler etter nøkler til bommene. Styret har derfor innhentet tilbud på, og inngått avtalt med Access
Låsspesialisten i Grefsenveien 9 for nye sylindrer og nøkler på disse dørene. For beboerne berører dette nøkler til
bommer og terrasser. Nye nøkler er delt ut i mars 2021. Hver sameier får en nøkkel. Det er en del eiere som ikke
hentet nøklene. Ekstra nøkler kan i fremtiden bestilles hos Access Låsspesialisten, men styret må godkjenne bestilling.
Garasjeporten
Garasjeporten har fått en stor service med skifte av de fleste av de bevegelige delene. I tillegg ble det installert nytt
system for fjernkontroll, da det ikke var mulig å få flere sendere til det gamle systemet. Det er nå fjernkontroller
tilgjengelig for de som ønsker å kjøpe. Se informasjon på Vibbo.
Rekkverk
På initiativ fra en sameier, har styret gitt generell godkjenning for en løsning med pleksiglassplater på innsiden av
balkongrekkverket, som ekstra sikring og forhøyning av rekkverk. Informasjon om utførelsen ligger tilgjengelig på
Vibbo.
Vedlikeholdsplan
Byggene er åtte år gamle. Vi må i årene som kommer forvente utskifting og utbedring av enkeltkomponenter og
teknisk anlegg, samt økt vedlikehold. Det er derfor utarbeidet en vedlikeholdsplan, slik at vi kan spre vedlikeholdet
over tid. På enkelte installasjoner kan det også være vanskelig å få tak i reservedeler og kompetent servicepersonell.
Dette kan medføre utskifting tidligere enn antatt.
Planen avdekker at det er behov for vedlikehold utover normal drift for ca 600.000,- årlig de nærmeste årene. Etter at
sameiet er 20-25 år må det forventes at kostnadene øker ytterligere.
Frem til 2028 er det forutsatt at det må gjøres vesentlige utbedringer eller utskiftinger på ;
• Male oppganger (planlagt 2021 – se årsmøtesak)
• Male vinduer på utsiden, vaske fasade, og kontrollere/utbedre blikk på fasade
• Skifte alle styresko og ruller på heisdørene, samt noen wirer på heisene
• Skifte adgangskontrollsystemet, kameraovervåkningen og porttelefoner
• Vask av ventilasjon innvendig, og spyling av avløpsrør og drensrør
• Skifte utelys og lys i kjeller
• Utbedringer på styring av lys og varme
Mulige oppgraderinger som er identifisert i tillegg til vedlikehold ;
• Drenering og fast dekke på østsiden (planlagt 2021. Se årsmøtesak)
• Varme- og vannmålere, og energioppfølgingssystem
• Flislegge trapper og fellesganger
• Flere sykkelstativ
Større vedlikeholdsarbeider og investeringer må fremlegges for årsmøtet i årene fremover. Det kan være at noen
beslutninger må tas raskt, på ekstraordinære møter, dersom det er tekniske anlegg som svikter.
Gjesteparkering - Nytt system for utstedelse av digital parkeringstillatelse for gjester

Det er opprettet et nytt system for gjesteparkering gjennom P-Service. Beboere i Fernandas Hage Sameie
kan nå utstede en digital parkeringstillatelse når de får besøk. Man må logge inn på www.gjest.p-service.no
for å registrere dette. Informasjon om hvordan dette gjøres ligger ute på Vibbo. Nytt er at man nå kan velge
om man vil stå parkert inntil 6 timer eller om man vil stå parkert inntil 24 timer/1 døgn.
Det gamle systemet med parkeringslapp er ikke gjeldende lenger.
Det er fortsatt slik at det ikke er tillatt for beboere å benytte seg av gjesteparkeringen til egen bil.

Dugnad
Dugnad ble avhold 6 mai med godt frammøte til tross for korona restriksjoner. Det ble raket på plenen og feiet av
harde flater ute. Det ble også trillet ut grus på gangveiene mot Akerselva, og sanden under huskene ble spadd opp.
Inne ble det ryddet i tekniske rom, utstyr ble reparert, kjellerganger, inngangsparti og fellesterrasser ble rengjort.
Det var bestilt en container til dugnaden og til bruk for sameiets medlemmer.
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Takk til alle som møtte opp og gjorde en innsats. Grunnet korona situasjonen var det dessverre ikke mulig med sosial
samling etter dugnaden.
Tilbakelevering nøkler
Styret har fremdeles uavhentede nøkler til enkelte seksjoner som ble samlet inn i for noen år siden i forbindelse med
oppfølging av reklamasjonssaker. Nåværende og tidligere styrer har ved flere anledninger forsøkt å levere disse
nøklene tilbake. Styret vil destruere disse nøklene i løpet av kort tid dersom de ikke hentes. Ta kontakt snarest dersom
destruering skal unngås.
Saker hos Plan- og bygningsetaten
Brakker på barnehagetomten
Brakkene på tomten nord for sameiet er satt opp uten byggesøknad. Tidligere styre har klaget på brakkene, og Planog bygningsetaten har avvist klagen med at tiltaket ikke er søknadspliktig. Det tidligere styret sendte så klage på
denne vurderingen 20.08.2019. Kommunen avviste klagen på nytt 06.04.2020.
Pergolasøknad på plan 7
Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) avgjorde i 2020 sameiets klage på et vedtak fra Plan- og bygningsetaten om
tillatelse til bygging av en pergola på en takterrasse på plan 7, ref. sak fra ekstraordinært årsmøte i november 2019.
Plan og bygningsetatens vedtak ble omgjort og tillatelsen ble dermed trukket tilbake.
Styret har tatt dette vedtaket til etterretning og vurdert om det er grunnlag for å kreve kompensasjon for kostnadene
sameiet har hatt i denne saken. Styret konkluderte med at det ikke var mye å hente og valgte derfor ikke å kreve
kompensasjon.
For ytterligere detaljer i saken vises det til styrets informasjonsskriv fra november 2020.
Diverse saker om drift
• Hovedinngangsdør i B er utbedret ved at profil med hengsler er skiftet, og det er satt en ekstra hengsel på
døren. Det er viktig at en ved flytting eller lignende, ikke legger noe mellom dør og karm på hengslesiden, når
en vil holde døren oppe. Det er dette som har som er årsaken til problemene. Det samme har skjedd i
oppgang D, noe som er utbedret i 2021. Det blir samtidig satt på ekstra hengsel på hver dør, men de vil
allikevel være utsatt om de holdes åpne på feil måte.
• Det er gjennomført ekstra vask i tekniske rom, kjellerkorridorer og inngangspartier. I forhold til tidligere er
det er avtalt støvsuging av kjellerkorridorer, og vask av inngangspartier hver 3. måned. Unntak er en gang i
året som dette utføres på dugnad.
• Heisene har stoppet et par ganger tidlig i året, men har gått feilfritt resten av året. En stopp skyldes sensorlist
som var skadet. En annen skyldes skifte av en kontaktor. Heisleverandøren har vurdert heisene, og det er
gjennomført en del vedlikeholdsarbeider i begynnelsen på 2021. Dette omfatter skifte slitedeler på de mest
brukte heisdørene (plan U og 1), kupeene og motvektene. Vi forventer også at det må skiftes en heiswire i
2021. Skifte av slitedeler på de mindre brukte dørene utsetter vi et par år.
• Feil på varme. Vi hadde tidlig på året stopp på varmen på hele bygget. Det var en sikring som gikk. Feilen er
ikke funnet på hverken sikringen eller i Fortum sin installasjon, men det har fungert uten feil senere gjennom
året.
• Lokk og skader på søppelbrønner er utbedret.
• Diverse mindre utbedringer på det elektriske anlegget er utført.
• Røyklukene i A og C er utbedret. Mangler på lås og åpningsbarhet avdekket på årskontrollen ble utbedret
tidlig 2021.
• Ny brannsentral. Det er ikke krav om brannalarm på bygget, men vi har anlegg som dekker fellesarealene.
Dette er en ekstra sikkerhet for oss som bor i Sameiet. Sentralene er plassert langt inne i tekniske rom i
kjellerne. Dette er ugunstig, og det har derfor blitt satt opp en ny sentral i A-oppgangen som er lettere
tilgjengelig.
• Avløp. Det har vært et par saker relatert til avløpssystemet i enkelte leiligheter. Kartlegging og utbedring er
utført av sameiets rørlegger. Dette inkluderer kamerainspeksjon og spyling/rengjøring av deler av
avløpssystemet.
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Hundelufting Det er blitt satt opp 2 skilter med ordlyden “Takk for at du lufter hunden et annet sted” mot
gangveien ved Akerselven. Etterlevelsen av oppfordringen synes å være begrenset.
Innlevering av spesialavfall ble organisert med utsetting av bokser for dette i juni. De var i lite bruk, og det
kommer ikke til å bli gjentatt.
Husorden og beboersaker
Generell orden i sameiet er svært bra. Det er lite konflikter, lite søppel som ikke tas hånd om, og lite andre
brudd på husordensreglene. Det er alltid noe vi kan bli flinkere på, men inntrykket er at de aller fleste er
hensynsfulle, tenker på naboene, og gjør sitt beste for at sameiet skal være en god plass å bo for alle.
Oppfølging av krav mot tidligere sameier
Sameiet har et beløp til gode hos en tidligere sameier. Kravet utløper, og må fornyes hvert annet år hos
namsmannen. Dette er gjort i 2020. Kravet om tvangstrekk førte ikke frem i namsretten, på grunn av
manglende betalingsdyktighet hos saksøkte. Selv om dette kan betviles, må dette tas til etterretning. Nytt
krav kan vurderes å stilles på senere tidspunkt, inntil kravet forfaller.
Husbråk.
Styret mottok vinteren 2020 gjentatte klager på en leietaker som har en adferd som på flere måter brøt med
husordensreglene. Adferden er til stor plage for omliggende sameiere/beboere. Styret var i jevnlig kontakt
med eiers representant, men det er lite resultater, utover at eier hadde fått terminert kontrakten med
leietakerne fra utgangen av mai 2020. For øvrig mottar styret få slike saker, og det er enkelthendelser vi
hører om.
Oversikt garasje
Gjennomgang av garasjeplassene er gjennomført for å få oppdatert liste over hvilke plasser den enkelte
garasjeplasseier disponerer. Det ble avdekket noen plasser som hadde skiftet eier og et par plasser som ikke
var registrert. Det er viktig at separat salg av plasser blir meldt til både styret og Obos, samt at eierskifte blir
tinglyst.

Reklamasjonssaker
Reklamasjonstiden for bygget gikk som kjent ut i 2018, men det har fortsatt vært reklamasjonspunkter som ikke er
avklart og utbedret. Styret har igjennom 2020 fortsatt den løpende dialogen med utbygger og deres totalentreprenør,
Peab, om disse sakene.
I løpet av 2020 har flere av de gjenstående reklamasjonssaker blitt utbedret, avklart og lukket. Dette har blant annet
vært skifte av fliser i flere leiligheter, røyktetting mellom leiligheter, samt en vurdering av brannsikkerheten til dørene
inn til hver leilighet.
Det gjenstår nå kun et reklamasjonspunkt med ustabile forhold på varmtvann i enkelte leiligheter i D-oppgangen. Det
er mistanke om at det er feil med distribusjonsanlegget til varmtvannet (sirkulasjonsledning). Det er lagt ned en
betydelig innsats i feilsøking for å forsøke og avdekke for feilen er. Det er også forsøkt med flere tiltak som per i mars
2021 ikke har ført frem. Tiltak er blant annet skifte av sirkulasjonspumpe, ny innregulering av ventiler, skifte av
ventiler på hovedanlegg, logging av temperatur fra fjernvarmeleverandøren, mv.
Styret vil utover i 2021 fortsette arbeidet for å få lukket siste reklamasjonspunkt.
Veilag Fernanda Nissens gate
Det var igangsatt prosess for jordskiftesak i desember 2019. Saken gjelder fordeling av kostnader for vedlikehold av
Fernanda Nissens gate. Styret vurderte det til at saken burde fortsette, siden den allerede var igangsatt.
Saken er forkynt i mars, og det det var møte og befaring i jordskifteretten i august der alle partene kunne legge frem
sine synspunkter. Det var et tydelig skille mellom sameiene i nr 1, 3 og 2-6, i forhold til nr 5-7 og 10. Mens de
førstnevnte mener at kostnadene må fordeles på hvor stor del av veien som benyttes, så mente de sistnevnte at
fordelingen skulle basere seg på antall brukere. Det var også uenighet i hvor stor del av veien som skulle medas i
veilaget.
Jordskifteretten kom tilbake i februar 2021 med forslag til ny avtale til veilag. Retten har som forventet konkludert
med en mellomløsning;
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Når det gjelder andelsfordelingen er det tatt utgangspunkt hvor stor veistrekning som benyttes av det enkelte sameie,
samt hvor mange seksjoner sameiet består av. Likevel slik at det er gjort en utjevning i forhold til at alle eiendommer
er vurdert å ha nytte av i en felles vei, også uavhengig av veilengden som benyttes av den enkelte.
I forslaget har retten valgt å legge til grunn at gangvei i forlengelsen av Fernanda Nissens gate skal inngå i veilaget.
Tilsvarende er alle sameiene vurdert å ha noe nytte av gangveien mot Akerselva. selv om nytten er vurdert å være
størst for de nærmeste boenhetene. Denne vurderingen er lagt inn som premiss i andelsfordelingen.
Som resultat av dette skal vårt sameie ha en andel på 9 % av vedlikeholdskostnadene på Fernanda Nissens gate.
Avhengig av hvordan en beregnet kunne denne andelen være mellom 7 og 14 %.
Selv om dette ikke er helt i tråd med hva vi ønsket, må vi ta denne avgjørelsen til etterretning som et balansert
kompromiss. Saken er løst, og sameiene i gata var alle klar til å legge dette bak seg for å kunne samarbeide bedre i
fremtiden. Det er sameiene Fernanda Nissens gate 2-6 som har betalt vedlikeholdet hittil. Vi må forvente en faktura
fra dem på etterbetaling for årene frem til nå.
Veilag med FN3
Det skal etableres et veilag med FN3 vedrørende felles vei ned fra Dominos. Vi ønsker også å ta med
søppeloppstillingsplass og brannoppstillingsplass på vår eiendom i dette. Veilaget skal fordele ansvar og kostnader for
drift av vei med felles bruk. Etter endelig avklaring med FN3 om oppstillingsplass for søppel- og brannbil, samt veilag
for Fernanda Nissens gate, vil danne grunnlag for å lage en avtale.
Gjerde mot FN 5-7
Sameiet Elvelunden hadde ønske om å sette opp gjerde for å hindre gjennomgang mellom sameiene. Styret har vært
enig i at eksisterende snarvei mellom hekkene var uheldig, men vi mente at forslaget med å forlenge gjerdet et stykke,
bare ville forskyve problemet. Plassering av gjerdet ville også måtte vurderes.
Konklusjonen ble at Elvelunden, etter aksept fra eier av seksjonen som hadde snarveien over sitt tilleggsareal, og vårt
styre, satte opp gjerde som lokalt sperrer for snarveien.
Vi hadde gjerne sett at det kunne etableres en fast gangforbindelse opp mot grensen til barnehagen, men dette er
ikke Elvelunden interessert i.
Dialog med utbygger av FN 3
Styret har en pågående dialog med utbygger i FN 3 om flere forhold som ønskes avklart. Dette er relatert til
håndtering av overvann, plass for oppstilling av bil ved tømming av søppelcontainerne til FN 3 og en oppstillingsplass
for brannbil ved slokkeinnsats i FN 3.
Overvann er utfordring som FN 1 har tatt opp med utbygger av FN 3, mens de to andre oppstillingsplassene er forhold
hvor utbygger i FN 3 ønsker en tingyst erklæring som gir Sameiet Lillo Nydalen rett til å disponere areal på
eiendommen til Fernanda Hages sameiet ved behov, dvs. ved tømming av søppel eller ved branninnsats.
Overvannshåndtering
Områdets reguleringsbestemmelser sier at overvann skal håndteres på egen tomt. Det er ved flere anledninger
observert at overvann renner fra FN 3 sin eiendom over til FN 1 sin eiendom. Observasjon viser også at overvann kan
komme helt fra Kristoffer Aamodts gate (kommunal vei), renne over til FN 3 i skråningen ved Dominos, for så følge
veien videre nedover til vår eiendom. Ved store regnskyll medfører dette en risiko for overvann finner veien ned til vår
p-kjeller dersom overvannsrenner i nedkjøringsrampen ikke klarer å holde unna. Styret i FN 1 har bedt utbygger i FN 3
om å finne en løsning på dette problemet.
Det er avhold flere befaringen for sammen å se på en løsning som kan fungere og det foreligger et nå et konkret
forslag som angir at FN 3 bekoster en ny kantsteinslinje mot Kristoffer Aamodts gate for å forhindre at vann for
kommunal eiendom føres over til FN 3 og videre til FN 1. Som en ekstra barriere er det foreslått at utbygger i FN 3
installerer og bekoster en ny overvannsrenne i veien ned mot FN 1.
Oppstillingsplass for søppelbil og brannbil
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Utbygger i FN 3 har i en henvendelse til FN 1 bedt om å få en tinglyst erklæring som gir Sameiet Lillo Nydalen rett til å
disponere et areal på eiendommen til Fernanda Hages Sameiet for tømming av søppelcontainere og videre et areal for
oppstilling av brannbil dersom de må inn å gjøre innsats på en av fasadene til FN 3. Grunnen til at utbygger har
henvendt seg til oss om dette er fordi kommunen (Plan- og Bygningsetaten) krever dette for at de skal få ferdigattest
for bygget sitt. Styret i Sameiet har ikke vært negative til dette, men har bedt utbygger i FN 3 vurdere hva som kan
tilbys FN 1 i kompensasjon for dette.
Sammen med utbygger i FN 3 har Styret i nå jobbet frem til et forslag som vil fremlegges for årsmøte. Dette forslaget
innebærer at utbygger i FN 3 utfører og bekoster 2/3 av en betydelig oppgradering med gressarmering på grusveien
fra bommen og innover. Styret mener dette vil fremstå som en mer helhetlig og estetisk løsning sammenlignet med
dagens grusvei.
Forprosjekt drenering/hindre flomvann inn i garasjen
Sameiet har som kjent opplevd at flomvann, eller overvann, har funnet veien ned i garasjen i FN 1. Årsmøtet har
tidligere vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt som skal danne grunnlag for et eventuelt videre hovedprosjekt.
I styrets beretning for 2019-2020 ble dette tema også omtalt hvorav styret informerte om at kartleggingen var i gang
med konsultbistand fra fagekspertise. Styret hadde da, som nå, en mistanke om at drenering ikke var årsaken til at
overvann fylte kjelleren, men heller overvannsløsningen til tilstøtende eiendom. Dette er med andre bakgrunnen for
at styret nå har jobbet tett med utbygger i FN 3 for å finne en løsning på denne utfordringen som det antas er roten til
problemet med vann i garasje ved store regnskyll.
Som omtalt i forrige avsnitt ligger det nå et konkret forslag på bordet som vil presenteres for årsmøte for beslutning.
Forprosjekt innglassing av inngangspartiene
Det ble vedtatt forprosjekt for innglassing på ekstraordinært årsmøte i november 2019. Som det ble fremført på
samme møte, er dette et langt mer komplisert prosjekt enn hva som fremgikk i det gamle styrets saksfremstilling til
møtet.
Styret har vært i kontakt med byggets arkitekt, som har uttrykt skepsis til gjennomføring av innglassing. Tiltaket vil
fjerne arkitektoniske kvaliteter ved byggene. Entreprenøren som har utført eksisterende glassfasader har også i tilbud
til det gamle styret, og i samtale med det nye styret, påpekt at det det bør bygges nye vegger med stålforsterkning.
Det er ikke mulig å flytte de gamle veggene slik det ble forutsatt i vedtaket om forprosjekt. En vesentlig del av
kostnadene er for øvrig ikke selve glassveggene, men nødvendige konstruksjoner og endring av tekniske installasjoner.
Styret har et kostnadsestimat som viser en totalkostnad på 2,0-2,5 millioner kroner.
Det er tidligere informert om utfordringer med defekte låser og skjeve dørkarmer som følge av gjentatte innbrudd og
innbruddsforsøk i oppgangene, innbrudd og innbruddsforsøk i postkasser, oppsamling av løv foran inngangene som
blir dratt inn i oppgangene, mangel på egnede plasser innendørs for parkering av barnevogner, samt urinering og
forsøpling i krokene mot inngangene.
Vi har siste året ikke opplevd problemene med innbrudd, innbruddsforsøk eller forsøpling. Oppsamling av løv er
begrenset, noen som vi tror skyldes at vi hadde en liten dugnad senhøstes med fjerning av løv under hekkene nær
inngangene, og at noen hjelper med å koste. Parkering av barnevogner eller lignende kan ikke gjøres i rømningsveier,
så dette argumentet er ikke gyldig.
I klagesaken til Fylkesmannen vedrørende pergolaer, har Fylkesmannen innskjerpet kommunens holdning, og mener
at det må være fordeler for allmenheten dersom en utvidelse av areal skal godkjennes. Dette gjøre at det er svært
usikkert om en innbygging av inngangspartiene vil bli godkjent av bygningsmyndighetene.
Styret kommer derfor ikke til å arbeide videre med denne saken.
Maling av trapperom
Det begynner å se slitt ut. Spesielt i kjeller og i inngangsplanet vil det være behov for maling. Styret fremmer derfor en
sak til årsmøtet 2021 om å male vegger og opptrinn i oppgangene.
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Ny avtale med på Internett og TV
Siden sameiet ble etablert, har Vikenfiber levert internett og TV via Altiboks. TV løsningen vi har er i ferd med å fases
ut, så vi er nødt får å oppgradere til ny teknologi. Dette innebærer at dekodere må byttes. Oppgradering innebærer
noe prisøkning, hvor mye avhenger av løsningen som velges. Forslag om valg av TV og internett-pakke blir egen sak på
årsmøtet.
Oppgradering av utomhusanlegget
Mer beplantning vil bli vurdert for å avskjerme mot gangveien ved Akerselven. Hundelufting skaper problemer for
planter, lysstolper og barns lek og trygghet. Dette er også fremmet som sak på årsmøtet.
Skifte fliser
Det er en del løse fliser i inngangspartiene. Skifte av disse vil bli utført i vår.
Revurdering av avtale på solskjerming
Eksisterende avtale er fra 2014, og er moden for gjennomgang og revisjon. Mulige alternativer til typer screen og
markiser over balkonger, hvor det ikke er balkong over, vil bli vurdert. Styret vil be flere leverandører om priser.
Oppdatering av husordensreglene
Dagens husordensregler fremstår som lite systematisert, og vel detaljerte. Det er ønske om å gjøre en revisjon av
reglene. Dette vil i så fall bli tatt opp på et fremtidig årsmøte.
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Annen informasjon
Styret - kontaktinformasjon
Styret kan kontaktes via styret@fernandashage.no eller Vibbo.
Vibbo
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på Vibbo.no. Her finner
du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å
kunne kommunisere med styret. Det oppfordres til at alle krysser av for at de aksepter elektronisk
informasjon. Dette gjør kommunikasjonen med den enkelte sameier lettere.
I forhold til ny lovgivning og nye vedtekter fra 2021, skal informasjon om leietaker gis til styret. Dette gjøres
ved å legge dem inn som beboere på Vibbo. Da vil de også få meldinger og tilgjengelig informasjon på
Vibbo.
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Fastsettelse av honorarer
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Styres godtgjørelse foreslås videreført på samme nivå som i fjor. Styret foreslår derfor at
honoraret fastsettes til kr. 125 000.
Honoraret skal etter styrets mening være på et nivå som gir noe igjen for innsatsen
og ansvaret det medfører, og ikke er til hinder for å få med kandidater. Samtidig
skal styreverv innebære en viss grad av dugnad og frivillig innsats. Foreslåtte honorar
reflekterer et nivå som er på sammenlignbart nivå for tilsvarende sameier.
Styrets innstilling
Styres godtgjørelse fastsattes til kr. 125 000.
Forslag til vedtak
Styrets godtgjørelse settes til kr. 125 000.
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Sak 5

Tv og internett
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Siden sameiet ble stiftet i 2013 har vi hatt Vikenfiber og Altibox som internett og TV
leverandør. Altibox er i ferd med å fase ut TV løsningen vi har. Det betyr at vi må inngå
en ny avtale. Det betyr også at TV dekoderene må byttes ut.
Dagens avtale har lav pris, kr. 272.- per måned, internett hastighet på 80 Mbps både for
opp og nedlasting og ett moderat antall tv kanaler. En ny avtale med tilsvarende innhold
blir noe dyrere. Dette er en egen post på felleskostnadene så de vil gå opp tilsvarende
økningen i pris på en oppdatert TV og internettløsning.
Det har vært mulig for beboere og oppgradere TV og internett tilbudet på individuell
bases men kun et fåtall beboere har gjort det.
Siden vi må ha en ny avtale og endel nytt utstyr er det naturlig å vurdere om vi skal bytte
til en annen leverandør.
Dagens avtale gjelder både internett og TV. Det er mulig å ha en felles avtale bare for
internett. Det er endel leverandører av fibernett som leverer høy hastighet for en relativt
lav felleskostnad, lavere enn vi har i dag. Beboere som ønsker en TV løsning som den vi
har nå må da velge tv løsning, for eksempel fra RiksTV eller Viasat, og betale for dette selv.
For de som ønsker både internett og en tv løsning som den vi har nå vil dette bli dyrere
enn å kjøpe Internett og TV i en felles pakke. Det betyr også at det blir to leverandører å
forholde seg til.
Styret vurdering er at vi er best tjent med en leverandør. Siden få beboere har oppgradert
dagen TV og internettilbud har vi vurdert priser på løsninger som ligner den vi har.
I tillegg til Vikenfiber leverer Telia og Telenor både internett og TV. De pakker sammen
produktene sine forskjellig så sammenligning av priser er krevende. Alle leverandører
gir beboere noe fleksibilitet i å velge kombinasjoner av TV kanaler og internetthastighet,
mye TV gir lavere internetthastighet og omvendt. Det er selvfølgelig også mulig å kjøpe
høyere internetthastighet eller flere TV kanaler individuelt. En dyrere fellesløsning gir
lavere pris på oppkjøp som kan gi en lavere totalkostnadene for sameiet.
Som utgangspunkt for å sammenligne leverandørene har vi valg en pakke som heter
Altibox Flex M. Tv dekoderen gir 4K bildekvalitet, se fra begynnelsen av et program som
har startet og tilgang til programarkiv. Totalt sett er dette ett bedre TV system enn vi har
i dag og hver leilighet kan velge en av tre pakker:
1. TV og internett: Tv med 13 kanaler + 50 poeng, 500 timer opptak, internetthastighet
50/50 Mbps.
2. TV og internett: Tv med 13 kanaler + 10 poeng, 50 timer opptak, internetthastighet
100/100 Mbps.
3. Internett: 500/500 Mbps
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Vanlige TV kanaler koster fra 1 til 3 poeng, HBO Nordic 40 poeng, Tv2 Sumo og Viaplay
50 poeng. Individuelle oppkjøp av poeng for TV kanaler, strømmetjenester og raskere
internett er mulig.
Dette gir hver leilighet mere fleksibilitet enn dagens løsning, det første valget gir flere
TV kanaler men litt lavere internetthastighet enn vi har, mens det andre gir litt høyere
internett hastighet og et TV tilbudt som er sammenlignbart med dagens. Prisen er kr.
399,- per måned.
Telia kan levere flere pakker, den som er nærmest Flex M koster kr. 369,- per måned. Her
kan man velge enten TV og internett eller bare internett. Valg av TV og internett gir noe
høyere internetthastighet enn Flex M, TV tilbudet er omtrent det samme.
Telenor leverer også flere pakker, den som er nærmest Altibox Flex M koster kr. 469,per måned. Dette gir 240 poeng som kan brukes til kombinasjoner av TV kanaler og
internetthastighet. Et eksempel er 75/75 Mbps internetthastighet, T-We basis pluss 100
poeng til valg av TV kanaler, det vil si noe bedre TV tilbud enn Altibox Flex M.
Telenor og Telia leier ikke fiber fra underleverandører, det vil si at de må legge inn ny
fiberkabel i bygget. Bytte av leverandør gir 5 års bindingstid mens skifte til ny Altibox
løsning gir 3 års binding. Det er sannsynlig at det kan bli endel endring i TV og strømnings
markedet så kortere bindingstid er en fordel.
Vikenfiber og Altibox løsningen har fungert bra med høye oppetid. Altbox sitt nye TV
system har vært i drift i flere år og er stabilt. Undersøkelser viser også at Altibox har bedre
kundetilfredshet enn andre leverandører. Styret mener derfor at vi totalt sett er tjent med
å fortsette med Vikenfiber og Altibox.
Altibox kan også levere Flex S, her er valgmulighetene
* TV og internett: TV med 13 kanaler + 10 poeng, 50 timer opptak, start forfra, internett
20/20 Mbps.
* Internett: 300/300 Mbps
Her er ikke programarkiv med. Prisen er kr. 299,- per måned. Noen individuelle oppkjøp
har høyere pris enn for Flex M.
Styrets innstilling
Styret foreslår at vi velger Altibox Flex M. Hvis det ikke blir flertall for dette vil Altibox S
bli valgt.
Forslag til vedtak
Sameiet velger Altiboks Flex M.
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Sak 6

Forslag om beplantning
Forslag fremmet av: Rune Berntsen
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Forslag til strategisk beplantning i tomtegrense mot elven. Hundelufting og
ekskrementer på plenen er et stadig økende problem. Det er ønskelig at fellesområdet
skal være et område barn og voksne kan bruke uten å tenke på helserisiko og ubehaget
det er å få på seg hundeavføring.

Strategisk beplantning som ikke fullstendig stenger tilgang til fellesområdet ved plen,
men gjør at hunder m eiere naturlig blir ledet til å følge gang/sykkelsti fremfor å ta turen
via plenen for urinering og avføring. Gjerne i kombinasjon med tydelig skilting om at
hundelufting ikke tillates.
Styrets innstilling
Styret har også sett økende problemer ved bruk av fellesområdet mot Akerselva til
hundelufting. I fjor ble det satt opp 2 relativt små skilt med «takk for at du lufter
hunden et annet sted», ved gangveien inn fra elven, men disse blir ikke respektert
av en del hundeeiere. Avføring fra hunder gjør plenen og lekeområdet lite trygt og
innbydende som lekeplass og rekreasjonsområde, og det påfører skader på busker, trær
og lysarmaturer.
Plenen mot Akerselva er regulert som friområde, og vi kan ikke stenge det helt. Buskfelt
som gjør det naturlig å ikke gå inn på plenen, uten at det privatiserer den helt bør være
akseptabelt. Styret vil vurdere å gjøre arbeidene over to sesonger. Dette for å se om
tiltak på deler av strekingen fungerer, men også for å redusere risikoen dersom klager
medfører behov for omgjøring.
Forslag til vedtak
Årsmøtet ber styret om å planlegge og inngå avtale om beplantning av buskfelt og
skilting i tomtegrensen mot Akerselva. Beplantningens hensikt er å hindre hundelufting
og gjennomgang utenom opparbeidede gangveier. Styret gis fullmakt til arbeider inntil
100.000,- kroner.
Vedlegg
1. Forslag om beplantning.pdf
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Maling av vegger og opptrinn i trappeoppganger.
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Det foreslås at trappeoppganger vedlikeholdes ved at vegger males, opptrinn i trapper
males, noen dører i kjeller males, og spesielt skadede fuger utbedres.
Sameiet er 8 år gammelt, og trappeoppgangene ser etter hvert litt slitt ut. Det er skader
fra flytting, materialtransport, parkerte barnevogner og generell slitasje. For å friske opp
og tilbakestille til en god standard, foreslås det å male de flatene som er mest slitt.
Tiltakene som foreslås gjennomført er ;
• Maling av alle vegger i trappeoppgangene. Det vaskes, og sparkles ved skader. To strøk
med maling. Samme farge som tidligere. Det vurderes annen farge i kjeller.
• Maling av alle opptrinn i trappene. Det vaskes og males med to strøk gulvmaling. Det
vurderes å male med en farge som er mer lik gulvbelegget enn nåværende farge.
• Ødelagte fuger mellom trapp og vegg skiftes. Det er kun fuger som ikke har formen
som de skal ha som skiftes. Det vil bli skiftet fuger kun på bakgrunn av deformasjoner,
og ikke misfarging.
• Ståldører mellom trapp og kjeller males. Dør og karm males. Maling av dørene kan
medføre en litt mattere og strukturert overflate enn den glatte lakkerte flaten som dørene
har fra opprinnelig.
Estimert kostnad for arbeidene er kr 600.000,-. Av dette utgjør vegger ca 450.000,opptrinn ca 100.000,- og dører/fuger ca 50.000,-. Det er innhentet to tilbud som
tilsvarer denne kostnaden, men styret vil vurdere å be om flere tilbud, og evaluere disse
før arbeidene blir igangsatt.
Forslag til vedtak
Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå avtale med entreprenør for maling av
trappeoppgangene. Fullmakt gjelder for inntil 600.000,-. Arbeidene finansieres ved å
bruke sameiets oppsparte midler.
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Forslag om å inngå avtale med Ticon
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Avtale med Ticon (Fernanda Nissens gate 3):
Styret har en pågående dialog med Ticon (utbygger i FN 3) om flere forhold. Dette
er gjelder håndtering av overvann, plass for oppstilling av søppelbil for tømming av
søppelcontainerne til FN 3, og en oppstillingsplass for brannbil ved slokkeinnsats i FN
3.
Styret foreslår å inngå en avtale med utbygger i FN 3 som forplikter Dem til å
gjennomføre og bekoste tiltak for bedre håndtering av overvann mot at Sameiet Lillo
Nydalen får en tinglyst rett til å disponere oppstillingsplass for søppelbil ved tømming
av containere og brannoppstillingsplass på eiendommen til Fernandas Hage sameiet.
Videre forslår styret at det i avtalen stilles krav om at utbygger i FN 3 i tillegg utfører og
bekoster en vesentlig andel av en oppgradering av overflatedekke på veien som går fra
bommen ved søppelcontainere og innover til oppgang D. Overflatedekke oppgraderes
fra grus til gressarmering. Sameiet dekker ca. 1/3 av kostnadene for denne oppgradering,
tilsvarende ca. 150.000.-.
For utdypende informasjon se vedlegg.
Styrets innstilling
Forslag til vedtak
Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å inngå avtale med utbygger i FN 3 om nevnte forhold hvor det
aksepteres at Sameiet Fernandas Hage gir Sameiet Lillo Nydalen rett til å disponere
angitte oppstillingsplasser ved behov.
Styret gis fullmakt til å inngå en avtale hvor sameiet bekoster ca. 1/3 av oppgradering
av overflatedekke fra grus til gressarmering på veien fra bom og innover til oppgang
D. Kostnadsrammen er estimert til ca. kr. 150.000, -, men styret gis fullmakt oppad
begrenset til kr. 200.000, -.
Ved å stemme for dette tiltaket aksepteres det at Sameiet Fernandas Hage
inngår en avtale med Sameiet Lillo Nydalen som sier at de kan disponere nevnte
oppstillingsplasser mot at dette kompenseres med nevnte tiltak.
Vedlegg
1. Redegjørelse – forslag om å inngå avtale med Ticon.pdf
2. Vedlegg til redegjørelse - oversikttegning med styrets kommentarer.pdf
3. 2928 vedlegg til redegjørelse, avtaleutkast.pdf
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Vedlegg til årsmøtesak – forslag om å inngå avtale med Ticon
Styret har en pågående dialog med Ticon (utbygger i FN 3) om flere forhold. Dette er gjelder
håndtering av overvann, plass for oppstilling av søppelbil for tømming av søppelcontainerne til FN 3
og en oppstillingsplass for brannbil ved slokkeinnsats i FN 3.
Utbygger FN 3 har til interesse å få fremforhandlet en avtale med Fernanda Hage sameie som gir
Sameiet Lillo Nydalen rett til å disponere oppstillingsplass for søppelbil foran søppelcontainere og en
oppstillingsplass for brannbil på Fernanda Hages eiendom. Grunnen er at kommunen v/Plan og
bygningsetaten krever dette dersom utbygger skal få innvilget ferdigattest. Styret i sameiet er
positive til en avtale, men vil kreve at utbygger ivaretar andre forhold som er til Fernandas Hage
Sameie sin interesse.
Disse forholdene omtales i det videre.

Håndtering av overvann
Sameiet har ved flere anledninger opplevd at parkeringskjelleren har blitt oversvømt ved større
regnskyll. På ekstraordinære årsmøtet i desember 2019 ble det vedtatt at det skulle utarbeides et
forprosjekt med den hensikt å kartlegge årsaken til overvannsproblematikken.
Styrets har tidligere meldt at deres mistanke er at overvann tilføres fra naboeiendommen (FN 3).
Denne mistanken er forfulgt, og styret har med dette som utgangspunkt tatt initiativ til en dialog
med utbygger i FN 3 om mulige tiltak. Styret mener utbygger i FN 3 må kartlegge og utføre
preventive tiltak for å forhindre overvann tilføres eiendommen til Fernandas Hage Sameiet sin
eiendom.
Observasjoner har vist at overvann ledes fra Kristoffer Aamots gate, ned skråningen ved Dominos og
videre ned veien langs FN3 før det videre ledes ned rampen og havner i sameiets parkeringskjeller.
Etter styrets initiativ og flere befaringer med utbygger i FN 3 er det foreslått to konkrete tiltak som en
antar vil kunne ha en god preventiv effekt. Disse beskrives i det videre.

Tiltak 1
Det er observert at en vesentlig vannmengde ledes fra Kristoffer Aamots gate inn på eiendommen til
FN 3, og videre ned til FN 1.
Tiltaket som er foreslått for å demme opp for dette vannet er å etableres en ny kansteinlinje illustrert
med rød linje i bilde under. Kantsteinslinjen bekostes og utføres av utbygger i FN 3.
Samtidig endres parkeringen ved Dominos, noe som vi antar er positivt for trafikkavviklingen i
området.
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Tiltak 2
Selv om vann demmes opp fra Kristoffer Aamots gate, vil vann likevel følge veien ned langsmed FN 3.
For å demme opp for dette er det foreslått at det etableres en ny renne på tvers av veien i hele dens
bredde i nedkjøringen langs FN 3. Renna er tilkobles overvannssystemet i FN3. Tiltaket utføres og
bekostes i sin helhet av utbygger i FN 3.
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Oppstillingsplasser
Oppstillingsplassene er forhold hvor utbygger i FN 3 har bedt om å få en tinglyst erklæring som gir
Sameiet Lillo Nydalen rett til å disponere areal på eiendommen til Fernanda Hages sameiet ved
behov, dvs. ved tømming av søppel eller ved branninnsats. Grunnen til at utbygger har henvendt seg
til oss om dette er fordi kommunen ved Plan- og Bygningsetaten har angitt dette som et krav til
utbygger i FN 3 for utstedelse av ferdigattest for bygget.
Styret i Fernandas Hage Sameiet har ikke vært negative til dette, men har bedt utbygger i FN 3
fremme et forslag til kompensasjon. Forslaget som fremmes må fremlegges for årsmøtet for
beslutning og vil presenteres i det videre.

Oppstillingsplass for søppelbil
FN 3 har søppelcontainere på egen eiendom, rett ovenfor våre. Når disse skal tømmes må
søppelbilen stilles seg opp foran bommen inn til vårt sameie før de heiser opp brønnene og tømmer
disse. Plassen søppelbilen da benytter er inne på Fernanda Hages eiendom. Se bilde under.
Utbygger i FN 3 har bedt om at Sameiet Lillo Nydalen gis en tinglyst rett til å benytte denne plassen
for tømming av søppel. Styret i sameiet er ikke negative til dette, men ønskes at dette kompenseres
ved at utbygger i FN 3 asfalterer dette området, og at Sameiet Lillo Nydalen bidrar til å betale for
snømåking av dette arealet.

Oppstillingsplass for brannbil
FN 3 har ingen egen vei som muliggjør at en brannbil kan komme tilstrekkelig nærme for å gjøre
brann- og redningsinnsats på fasaden(e) som er vendt mot vårt sameie. De er derfor avhengig av at
brannbiler, ved innsats, kan kjøre inn veien Fernanda Hages Eiendom og stille seg som angitt på bilde
under. Utbygger i FN 3 ønsker at Sameiet Lillo Nydalen får en tillyst rett til å disponere dette arealet
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dersom det skulle bli behov. I dette ligger det også at arealet til enhver tid må være tilgjengelig.
Fernanda Hage Sameiet har selv en brannoppstillingsplass foran oppgang D og må holde arealet
tilgjengelig til enhver tid. Bilde under viser hvor ubygger i FN 3 ønsker brannoppstillingsplass.

Styret i Fernanda Hage Sameiet foreslår at det inngås en avtale med utbygger i FN 3 hvor Sameiet
Lillo Nydalen gis en tinglyst rett til å disponere dette arealet på vår eiendom til brannoppstillingsplass
ved behov. Denne retten tilbys mot at utbygger bekoster en oppgradering av overflatedekke for
dette arealet frem til og med brannoppstillingsplassen. Sameiet Lillo Nydalen må også bidra til å
betale for brøyting av dette arealet etter en fordelingsnøkkel som avtales. Fernandas Hage sameie vil
samtidig legge samme dekke videre innover forbi oppgang D.
Styret forslår at overflatedekke på veien oppgraderes fra grus til gressarmering. Gressarmeringsstein
er en belegningsstein hvor produktet er perforert med hulrom som kan fylles med grus eller jord. En
kan deretter så gress i disse hulrommene slik at overflaten fremstår som en grønn. Denne steintypen
brukes ofte på kjørearealer hvor man ønsker at gressgrønne områder skal være kjøresterke og man
ønsker en rask drenering av overflatevann. Bilde under viser hvordan det kan se ut.
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Avtaleforslag
Styret har en pågående dialog om mulig avtale sammen med utbygger. Det er laget et avtaleutkast
som vedlegges denne redegjørelsen. Avtaleforslaget er ikke endelig.

1. Avtaledokument
Det er utarbeidet et forslag til avtale (vedlagt). Denne avtalen stiller krav til at FN 3 besørger
og bekoster tiltak for håndtering av overvann samt nytt dekke med gressarmering der det i
dag er en grusveis. Avtalen ligger vedlagt.
2. Erklæring
Erklæringen beskriver forholdet som angir en evigvarende rett for Sameiet Lillo Nydalen og
vederlagsfritt disponere areal på vår eiendom ved bruk av oppstillingsplassene. Det er dette
dokumentet som tinglyses. Erklæringen ligger vedlagt.
3. Tegninger
Dette er tegninger som vedlegges avtalen.
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Tiltak 1
Det etableres en ny kantsteinslinje
(markert med rød strek) fra fortau i
Kristoffer Aamodts gate ned over
langs Fernanda Nissens gate for å
demme opp for vann som tidligere har
blitt ledet ned over skråningen slik blå
piler illustrerer.

Tiltak 2
Det etableres et ny acodrain-renne
som tilkobles overvannssystemet til
FN 3. Denne etableres for å demme
opp for vann som renner nedover
atkomstveien.

Oppstillingsplass 1
Utbygger i FN 3 ønsker at Sameiet
Lillo Høyden skal få en tinglyst rett til å
disponere oppstillingsplassen angitt
med rødt firkant da
renovasjonsbrønnene til FN 3 skal
tømmes.

Oppstillingsplass 2
Utbygger i FN 3 ønsker at Sameiet Lillo
Nydalen skal få en tinglyst rett til å
disponere brannoppstillingsplass angitt
med rødt firkant. Dvs. at brannbiler kan
stille seg her hvis det er behov for det
ved slokkeinnsats.
Oppstillingensplassen må til en hver tid
være tilgjenglig.
Sameiet Fernandas Hage har selv en
brannoppstillingsplass lenger inn veien
foran oppgang D så arealet må uansett
være tilgjengelig.
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AVTALE
Mellom

Fernandas Hage Sameie, org nr 911 982 552
i det følgende betegnet som «Fernandas Hage»

og

Ticon Nydalen AS, org. nr. 930 269 212 (som utbygger av gnr 77 bnr 109 i Oslo
kommune)
i det følgende betegnet som «Ticon Nydalen»

er det i dag inngått slik avtale («Avtalen»);
1. Oppstillingsplasser
Fernandas Hage gir i henhold til denne Avtalen Sameiet Lillo Nydalen, org. nr. 918 003 576,
en evigvarende vederlagsfri rett til å ha to oppstillingsplasser på Fernandas Hage sitt
utomhus område (fellesareal) for henholdsvis søppeltømming samt for
brannoppstillingsplass (samlet «Oppstillingsplassene»), på Fernandas Hage sin eiendom gnr
77 bnr 112 i 0301 Oslo kommune, som vist på vedlagte kartbilag– Vedlegg 1.
Retten til Oppstillingsplassene omfatter rett til nødvendig inn- og utkjøring over Fernandas
Hage sin eiendom til Oppstillingsplassene.
Vedlagte erklæring omfattende Oppstillingsplassene – Vedlegg 2, skal tinglyses på gnr 77 bnr
112 snr 1-117 i 0301 Oslo kommune. Ticon Nydalen dekker kostnadene ved tinglysingen.
2. Opparbeidelse av areal mot gnr 77 bnr 109 ved Oppstillingsplassene
Som motytelse for retten til Oppstillingsplassene i henhold til punkt 1 over, skal Ticon
Nydalen besørge og bekoste at det legges armert gress av god kvalitet på det arealet som i
dag er belagt med grus på det areal av Fernandas Hage sin eiendom som går er markert med
blå farge langs tomtegrensen til Sameiet Lillo Nydalen sin eiendom. Med god kvalitet menes
betongstein av type Asak eller tilsvarende. Videre skal det planeres i henhold til
produsentens leggeanvisning. Tilpasning til eksisterende terreng og tilstrekkelig fall til
eksisterende sluk skal medtas. Det skal være trinnfri overgang mellom områder med asfalt og
arealer med gressarmering. Tilpasning for bomfundament medtas. Fra eksisterende asfalt og
frem til bomfundament legges nytt asfalt dekke. Dette avsluttes med en kantsteinslinje i
overgangen til armert gress for et naturlig skille. Alle myndighetskrav eller krav fra Oslo
Brann og redningsetaten hva gjelder armertgress eller løsningen for øvrig skal besørges og
eventuelt bekostes av Ticon Nydalen. Fremtidig vedlikehold og stell mv av området er fullt og
helt Fernandas Hage sitt ansvar, og er Ticon Nydalen uvedkommende. Kostnader knyttet til
drift og vedlikehold som brøyting, snørydding, mv skal deles mellom sameiene. Sameiet Lillo
Nydalen skal betale 1/3 av utgifter for dette arealet.
Arbeidet med legging av armert gress skal igangsettes så snart som mulig etter at det av
Ticon Nydalen er bekreftet at Avtalen er blitt endelig forpliktende mellom partene – jf punkt
4 under, og klimatiske forhold gjør det mulig og det armerte gresset kan leveres fra
utførende entreprenør.
3. Etablering av sikring mot avrenning av vann
Som del av denne Avtalen skal Ticon Nydalen, innenfor rammen av hva de får godkjent av
Oslo kommune og Sameiet Lillo Nydalen, besørge og bekoste følgende tiltak på Sameiet Lillo
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Nydalen sin eiendom;
(i)
Etablere ny kantstenslinje langs Fernanda Nissens gate som vist på vedlagte kartbilag
– Vedlegg 1, og
(ii)
Etablere ny renne/acodrain for å fange opp overvann som indikert/anvist på vedlagte
kartbilag – Vedlegg 1.
De beskrevne tiltak (i) og (ii) fritar ikke Sameiet Lillo Nydalen fra reguleringsplanens
bestemmelser som sier at overvann skal håndteres på egen tomt.
Arbeidet som nevnt over – (i) og (ii), skal igangsettes så snart som mulig at det av Ticon
Nydalen er bekreftet at Avtalen er blitt endelig forpliktende mellom partene – jf punkt 4
under, og klimatiske forhold gjør det mulig og det kan utføres av valgt entreprenør.
4. Forbehold
Denne Avtalen er for Ticon Nydalen betinget av at utomhusplanen som vist på vedlagte
kartbilag – Vedlegg 1, blir godkjent av plan og bygningsetaten i Oslo kommune, som ny
utomhusplan for Sameiet Lillo Nydalen, eller i vesentlig grad som vist i dette vedlegget, og for
øvrig slik at punkt 1, 2 og 3 i denne Avtalen lar seg oppfylle.
Dersom utomhusplanen iht Vedlegg 1 ikke blir godkjent, eller blir godkjent på en slik måte at
punkt 1, 2 og 3 i denne Avtalen ikke lar seg oppfylle, så bortfaller denne avtalen.
Denne avtalen er utferdiget i to – 2 – eksemplarer – ett til hver av partene.
Oslo, den … mars 2021
For Fernandas Hage Sameie
________________

For Ticon Nydalen AS

__________________
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_______________________
Hans Chr. Andersen

ERKLÆRING
Fernandas Hage Sameie, org.nr. 911 982 552 omfattende snr 1-117 av gnr 77 bnr 112 i 0301 Oslo kommune, gir
herved Sameiet Lillo Nydalen, org.nr. 918 003 576, omfattende snr 1 - 232 av gnr 77 bnr 109 i 0301 Oslo
kommune, en evigvarende vederlagsfri rett til å kunne disponere areal på sin eiendom (fellesareal) gnr 77 bnr
112 i 0301 Oslo kommune for;
(i)
(ii)

Oppstillingsplass for biler for tømming av felles renovasjonscontainere etablert for Sameiet Lillo
Nydalen, på avmerket med gult på område mellom containere på vedlagte kart, og
Oppstillingsplass for brannutrykningskjøretøy, på avmerket med gult område på vedlagte kart.

Ovenstående rettigheter omfatter også nødvendig rett til inn- og utkjøring til oppstillingsplassene ved bruk av
disse.
Denne erklæring skal tinglyses på gnr 77 bnr 112, snr 1 - 117 i 0301 Oslo kommune, og kan ikke avlyses uten
samtykke fra Oslo kommune.
Oslo, den …. mars 2021
For Fernandas Hage Sameie
Org.nr 911 982 552
___________________
Ole Vestersjø

____________________
Per Egeland Høie
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Sak 9

Endring av vedtektene etter oppdatering av eierseksjonsloven 1.1.2020.
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: To tredjedels (67%)
Fra 01.01.2020 trådte flere ny bestemmelse i kraft i eierseksjonsloven.
Eierseksjonsloven er ufravikelig, og bestemmelsene vil gjelder for vårt sameie uansett
om de tas inn i vedtektene eller ikke. I samarbeid med forretningsfører har styret
identifisert det vi mener er de viktigste og mest relevante endringene i loven for vårt
sameie, og styret anbefaler at disse bestemmelsene tas inn i våre vedtekter. De anbefalte
endringene er som følger:
Ny bestemmelse om ervervsbegrensning, under § 3 om rettslig disposisjonsrett, etter
følgende setning i dagens vedtekter «Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere
enn to boligseksjoner»:
«Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i
et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning
til hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.»
Ny bestemmelse om korttidsutleie som nytt og eget avsnitt under bestemmelsen om
rettslig disposisjonsrett:
«Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med
korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.»
Ny/endret bestemmelse som følger under bestemmelsen om korttidsutleie:
«Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det
som inngår i 2 ledd om korttidsutleie. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers
navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.
Ny siste setning i vedtektsbestemmelsen om «Pålegg om salg av seksjonen»:
«Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid
med eierseksjonsloven § 23.»
Styrets innstilling
Styret foreslår å oppdatere sameiets vedtekter iht. lovoppdateringen fra 1.1.2020.
Forslag til vedtak
Endringene i vedtektene vedtas iht. lovoppdateringen fra 1.1.2020.
Vedlegg
1. 2928 Fernandas Hage Sameie.pdf
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VEDTEKTER
for
Fernandas Hage sameie

fastsatt i forbindelse med seksjonering
vedtatt av hjemmelshaver til samtlige seksjoner Sandakerveien 112 AS ekstraordinært årsmøte
11.3.2013,
i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31,
ny bestemmelse § 21, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17.06.2013 Ny bestemmelse § 22 vedtatt
på ordinært årsmøte 21.03.2017
Ny bestemmelse § 23 og §4-2 tredje og fjerde ledd vedtatt på ordinært årsmøte 10.04.2019
Ny bestemmelse § 3 tredje ledd, § 4-4 og § 11 andre ledd vedtatt på ordinært årsmøte 10. mai
2021.

§1
Eiendommen - formål
Fernandas Hage sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen på gnr. 77, bnr. 112 i Oslo
kommune med påstående bygninger, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen).
Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som «seksjonene») som fremgår
tinglyst seksjonsbegjæring av 6.3.2013 (vedlegg 1), med situasjonsplan og plantegninger.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med
fellesanlegg.

§2
Organisering av sameiet
Sameiet består av 116 boligseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som «bolig») og 1 næringsseksjon. For
hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse. For boligseksjonene
bygger sameiebrøkene hoveddelens BRA areal, eksklusive balkonger, mark- og takterrasser og evt.
tilleggsareal i grunn. For næringsseksjon er det fastsatt en vektet sameiebrøk, basert på 25% av ca. sum
areal for p-plasser som inngår i næringsseksjonen som hoveddel med tilleggsdeler.
De enkelte bruksenheter består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på
eiendommen. De deler av eiendommen som ikke inngår i den enkelte bruksenhet inkl. evt. tilleggsareal er
fellesarealer. Balkonger og takterrasser inngår i bruksenhetene, men inngår ikke i sameiebrøken.
Inndelingen i hoveddeler og tilleggsareal grunn og bygning, samt sameiebrøkens størrelse framgår av
seksjoneringsbegjæringen.
§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 to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven § 31.
Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets styre/forretningsfører med
opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner:
Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap
fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som
beskrevet i eierseksjonslovens § 23.
§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.
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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 § 21 andre ledd.
4.2 Fellesareal
Den enkelte sameier har rett til å nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet for 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.
Det er ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert
på sameiets eiendom.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for ladbare biler i tilknytning til en
parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
Sameiet har etablert infrastruktur for lading av ladbare biler, med lastbalansering for å ha tilstrekkelig
kapasitet til alle parkeringsplassene. Lader for elbil må derfor bestilles via styret, slik at lader og
infrastrukturen fungerer sammen. Laderen eies av den enkelte, men periodisk vedlikehold, utbedring av feil
og ettersyn foretas av sameiet. Kostnader i forbindelse med drift, vedlikehold og strømforbruk faktureres
eier. Det er ikke tillatt å lade ladbare biler andre steder enn på godkjente ladestasjoner.
4.3 Midlertidig enerett til bruk
Iht. eierseksjonsloven § 25 femte ledd har seksjoner på bakkeplan eksklusiv bruksrett til uteareal tilliggende
seksjonen som vist på vedlegg 2. Arealet vil av utbygger bli søkt (re)seksjonert som tilleggsareal grunn til
aktuelle seksjoner. Sameierne er forpliktet til å medvirke til reseksjonering av sameiet i denne forbindelse.
Seksjon 55, 56, 57 og 58 har eksklusiv bruksrett til gang- og trappeareal mellom 7. og 8. etg. i oppgang B,
samt gangareal på tak.
Seksjon 113, 114,115 og 116 har eksklusiv bruksrett til gang- og trappeareal mellom 7. og 8. etg. i oppgang
D, samt gangareal på tak. Trappeløp mellom 7. og 8 etg. er fysisk avstengt for andre enn styret og nevnte
seksjoner.
Denne bestemmelsen kan ikke endres uten samtykke fra den det gjelder.
4.4 Korttidsutleie
Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i
inntil 30 døgn sammenhengende.
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i 2 ledd
om korttidsutleie. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte
betales et eierskiftegebyr.
§5
Ordensregler
Årsmøtet 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.
Det må ikke utføres arbeid som kan medføre skade på betongdekke og membran over garasjekjeller og
tekniske rom.
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.
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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
7.1 Generelt
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på
sameierne etter sameiebrøken med mindre annet fremgår av denne bestemmelse eller særlige grunner
taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles med lik andel pr. boligseksjon.
Kostnader til styrehonorar, revisjon, forretningsførsel og andre administrasjonskostnader skal fordeles med
lik andel pr seksjon.
Kostnader til seksjonenes forbruk av fjernvarme (oppvarming/tappevann), vil bli fordelt etter sameiebrøk.
Dersom sameiet vedtar å installere individuelle energimålere skal kostnader til oppvarming og varmt
tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk.
7. 2 Særskilt fordeling av kostnader mellom næringsseksjon snr. 117 og sameiets gjesteparkeringsplasser i
fellesareal
Det er 83 parkeringsplasser i garasjeanlegget som er organisert i egen næringsseksjon snr. 117. Sameiet har
2 gjesteparkeringsplasser i fellesareal til garasjeanlegg. Kjøre- og adkomstareal er seksjonert som fellesareal.
For hver parkeringsplass i garasjeanlegget (med medfølgende kjøre- og adkomstareal og
tekniske anlegg tilknyttet parkeringsarealet) som næringsseksjon snr. 117 og sameiet disponerer skal det,
betales like stort utgiftsbidrag.
Næringsseksjon snr. 117 skal dekke sin andel av kostnader forbundet med innvendig drift og vedlikehold av
seksjonen samt alt kjøre- og adkomstareal, porter, dører og tekniske anlegg mv. som kan tilknyttes
parkeringsarealet. Sameiet skal dekke tilsvarende for sin andel av gjesteparkeringsplasser tilknyttet
parkeringsarealet.
Dersom kostnader forbundet med energi mv. ikke klart kan adskilles eller måles, skal det betales en
forholdsmessig andel etter en nøkkel basert på nytte eller forbruk.
§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 overflater av mark og takterrasser, balkonger, dører og vinduer innvendig, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes
og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik
som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater,
skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
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 markog takterrasser, verandaer, balkonger og lignende.
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.
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§9
Sameiets vedlikeholdsplikt
Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger
på sameierne.
Vedlikeholdsplikten for fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, ligger på de sameierne som har
bruksretten.
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av
termoglass og ytterdører knyttet til fellesarealer, bygningsmessig vedlikehold av takterrasser, balkonger,
reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er
bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
Sameieren skal gi adgang til bruksenheten og tilleggsarealer 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 iht. § 7.
§ 10
Utbedringsansvar og erstatning
Fører en sameiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen sameiers bruksenhet
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 kan kreve erstatning for tap som følger av at sameieren misligholder sine
plikter, etter samme regler som 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
i som borettslagslovens § 5-18.
§ 11
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 § 38. 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 § 39.
Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med
eierseksjonsloven § 23.
§ 12
Styret
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to medlemmer. Styrets leder velges særskilt.
Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det
årsmøtet som foretar valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det år
tjenestetiden utløper.
Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke
oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene behøver ikke være sameiere eller tilhøre
noen sameiers husstand.
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 årsmøtet.
Ved utførelse av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i verk ethvert tiltak som ikke etter loven eller
vedtektene skal vedtas av årsmøtet.
Styret er vedtaksført når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to styremedlemmer
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Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmer.
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 forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets navn.
§ 13
Årsmøtet
Sameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni.
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 årsmøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte 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 årsmøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel.
Innkalling til årsmøte 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 årsmøtet alltid
behandle:
 styrets årsberetning
 styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
 valg av styremedlemmer.
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 årsmøte 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 årsmøtet 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 nærstående sitt ansvar.
§ 14
Sameiermøtets vedtak
Ved avstemming regnes flertall etter sameiebrøken.
Ved avstemming i saker som bare angår boligseksjonene, har bare boligseksjonene stemmerett og
hver boligseksjon har én stemme.
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som årsmøtets beslutning det
som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres
saken ved loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om
 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.
 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.
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. §§ 8 og 9.
 Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser
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 Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i § 7.

Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller deler av
eiendommen.
Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på
andre sameieres bekostning.
§ 15
Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar
med lov om eierseksjoner § 61.
§ 16
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.
§ 17
Mindretallsvern
Årsmøtet, 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.
§ 18
Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om
ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.
§ 19
Generelle plikter
Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av årsmøtet.
§ 20
Generelle bestemmelser vedr. næringsseksjon snr. 117
For næringsseksjon snr. 117, Fernandas Hage Garasjesameie, gjelder egne vedtekter / avtale
mellom de ideelle eiere i denne.
Styret i Fernandas Hage sameie skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon for
næringsseksjon snr 117, med mindre Fernandas Hage Garasjesameie velger sitt eget styre.
§ 21
Kameraovervåkning av fellesarealer
Sameiet har godkjent en eventuell installering og kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer
og parkeringskjeller. Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldene lover, regler og
retningslinjer.
Styret forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking.
§ 22
Midlertidig enerett
Eier av bod 103 har midlertidig enerett til et areal på 146 cm x 92 cm utenfor sin egen bod, og kan
flytte døren 90 grader i forhold til opprinnelig plantegning.
Vedlegg 1: Seksjoneringsbegjæring
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Vedlegg 2: Private hagearealer:
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VEDLEGG:
GJELDER FOR EIERE I SEKSJON 117, GNR 77, BNR 112
VEDTEKTER/ SAMEIEAVTALE
FOR
FERNANDAS HAGE GARASJESAMEIE
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11.3.2013
Fastsatt av utbygger Sandakerveien 112 AS og opprinnelig hjemmelshaver Lorentzen
Eiendom AS
Gnr.77, bnr. 112, snr. 117 i Oslo kommune
§1
Navn
Sameiets navn er Fernandas Hage Garasjesameie.
§2
Hva sameiet omfatter
Sameiet omfatter eiendommen gnr. 77, bnr. 112, snr. 117, i Oslo som inneholder en
næringsseksjon med tilleggsdeler bestående av biloppstillingsplasser og bod(er) i
Fernandas Hage sameie.
Sameiet er et ideelt sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av sameiets eiendom, men hvor
sameierne iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og plikter til forskjellige deler av sameiet.
Sameiet er delt i sameieandeler med en sameiebrøk på 1/81 del pr. parkeringsplass.
§3
Formål
Sameiets formål er å eie og forvalte parkeringsarealet til det beste for eierne av sameiet.
§4
Fysisk bruk av sameiets eiendom
Den enkelte sameier har enerett til bruk av en eller flere p-plasser (og evt. boder) i parkeringskjelleren slik
det nærmere er bestemt i disse vedtekter, jf. § 6, og har for øvrig lik rett til å utnytte parkeringskjellerens
fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til.
Sameiets eiendom kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3 og innenfor de rammer og begrensninger
som følger av disse vedtekter. Bruken av eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til
skade eller ulempe for andre sameiere.
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra sameiets eiendom, unntatt utleie av p-plasser som
skjer i samsvar med vedtektene. Det er heller ikke tillatt å drive med bilvask, verksted eller utøve
verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på sameiets eiendom. For øvrig vises til evt.
ordensreglement fastsatt av styret iht. § 12.
§5
Rettslige disposisjoner over sameieandel
Til hver sameier skal det utstedes et skjøte pålydende en ideell andel i sameiet iht.
sameiebrøken, jf. § 2.
Sameierene kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av disse
vedtekter.
Enhver rettslig disponering av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til styret i Fernandas
Hage sameie eller sameiets forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og mellom hvilke
parter disponeringen gjelder.
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover det som
uttrykkelig følger av disse vedtekter.
Sameierene kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av sameiet iht. sameielovens §§ 14 og 15.
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§6
Bruksrett til parkeringsplasser
Parkeringsplassene i sameiets garasjeanlegg er fordelt på sameierne slik det fremgår av vedlagte bruksplan i
vedlegg 1.
§7
Nærmere om disposisjonsrett over p-plassene
Salg og annet eierskifte
P-plasser som tilhører eiere av eierseksjoner i Fernandas Hage sameie
Eierandel i sameiet kan dersom den ikke selges eller overføres sammen med eierseksjon i
Fernandas Hage sameie ikke selges eller overføres til andre enn eiere av eierseksjon i Sameiet Fernadas Hage
eller til Sandakerveien 112 AS.
P-plasser som tilhører Sandakerveien 112 AS
Sandakerveien 112 AS kan fritt selge eller overføre sine eierandeler enkeltvis eller samlet.
Utleie av parkeringsplass
A. P-plasser som tilhører eiere av eierseksjoner i Fernandas Hage sameie
Parkeringsplassene kan fritt leies eller lånes ut til beboere i Fernandas Hage sameie.
Parkeringsplassene kan leies eller lånes ut til andre enn til beboere i Fernandas Hage sameie etter følgende
retningslinjer:
 ønske om utleie/utlån for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til styret i
Fernandas Hage sameie.
 Styret i Fernandas Hage sameie skal til enhver tid føre lister over dem som har meldt fra til styret
med ønske om å leie hhv. leie ut parkeringsplass.
 Beboere i Fernandas Hage sameie som står på listen, skal ha fortrinnsrett til leie/lån på ellers like
vilkår når utleie skjer for perioder ut over 1 måned av gangen. Bruk av fortrinnsretten forutsetter at
styret gjør fortrinnsretten gjeldende innen 14 dager fra mottakelse av skriftlig varsel om utleie/utlån.
 Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet, har
sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet.
 Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med
låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i
garasjeanlegget.
B. P-plasser som tilhører Sandakerveien 112 AS
P-plasser som tilhører Sandakerveien 112 AS kan fritt leies eller lånes ut.
 Ved en leietakers/låners gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til sameiet, har
sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet.
 Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med
låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres eiendom i
garasjeanlegget.
3. Strøm
Eiere av parkeringsplass, har ikke tilgang til uttak av strøm med mindre dette er godkjent og
avtalt skriftlig med styret i Fernandas Hage sameie.
§8
Årsmøte
Sameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet.
Sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når en eller flere sameiere som til sammen har
minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.
Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 8 og 58
høyst
20 dagers varsel.
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Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Dersom
et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Alle sameiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier kan møte ved
fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet.
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.
§9
Årsmøtets vedtak
Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken. Hver sameier har stemmerett iht. sin sameiebrøk, jf.
§ 2 over.
Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som årsmøtets beslutning det som flertallet av stemmene
beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Det kreves minst to tredjedels flertall i årsmøtet for vedtak om blant annet:
 endring av vedtektene,
 ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i sameiet går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold,
 andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, tiltak som har
sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de
årlige fellesutgiftene,
 samtykke til at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig for et lengre tidsrom enn 6 måneder.
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:
 at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet
 ved like,
 innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader enn bestemt i
§ 14,
 endring av §§ 5 og 6, samt denne bestemmelse
Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på
andre sameiernes bekostning.
§ 10
Styret
Årsmøtet kan fastsette at sameiet skal ha et styre. Styret skal i så fall bestå av 3
medlemmer som velges av årsmøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal
organiseres.
Styret i Fernandas Hage sameie skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon for
næringsseksjon snr. 117, med mindre Fernandas Hage Garasjesameie velger sitt eget styre.
§ 11
Styrets adgang til å forplikte sameiet
Med mindre sameiets styre beslutter noe annet, representerer det samlede styret sameiet
og forplikter det med sin underskrift.
Styret kan delegere til en evt. forretningsfører å representere Sameiet i saker som gjelder vanlig forvaltning
og mindre løpende vedlikehold.
§ 12
Ordensregler
Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor
rammen av sameiets formål.
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§ 13
Vedlikehold
Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like.
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.
§ 14
Felleskostnader og regnskap
Felleskostnader skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken.
Med felleskostnader menes blant annet utgifter til:
 eiendomsforsikring, jf.§ 19,
 kostnader til vedlikehold av sameiets eiendom
 andel av strøm til lys/oppvarming/ventilasjon,
 drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg
 renhold av fellesarealer
 kostnader ved administrasjon, revisjon, styrehonorar.
Se også § 7 i vedtektene for Fernandas Hage sameie.
Fernandas Hage sameie kan gjennom egen avdeling (underregnskap) i sitt regnskap lage en oversikt over alle
inntekter og kostnader forbundet med sameiet (parkeringsseksjonen) og fordele kostnadene på sameierne i
denne. Kostnader for dette skal dekkes av Fernandas Hage Garasjesameie.
Fernandas Hage Garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke
ivaretas
Fernandas Hage sameie eller Fernandas Hage Garasjesameie vedtar dette.
Den enkelte sameier innbetaler innen den 1. i hver måned forskuddsvis et akontobeløp til dekning av sin
andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes slik at de samlede akontobeløp med rimelig
margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år.
§ 15
Ansvar utad
Overfor sameiets kreditorer er sameierne solidarisk ansvarlige for forpliktelser som er gyldig
stiftet iht. kompetansebestemmelsene i vedtektene.
Vedlegg 1: Oversikt over P-kjeller og fordeling av p-plasser og boder (UTARBEIDES AV SELGER;
SANDAKERVEIEN 112 AS)
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Sak 10

Valg av valgkomité
Roller og kandidater
Valg av 1 Leder Velges for 1 år
Jan Brandvold

Valg av 1 Medlem Velges for 1 år
Aleksandar Radulovic
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Sak 11

Valg av styremedlemmer
Det skal velges 1. styremedlem for 2 år, 1. styremedlem for 1. år og 1 varamedlem for 2 år.

Roller og kandidater
Valg av 1 Styremedlem 2 år Velges for 2 år
Peder Egeland Høie

Valg av 1 Styremedlem 1 år Velges for 1 år
Sissi Wing Sze Suen

Valg av 1 Varamedlem 2 år Velges for 1 år
Ehud Kafri
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Generell informasjon
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer.
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.
Styrets oppgaver er å;

• Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
årsmøtet
• Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter
er flyttet til årsmøtet
• Godkjenne fakturaer til betaling
• Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
• Foreta nødvendige regulering av felleskostnader
• Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver
• Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse
• Inngå driftsavtaler
• Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie
• Påse at vedtekter og husordensregler overholdes
• Behandle klagesaker
• Ivareta henvendelser fra beboere
• Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra
styremøtene
• Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet
Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:
Innkreving av felleskostnader
• Effektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso
Regnskap og økonomistyring
• Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap
• Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
• Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter
Eierskifter og leilighetsopplysninger
• Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende
• Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.
• Ivareta eventuell forkjøpsrett
Forvaltning og andre rådgivningstjenester
• Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte
• Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte
• Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning
og drift
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OBOS Eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333
www.obos.no
E-post: oef@obos.no
Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

