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Vedtekter for Holthagan boligsameie
Gnr 21 Bnr 40 – Org.nr 975 496 171
1
1.1

Eiendommen
Navn

Sameiets navn er Holthagan boligsameie.
1.2

Tinglysning

Seksjoneringsbegjæringen tinglyst 21.11.1988 med dagboknr. 110382 på gnr. 21 og
bnr. 40 snr. 1-66 i Skedsmo kommune.
1.3

Eierbrøk

For hver seksjon er det fastsatt og tinglyst en eierbrøk ref. tinglyst
seksjoneringsbegjæring av 21.11.1988 med dagboknr. 110382. (endring av eierbrøk
vil kreve samtykke fra hjemmelshavere, årsmøte og eventuelle panthavere.).
2
2.1

Innledende bestemmelser
Formål

Sameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser som eiere av
gnr. 21. bnr. 40 i Skedsmo Kommune med tilhørende boligenheter og fellesanlegg
herunder grøntarealer, beplantninger, veier, kabelanlegg, ledningsanlegg,
lekeplasser og biloppstillingsplasser.
2.2

Forsikring

Sameiet skal besørge forsikring av sameiets bygningsmasse.
2.3

Vedlegg

Vedtektene består av dette dokumentet samt følgende vedlegg:








Bruksreglement.
Parkeringsbestemmelser med tilhørende kart.
Kart over områder der snøbrøyting er sameiets ansvar.
Kart over områder der asfaltering er sameiets ansvar. I tillegg skal
sameiet besørge asfalt inne i samtlige fellesgarasjer slik de originalt ble
levert.
Kart over områder der plenklipping er sameiets ansvar.
Forliksavtale mellom nr 43 og sameiet, inngått 27.06.2011, signert
26.09.2011.

Vanlige regler for vedtektsendringer omfatter også sameievedtektenes vedlegg.
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3

Sameiets ansvar

Sameiet skal også besørge drift og vedlikehold av hele eiendommen, herunder
vedlikehold av takflater og fasader, unntatt innvendig vedlikehold av hver
seksjonseiers bruksenhet. Unntak til gjeldende paragraf er første gangs utskifting av
Villaventanlegg.
4
4.1

Bruk av boenheter og fellesarealer
Tomt og bebyggelse

Tomten med felles bebyggelse og kommunikasjonsarealer er fellesarealer. Det er
forutsatt at enkelte seksjonseiere alene eller sammen med andre seksjonseiere skal
ha enerett til å bruke enkelte bestemte deler av fellesarealene. Om dette er det
fastsatt et eget bruksreglement som er et vedlegg til vedtektene
4.2

Hensynsfull bruk

Bruksenhetene må ikke brukes slik at det voldes unødig eller urimelig ulempe for
brukerne av andre seksjoner.
4.3

Inngrep og endringer

Det må ikke uten skriftlig tillatelse fra sameiestyret foretas noen form for inngrep i
eller endring av fellesarealene, jfr. for øvrig bruksreglementet. Ingen deler av
fellesarealene kan innlemmes i bruksenheter eller gjøres til bruksenheter i nye
seksjoner uten forutgående vedtak i medhold av vedtektenes pkt. 7.2
4.4

Eierforhold

Den enkelte sameier rår som eier over egen seksjon/bruksenhet.
4.5

Eiers vedlikehold

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og
andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

inventar
utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
apparater, for eksempel brannslukningsapparat
skap, benker, innvendige dører med karmer
listverk, skillevegger, tapet
gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
vegg-, gulv- og himlingsplater
rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
vinduer, ytterdører, låser og garasjeporter.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
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Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen.
Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er
nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende
konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.
Felles pålagt vedlikehold av enhetene skal gjennomføres innen tidsfrist satt av
sameiets styre i hvert enkelt tilfelle. Sameiets styre kan beslutte å flytte dato for
ferdigstillelse av pålagt vedlikehold, dersom forhold tilsier at datoen ikke er oppnåelig.
Den enkelte seksjonseier kan søke om utvidelse av frist for ferdigstillelse på sin
enhet. Dersom en seksjonseier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan styret i sameiet
beslutte at seksjonseieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke
etterkommes, kan styret beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal uføres for
vedkommende seksjonseiers regning.
4.6

Eiers plikt til å gi adgang til vedlikehold

En seksjonseier har ikke anledning til å stille bestemte krav om tidspunkt for
vedlikehold som utføres på sameiets regning. Seksjonseiere må sørge for nødvendig
adkomst til sin seksjon slik at vedlikeholdsarbeid/reparasjoner lar seg gjennomføre
rasjonelt for sameiet. Sameiet må gi minst en måneds forhåndsvarsel når det skal
utføres arbeid som krever adgang til seksjonen.
5
5.1

Ansvar for fellesutgifter
Fellesutgifter

Seksjonseierne er innbyrdes ansvarlig for felles utgifter etter fordeling og i henhold til
punkt 5.2. Overfor tredjemann er seksjonseierne proratarisk ansvarlige etter
sameiebrøkene, jfr. eierseksjonsloven § 30. Felleskostnader betales hver måned.
Sameiet kan endre felleskostnadene med en måneds varsel. For felleskostnader som
ikke betales ved forfall vil det bli beregnet renter. Felleskostnadene fordeles mellom
seksjonseierne i henhold til sameiebrøken.
5.2

Styrets ansvar for fellesutgifter

Sameiestyret har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av eiendommen og til
å påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorene
gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseier for sameiets forpliktelser. Styret skal
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sørge for forskuddsvis innkreving av forholdsmessige andeler av felleskostnadene
hos seksjonseierne. Forskuddsbeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig
vedlikehold når dette er vedtatt av årsmøtet. Sameiet skal ikke ta opp felleslån uten
at dette er godkjent av årsmøte med 2/3-flertall.
6
6.1

Styret og forretningsfører
Valg av styre

Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen
velges særskilt. Den som er umyndig, kan ikke være styremedlem. Seksjonseier som
eier flere seksjoner kan bare være representert i styret med en person.
6.2

Styremedlemmer

Sameiestyret skal bestå av 5 medlemmer. Styremedlemmene velges av og blant
seksjonseierne. Styret bør bestå av et representativt utvalg blant beboerne. Gjenvalg
kan foretas av styrets medlemmer.
6.3

Styreoppnevnte arbeidsgrupper

Styret kan oppnevne arbeidsgrupper med ansvar for spesielle deler av driften. Slike
arbeidsgrupper kan fungere så lenge oppdraget er under arbeid.
6.4

Fratredelse fra styret

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden
er ute. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden. Årsmøtet kan med
flertall vedta å fjerne medlemmer av styret.
6.5

Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, slik at det ikke oppstår
verdiforringelse som skyldes forsømmelse av vedlikehold, og ellers sørge for
forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
årsmøtet. Styret har herunder i samsvar med § 58 i eierseksjonsloven (se også pkt
7.2) å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer.
6.6

Forretningsfører

Styret engasjerer forretningsfører for sameiet. Som forretningsfører kan ikke
engasjeres noen som allerede er forretningsfører for en seksjonseier.
6.7

Styremøter

Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styremøtet
skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder.
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Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren.
6.8

Styrehonorar

Styret legger frem forslag til samlet honorar på årsmøtet. Innbyrdes fordeling av
honoraret mellom styremedlemmene overlates til styret selv.
7
7.1

Beslutningsmyndighet i sameiet
Årsmøtets myndighet

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.
7.2

Krav til flertall og begrensninger av årsmøtets myndighet

Bortsett fra de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle andre
beslutninger av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Det kreves minst
to tredjedeler (2/3) av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som
etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter.
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap.
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning.
e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til
annet formål eller omvendt.
f) samtykke til reseksjonering.
g) tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser og
som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne på mer enn 5 prosent av de
årlige fellesutgiftene. Salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av
eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets
karakter, krever tilslutning fra samtlige seksjonseiere.
7.3

Styrets beslutningsmyndighet på vegne av årsmøtet

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov eller vedtekter eller et særskilt enkeltvedtak av årsmøtet.
7.4

Mindretallsvern

Årsmøtet, styret eller andre som etter § 62 i Lov om eierseksjoner representerer
sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre
en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
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7.5

Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap kan representere sameiet utad og tegner dets navn.
7.6

Taushetsplikt

Styret, styremedlemmer, medlemmer i arbeidsgrupper og forretningsfører har
taushetsplikt i forhold som berører virksomheten i sameiet overfor uvedkommende og
i forhold til personlige forhold i sameiet, man gjennom virket kan få kjennskap til.
8
8.1

Årsmøte
Deltagelse

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.
Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være til stede i
årsmøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede
med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.
8.2

Bruk av fullmakt og rådgivere

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett
til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
8.3

Frekvens på årsmøter

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker
som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det
nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
8.4

Innkalling til årsmøte

a) Årsmøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst 20
dager. Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel
som likevel skal være på minst tre dager.
b) Dersom årsmøter ikke innkalles slik loven krever det og/eller slik det er fattet
vedtak om, skal tingretten snarest og på seksjonseiernes felles kostnad innkalle
til årsmøte når det kreves av seksjonseier, styremedlem eller forretningsfører.
c) Innkallingen skjer skriftlig. I vedtektene kan det bestemmes at innkallingen i
stedet for, eller i tillegg til, skal skje på annen måte. Seksjonseiere som ikke selv
bruker seksjonen skal også ha skriftlig innkalling.
d) Innkallingen skal angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Skal et forslag
som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne
behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
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e) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal
nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen.
8.5

Saker som årsmøtet skal og kan behandle

a) Årsmøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet.
b) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet
behandle følgende saker:







konstituering
årsrapport fra styret
fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av
overskudd eller dekning av tap
driftsbudsjett
honorar til tillitsvalgte og revisor
valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer

c) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før
ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse.
Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.
d) Bortsett fra i tilfellene som nevnt i annet ledd, kan årsmøtet bare treffe beslutning
om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med § 43 fjerde ledd. At
saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes
innkalt nytt årsmøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet.
8.6

Møteledelse og protokoll

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver å være seksjonseier.
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles
og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen
og to seksjonseiere som utpekes av årsmøtet blant de som er til stede. Protokollen
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
8.7

Årsmøtets vedtak

a) I sameier som bare inneholder boligseksjoner, regnes flertallet etter antall
boligseksjoner, slik at hver seksjon gir én stemme.
b) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står
stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
c) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om
avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes
ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om
fravikelse etter §§ 38 og 39 i Lov om eierseksjoner.
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8.8

Valgkomité

Årsmøtet velger valgkomité med vanlig flertall av de avgitte stemmene.
Valgkomité består av 1 eller 2 personer. Valgkomitéen skal finne kandidater for styret
forut for hvert årsmøte.
9

Overdragelse av seksjoner

Ved overdragelse av seksjonen plikter seksjonseieren å varsle styret skriftlig.
Seksjonseieren skal opplyse om fra hvilket tidspunkt ny eier overtar seksjonen.
Seksjonseieren er forpliktet til å dekke sin andel av forpliktelsene overfor sameiet
inntil overdragelsestidspunktet. Eierne av den enkelte seksjon er ansvarlig for at
ubetalt andel av fellesutgifter til sameiet, eventuelt andre utgifter som sameiet har
bestemt, blir betalt og hefter også for tidligere eiers forpliktelser. Ved overdragelse av
seksjon plikter styret på forespørsel straks å oppgi hva selgeren på denne måte
skylder til sameiet.
10 Lading av elbil og bruk av fellesstrøm
Hovedformålet med fellesstrøm i garasjer og boder er lys og bruk av motorvarmer,
sistnevnte med begrenset effektuttak og timerstyring for å begrense forbruket. Disse
begrensningene styres av at kontaktene i hver garasje i fellesanleggene originalt ble
levert med egen sikring og tidsbryter. Det er greit å bruke strømuttakene til lading av
vanlige startbatterier og andre kortvarige aktiviteter med moderat strømforbruk. All
annen bruk av strøm som ikke registreres på den enkelte leilighets egen måler krever
separat strømmåler. Dette gjelder f.eks. for all lading av elbiler.
Ved kapasitetsbegrensninger på sameiets hovedinntak må de som ønsker tilgang til
ekstra strøm dele på kapasiteten. Hvis sameiet på noe tidspunkt ønsker å gjøre noe
som krever økt strømforbruk og det viser seg at hovedinntaket har for liten kapasitet,
kan sameiet koble fra private installasjoner som f.eks. ladepunkter for elbiler. Det vil
ikke gis noen erstatning for dette fra sameiet. Egne installasjoner må ikke medføre
forstyrrelser eller begrensninger for de brukerne som ikke har egne installasjoner.
Alle kostnader, inkludert alt fremtidig vedlikehold og eventuelle ekstra kostnader
sameiet måtte bli påført som følge av private installasjoner, hviler på den eller de
seksjonen(e) som installasjonene er utført for. Hvis det f.eks. skal settes opp nye
garasjer må seksjonseieren betale eventuelle ekstra kostnader knyttet både til riving
og etablering av nytt ladepunkt.
Selger av seksjon skal gjøre ny seksjonseier oppmerksom på disse forpliktelsene.
Styret skal ha oversikt over hvilke seksjoner dette gjelder slik at dette kan opplyses til
kjøpere og eiendomsmeglere.
11 Andre bestemmelser
Når ikke annet er lovlig fastsatt ved disse vedtekter, kommer Lov om eierseksjoner
av til anvendelse.
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BRUKSREGLEMENT
for fellesarealer i

HOLTHAGAN BOLIGSAMEIE
(vedlegg til vedtekter for Holthagan Boligsameie)
Nåværende bruksreglement er opprettet i forbindelse med oppdeling av gnr. 21, bnr. 40,
Skedsmo, i eierseksjoner. Det inneholder de forutsetninger for fordeling av rettigheter og
plikter vedrørende bruk av fellesarealene som er lagt til grunn ved opprettelsen av
eierseksjonssameiet, jfr. eierseksjonsloven.
Bruksreglementet er en del av sameievedtektene og kan bare endres etter reglene for
vedtektsendringer. Tegninger for de aktuelle plan vedlegges bruksreglementet (underbilag 1).
1. Rettigheter for eierne av boligseksjoner.
1.1
Boligseksjonseierne har enerett til å bruke de balkonger og terrasser som hører til
deres bruksenheter. Balkongene er inntegnet på plantegningene.
1.2
Eierne av boligseksjonene har enerett til å bruke inngangspartier med trapp og
adkomster til disse, samt garasjer, boder og lagerrom som vist på plantegningene.
1.3
Biloppstillingsplassene skal benyttes til parkering ( ikke til opplag for lengre perioder)
av personbiler (ikke busser, lastebiler, campingvogner, husvogner og lignende).
2. Vederlag for enerett til bruk.
Det skal ikke svares vederlag til sameiet for rettigheter i henhold til dette reglementet.
3. Vedlikehold og renhold
Seksjonseierne har plikt til å renholde og vedlikeholde fellesarealer som de har enerett
til å bruke, herunder renhold og vedlikehold av de utvendige flater. Ved mislighold av
disse plikter har styret rett til å la renholdet og vedlikeholdet bli utført av andre for
seksjonseierens regning.

4. Ansvar for at rettighetene respekteres
Sameiestyret skal iverksette nødvendige tiltak for at enerettighetene til bruk
respekteres. Sameiet har intet økonomisk ansvar for at rettighetene respekteres.
5. Overdragelse og bortleie (lån) av fellesarealer med enerett til bruk
5.1

Eneretten til å bruke deler av fellesarealene kan ikke overdras eller på annen
måte skilles fra seksjonene.

5.2

En seksjonseier kan for sin eiertid leie eller låne bort sin enerett til å bruke
deler av fellesarealene. Utleie eller utlån kan skje til andre sameiere eller til
utlån til utenforstående.

5.3

Retten til utleie og utlån gjelder ikke biloppstillingsplassene eller når eneretten
til bruk skal utøves sammen med andre seksjonseiere.
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6. Rømningsveier og fellesarealer med enerett til bruk
Seksjonseiere som alene eller sammen med andre har rett til å bruke deler av
fellesarealene må sørge for at rømningsveier over disse arealene alltid holdes
tilgjengelige med adkomstmulighet for tilstøtende brukerenheter og fellesarealer.
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Parkeringsbestemmelser for Holthagan Boligsameie
(Vedlegg til Holthagan Boligsameies vedtekter)
På medfølgende kart er det merket med mørk grått der det IKKE er lov å parkere. Her følger
en oppsummering av hvor det er lov å parkere:
1. Dagens gjesteparkering, som starter ved innkjørselen til sameiet. Denne er blå på
kartet, og er skiltet som parkeringsplass.
2. De tre gjesteparkeringsplassene foran nr 7, som også er del av dagens
gjesteparkering.
3. Garasje/carport tilhørende den enkelte leilighet, gjerne 2 biler hvis det er plass. (F.eks
fra nr 19 - 39)
4. Foran garasjene til nr 41 - 51.
5. Mellom boder og garasjer der det er plass, og ikke til sjenanse for naboer, men
selvsagt ikke der avfallsdunkene står eller der det er merket mørk grått på
parkeringskartet.
6. Hager og innkjørsler til egen leilighet der det ikke er til sjenanse for naboer.
7. Parkering er tillatt utenfor nr 43 i henhold til gjeldende avtale av 27/6-2011, ref.
vedlegg (Forliksavtale) .
Selvsagt er det kun eieren av carporten, innkjørselen, hagen osv, som kan disponere
parkeringsplassen der. Like selvsagt er det at kun eieren av en garasje kan disponere
parkeringsplassen foran sin garasje.
Biler skal ikke under noen omstendighet parkeres slik at de er til hinder for ferdsel. Det vil si
at ingen må parkere slik at fri veibredde blir under 3,0 meter. Der det er asfalt skal fri
veibredde måles mellom asfaltkant og kjøretøyet man parkerer. Hvis brøytekanten om
vinteren kommer innenfor asfaltkanten, skal fri veibredde måles mellom brøytekant og
kjøretøy. Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for å passe på at fri veibredde alltid er minst 300
cm. Og ja, hver eneste centimeter teller!!
Biler skal ikke under noen omstendighet stå parkert slik at de er til hinder for brøyting av de
interne veiene. Hvis en bil som står lovlig parkert på en plass som disponeres av en bestemt
seksjon hindrer brøyting, slik at andre beboere påføres ulemper eller ekstraarbeid, har
beboeren plikt til umiddelbart å fjerne den snøen som ellers ville blitt fjernet av brøytefirmaet.
Det skal ikke parkeres på beplantede fellesarealer.
Det er ikke tillatt å parkere annet enn registrerte og kjørbare biler på gjesteparkeringen. I
forbindelse med for eksempel vedlikehold skal eier, innenfor rimelighetens grenser, flytte
bilen etter anmodning fra styret.
Security Park skal håndheve parkeringsbestemmelsene. Biler som har noen del innenfor det
arealet som på kartet er merket som ulovlig for parkering, det vil si omådet som er merket
grått, vil bli bøtelagt. Biler som er til hinder for ferdsel eller brøyting, ref avsnittet over, vil bli
bøtelagt, og eventuelt tauet bort for eiers regning og risiko. Alle biler som parkeres på vår
gjesteparkering, inkludert de tre plassene foran nr 7, skal ha et gyldig parkeringsbevis.
Parkeringsbeviset må plasseres godt synlig og fullt lesbart gjennom nedre del av venstre
side av bilens frontrute, og senest innen 10 minutter etter at bilen er parkert. Etter 10
minutter har Security Park rett til å ilegge parkeringsbot. Dette gjelder også for oss som bor
her.
Biler som parkeres i eller foran egen carport/garasje, eller på «egen» eiendom/innkjørsel,
trenger ikke parkeringsbevis.
Alle husstander får utlevert 5 parkeringsbevis. Ved spesielle anledninger kan styret låne ut
ekstra parkeringsbevis hvis det gis beskjed i god tid. Alle parkeringsbevis er nummererte slik
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at det kan holdes oversikt over hvilke leiligheter som eier hvilke kort, Tapte parkeringsbevis
kan erstattes mot kr 100,- pr stk. Tapte parkeringsbevis vil ikke lenger være gyldige. Security
Park vil få numrene til de tapte parkeringsbevisene, slik at biler med disse
parkeringsbevisene kan behandles på samme måte som biler uten parkeringsbevis.
På skiltene står det angitt at det ikke er lov å parkere utenfor anviste oppmerkede plasser.
Det blir litt voldsomt med skilting hvis det skal merkes spesielt i alle oppkjørsler, hager, foran
garasjer osv. Ingen vil bli bøtelagt så lenge de parkerer i henhold til disse
perkeringsbestemmelsene og vedlagte kart, selv om det egentlig er i strid med skiltingen. På
denne måten blir det hver enkelts ansvar å sørge for at han enten har gjort seg kjent med
parkeringsbestemmelsene og kartet, eller parkerer på oppmerkede plasser.
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Forliksavtale mellom nr 43 og sameiet, inngått 27.06.2011
(Vedlegg til Holthagan Boligsameies vedtekter)

