VEDTEKTER
FOR
DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS
Endret på generalforsamling 31.05-04.06.21 og 03.05.2022.

§ 1.
Selskapets navn, registrering og forretningssted
Selskapets navn er Dæhlenengen Byggeselskap AS.
Selskapet er registrert 11. februar 1931. Dets org.nr. er 933 893 863.
Forretningskontoret er i Oslo.
Selskapet er et aksjeselskap (boligaksjeselskap) som faller inn under aksjeloven av 13. juni
1997 nr. 44. Ellers gjelder deler av borettslagsloven av 6. juni 2003 nr. 39, jfr. borettslagsloven § 1-4, 2. ledd.

§ 2.
Formål
Dæhlenengen Byggeselskap AS har til formål å sikre aksjonærene borett og tilgang til
fellesarealer gjennom eierskap og forvaltning av boligeiendommene.
Dælenenggt. l7 (gnr. 227, bnr. 89), l9 (227/90), 21 (227/92), 21b (227/93), 21c,
(227/94), 21d (227/95), 23 (227/97), 23b (227/98), 23c (227/99), 23d (227/100), 25
(227/103) og 27b (227/106)
Stockholmsgt. 27 (227/394), 29 /227/395), 31 (227/397), 33 (227/398)
Chr. Michelsensgt. l7 (227/26), l8 (227/28), 20 (227/31), 22 (227/33), 24 (227/35), 26
(227/37), 28 (227/39), 30 (227/41), 32 (227/43), 34 (227/45), 36 (227/47), 38
(227/49), 40 (227/51)
Fjellgt. 42 (227/163), 44 (227/165), 46 (227/167), 48 (227/168), 50 (227/169).
Det samme gjelder eiendommene Dælenenggt. 21e, gnr. 227, bnr. 96 (østre gårdsrom),
Dælenenggt. 23e, 227/101 (midtparken), Dælenenggt. 25d, 227/104 (vestre gårdsrom) og
Stockholmsgt. 29b, 227/396 (grøntanlegget mot Stockholmsgate).»
Se fullstendig saksbeskrivelse i innkallingen
§ 3.
Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr. 593.900 - femhundreognittitretusennihundre - fordelt på 5.939 aksjer a
kr. l00, fullt innbetalt og lydende på navn.
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§ 4.
Borett/bruksrett
Aksjonær i selskapet har enerett til bruk av én bolig i én av selskapets bygninger, og rett til å
nytte fellesarealer til det de er tenkt eller vanligvis brukt til.
Aksjonær/aksjonærer som eier 16 aksjer har rett til en bolig på 2 værelser, kjøkken, bad og
WC. Aksjonær/aksjonærer som eier 19 aksjer har rett til en større bolig på 2 værelser,
kjøkken, bad og WC. Aksjonær/aksjonærer som eier 24 aksjer har rett til en bolig på 2
værelser, hall, kjøkken, bad og WC. Aksjonær/aksjonærer som eier 27 aksjer (uten innskuddsbevis) har rett til en bolig på 3 værelser, kjøkken, bad og WC. Aksjonær/aksjonærer
som eier 31 aksjer har rett til en bolig på 3 værelser, hall, kjøkken, bad og wc. Aksjonær/
aksjonærer som eier 27 aksjer sammen med et innskuddsbevis for kr. 700 har rett til en bolig
på 4 værelser, kjøkken, bad og WC. Denne bestemmelsen viser til antall rom som opprinnelig
var en del av boligen, og gjenspeiler ikke nødvendigvis dagens romfordeling.
Bare fysiske personer kan være aksjonærer. Aksjonær/aksjonærer kan bare eie det antall
aksjer (med eller uten innskuddsbevis) som gir rett til én bolig. Dog kan stat, fylkeskommune,
kommune eller andre spesielt oppregnede juridiske personer i borettslagslovens § 4-2 eie
aksjer som gir rett til bruk av inntil 10% av selskapets boliger.
I forhold til selskapet kan bare den eller de som bor eller skal bo i boligen bli sameiere i
aksjene på annen måte enn ved arv.
§ 5.
Overdragelse av aksjer
Overdragelse av aksjer forutsetter at overdragerens borett/bruksrett bortfaller samtidig. Aksjeovertageren får de samme rettigheter og forpliktelser som aksjeoverdrageren hadde.
Aksjeoverdragelse forutsetter skriftlig samtykke fra styret. Aksjeovertageren skal gi opplysninger om f.- og p.nr., yrke, arbeidssted og antall husstandsmedlemmer.
Aksjonærer har ikke forkjøpsrett ved avhendelse av aksjer. Det samme gjelder ved enhver
annen form for eierskifte.
§ 6.
Overlating av borett/bruksrett til andre
Aksjonærer som ikke selv bor i boligen kan ikke overlate bruken av boligen til andre uten å ha
innhentet styrets godkjennelse på forhånd.
Med styregodkjennelse kan bruken av boligen overlates andre for en periode opp til 3 år,
dersom aksjonæren selv, ektefelle eller registrert partner, slektning i rett opp- eller
nedadstigende linje eller fosterbarn har bodd i boligen i minst ett av de 2 siste årene.
Godkjennelse kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjonær i selskapet.
Ellers kan aksjonærer med styrets godkjennelse overlate bruken av boligen til andre, dersom
det foreligger slike særlige grunner som fremgår av borettslagsloven.
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Søknad om godkjennelse skal skje skriftlig. Er søknaden ikke besvart innen en måned etter at
søknaden er kommet frem til styret, skal brukeren regnes som godkjent.
Bruksoverlating reduserer ikke aksjonærens plikter i forholdet til selskapet. Aksjonæren skal
holde styret kjent med hvor han/hun til enhver tid befinner seg, så lenge bruken av boligen
hans/hennes er overlatt til andre.
§ 7.
Aksjonærens bruk og vedlikeholdsplikt
Aksjonæren skal behandle boligen og fellesarealene med forsiktighet og aktsomhet. Bruken
av boligen og fellesarealene må ikke på urimelig eller unødvendig måte være til skade eller
ulempe for andre aksjonærer.
Det må ikke foretas bygningsmessige inngrep i boligen uten at styrets godkjennelse er
innhentet. Dette gjelder også inngrep eller flytting av ildsted som påvirker kobling til pipene.
Det er ikke tillatt å koble avtrekksvifter til luftekanalene i boligselskapet. Det er heller ikke
tillatt å installere kjøkkenvifteventilator da det kun er tillatt å benytte kullfilter på
kjøkkenviften. Det er ikke tillatt å blende eller dekke til ventiler i yttervegg.
Aksjonærer plikter å gi styret, vaktmester eller andre med fullmakt fra styret, tilgang til sin
leilighet for kontroll av avtrekksvifte og kjøkkenventilator mot luftekanal. Styret må gi
aksjonærene forvarsel innen rimelig tid.
Montering av parabolantenner og andre utvendige installasjoner er ikke tillatt.
Det er heller ikke tillatt å koble fryser, kjøleskap eller lignende innretninger til strøm på
byggeselskapets fellesareal, herunder i lofts- og kjellerbodene.
Aksjonærer kan ikke uten samtykke fra styret bruke boligen til andre formål enn til boligformål.
Styret fastsetter vanlige husordensregler for eiendommene.
Aksjonærene skal holde boligene sine i forsvarlig stand. Alt innvendig vedlikehold påhviler
aksjonærene. De må foreta de utbedringer og utskiftinger av rørledninger og elektriske
ledninger i boligen som er nødvendige eller ønskelige. Det samme gjelder utbedring eller
utskifting av toalett, baderomsinnredning, kjøkkenbenk med røropplegg og radiatorer.
I samsvar med tidligere praksis skal aksjonærene også vedlikeholde vinduene, herunder ved
utskifting av vinduer og vindusbrett, vindusglass, maling mv. Når det er nødvendig for å
oppfylle aksjonærens vedlikeholdsplikt, kan styret pålegge den enkelte aksjonæren å utbedre
boligens vinduer. Ved slikt pålegg skal styret stå for den praktiske gjennomføringen av
utbedringstiltaket, men styret kan pålegge aksjonæren helt eller delvis å dekke kostnadene ved
tiltaket
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.

3

Ved mislighold av vedlikeholdsplikten kan selskapet kreve erstatning.

§ 8.
Selskapets vedlikeholdsplikt
Selskapet skal holde bygningene og eiendommene ellers i forsvarlig stand, så langt plikten
ikke ligger på aksjonærene.
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal
selskapet holde vedlike. Selskapet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen,
dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for aksjonæren.

Styret skal til enhver tid ha adgang til boligene for utføring av denne type arbeider, ettersyn
og reparasjon eller utskifting.

Aksjonærene kan kreve erstatning av selskapet for oppstått tap, dersom selskapet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt.
§ 9.
Dekning av fellesutgifter
Fellesutgiftene i selskapet skal deles mellom aksjonærene i samme forhold som de tidligere
har betalt husleie.
Styret fastsetter betalingen.
For krav på dekning av fellesutgifter og andre krav fra selskapsforholdet har selskapet panterett i aksjene fremfor alle andre heftelser. Pantekravet kan ikke være større enn hva som tilsvarer 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden på det tidspunkt tvangsdekning ble vedtatt
gjennomført. Panteretten har vern uten registrering.

§ 10.
Bortfall av bruksretten
Aksjonærene kan si opp boretten med 6 mndr. frist, men svarer for andel fellesutgifter for hele
perioden frem til boretten er falt bort, dersom ikke en ny aksjonær har tatt over betalingsansvaret tidligere.
Dersom boretten ikke er oppgitt når oppsigelsesfristen er ute, og aksjene ikke avhendet, faller
oppsigelsen bort.
Opprettholdes oppsigelsen, og aksjene ikke er avhendet innen fristen, kan selskapet kreve at
aksjene blir solgt, eventuelt tvangssolgt. Krav på dekning av fellesutgifter som faller på
angjeldende aksjer er omfattet av selskapets panterett, uten hensyn til om aksjonæren hefter
for kravet.
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Dersom en aksjonær tross advarsel misligholder pliktene sine vesentlig, kan selskapet pålegge
aksjonæren å selge sine aksjer. Pålegg om salg skal være skriftlig og inneholde opplysninger
om at aksjene kan kreves solgt ved tvangssalg dersom pålegget ikke er etterkommet innen en
frist som ikke kan settes kortere enn 3 mndr. fra pålegget er mottatt.
Oppfører en aksjonær seg slik at det er fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av selskapets eiendom, kan selskapet kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens
regler. Det samme gjelder dersom aksjonærens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for
andre brukere av eiendommen.
§ 11.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse
skjer med minst l4 dagers varsel.
Det påligger den ordinære generalforsamlingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

fastsette resultatregnskapet og balansen.
bestemme anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i h.h.t. den fastsatte
balanse, og treffe bestemmelse om utdeling av utbytte.
meddele styret ansvarsfrihet,
foreta valg av styre og varamedlemmer til styret og fastsette deres godtgjørelse,
foreta valg av revisor og fastsette godtgjørelsen,
foreta valg av 3 medlemmer til selskapets valgkomité, herunder komitéens formann,
samt varamann til komitéen,og
behandle og avgjøre de saker som ellers er nevnt i innkallelsen, eller som etter lov
eller vedtekt hører under generalforsamlingen.
behandle og avgjøre salg eller utleie av selskapets eiendom som innebærer
bruksendring.
En aksjeeier har rett til å få behandlet på generalforsamlingen spørsmål som meldes
skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallelsen.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter styrets bestemmelse når styret finner det
nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen.
Den ekstraordinære generalforsamling innkalles på samme måte som den ordinære generalforsamlingen, og behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.
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§ 13.
Generalforsamlingens vedtak
På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan møte med fullmektig, som må
fremlegge skriftlig og datert fullmakt.
Generalforsamlingen velger møteleder.

Er ikke annet bestemt i aksjeloven eller i selskapets vedtekter, gjelder som generalforsamlingens beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for.
Det føres protokoll for generalforsamlingen. Den undertegnes av møtelederen og minst en
annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Kopi av
protokollen sendes aksjonærene.

§ 14.
Styret
Selskapets styre består av 5 medlemmer og 1 varamedlem, som velges av
generalforsamlingen. Den velger også styreleder. Styret velger selv sin nestleder, som trer i
styrelederens sted i dennes fravær.
Styrets medlemmer og eventuelt varamedlemmer må alle være aksjonærer i selskapet og
brukere av selskapets boliger.
Det enkelte styremedlem og varamedlem tjenestegjør i 1 – ett – år. Styremedlemmer og
varamedlemmer kan gjenvelges.
Godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer fastsettes av generalforsamlingen.
Utenom den daglige ledelse forpliktes selskapet av styrets leder sammen med et annet styremedlem.
Styret kan si opp og inngå avtale med forretningsfører
Ved aksjeoverdragelser med tilknyttet bruksrett, pantenotifikasjoner og andre typer
registreringer i selskapets bøker skal det betales gebyrer til forretningsføreren. Av gebyrene
svares merverdiavgift.
Styret legger kvartalsvis ut kortfattede sammendrag om relevante vedtak i styret, om
vesentlige saker styret arbeider med, og om status på eventuelle generalforsamlingsvedtak
som ikke er gjennomført
§ 15.
Endring av vedtekter
Endring av selskapsvedtektene krever 2/3 flertall på generalforsamlingen så vel av de avgitte
stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.
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§ 16.
Aksjeloven og borettslagsloven
For så vidt angår spørsmål som det ikke er truffet bestemmelser om i disse vedtektene, gjelder
aksjeloven og de deler av borettslagsloven som også omfatter boligaksjeselskaper.
Vedtatt endret på generalforsamling 8.juni 2005 og med tilføyelse i §7, 6. ledd vedtatt på
generalforsamling 10. juni 2008. Pkt. h) i § 11 tilføyet på generalforsamling 14.juni 2012.
Vedtatte endringer i §14 og tillegg i §7 på generalforsamlingen 03.05.2016
Vedtatte endringer i §7 og §11 på generalforsamlingen 22.05.2019
Vedtatte tilføyelse i §14 generalforsamling 31.05-04.06.21
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