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§ 1. EIENDOMMEN - FORMÅL
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 168 bnr. 94 i Oslo med
påstående bygninger.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av
eiendommen med fellesanlegg av enhver art.
§ 2. ORGANISERING AV SAMEIET
Sameiet består av 255 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av
en bruksenhet.
Sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal.
§ 3. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg,
pantsettelse og utleie.
De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et
beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven §25.
Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgifter,
eventuelt andre utgifter som sameiet har fastsatt, og som har påløpt i innehavers
eiertid, blir betalt.
Salg og utleie skal meddeles styret til registrering.
§ 4. DISPOSISJONSRETT
Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke
benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige
seksjoner. Skullerudhøgda II Boligsameie
Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten
reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd.
§4-1
Lufting av kjæledyr skal bare skje utenfor bo-områ det, og det på legges enhver eier
av dyr å rydde opp etter dyret. Kjæledyr må ikke tillatt å gå løse på fellesarealer eller i
oppgangene.
Dyr må ikke være til sjenanse for naboer, eller forå rsake skader på fellesanlegget.

§4-2
Nye eiere skal meldes inn til OBOS og styret for godkjenning.
§ 5. HUSORDENSREGLER
Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for
eiendommen. Sameierne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er
fastsatt, og er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes
forpliktelser overfor sameiet.
§ 6. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Ledning, rør o.l nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det
ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten
for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes
funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
Når det gjelder bruk av iSekken og tilsvarende løsninger ved oppussing og avfall skal
dette plasseres minst 5 meter fra bygningsmassen, ikke stå i veien for trafikk i
sameiet eller stå på områder der de påfører skade. Slike skal aldri stå utplassert i
helger og utover dette alltid fjernes snarest mulig.
§ 7. FELLESKOSTNADER
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet
(felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken. Der særlige grunner
taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller
etter forbruk.

Utgifter til drift, vedlikehold og evt. nyanskaffelse(r) av heis(er) fordeles kun på
seksjonene i de blokker hvor heis er installert. Drifts- og vedlikeholdsutgifter til
varmtvannsberedere i berederrom skal fordeles i henhold til sameiebrøken på de
seksjoner som har felles varmtvann. Utgifter til trappevask fordeles i henhold til
sameiebrøken på de seksjoner som får utført trappevask av rengjøringsfirma. Utgifter
til trappevask skal posteres på egen konto i regnskapet.
Styret fastsetter à kontobeløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den
enkelte sameier.
§ 8. VEDLIKEHOLD
Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet
slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Innvendige vannog avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn
til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.
Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og
utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets
ansvar.
Det refererer til eierseksjonsloven for nærmere spesifikasjon av dette.
§ 9. MISLIGHOLD. PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE
9-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler

9-2 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38.
Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen
solgt.
9-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller
vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel
er til
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve
fravikelse

av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf.
eierseksjonsloven § 39.
§ 10. STYRET
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer med 2
varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt.
Leder tjenestegjør i ett år, øvrige styremedlemmer i to år og varamedlemmer i ett år.
Det vil hvert år være 2 styremedlemmer som fortsetter i styret med ett år igjen som
valgt.
Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år
tjenestetiden utløper.
Styremøtet skal ledes av styreleder. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt
noen nestleder, skal styret velge en møteleder.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
sameiermøtet.
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.

§ 11. ÅRSMØTETMØTET
Sameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år
innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet
og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Fristen for
innlevering av saker som ønskes behandlet på møtet skal være minst 14 dager etter
at slik meddelelse er gitt sameierne. Styret innkaller til det ordinære årsmøtet med
minst 8 og høyst 20 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
sameiere som tilsammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært
sameiermøte med minst 8 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: Skullerudhøgda II Boligsameie
•
•
•
•

styrets årsberetning
styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
valg av styremedlemmer.
valg av revisor

I årsmøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier.
Foruten eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett. 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 på førstkommende sameiermøte med
mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har
rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
sameiermøtet gir tillatelse.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale
med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.
§ 12. FORRETNINGSFØRER
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre
funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner § 41.
§ 13. MINDRETALLSVERN
Sameiermøtet, styret eller andre som representere sameiet kan ikke treffe beslutning
som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres
bekostning.

§ 14. REGNSKAP OG REVISJON
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal
revideres av revisor valgt på sameiermøtet.
§ 15. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de
avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.
§ 16. GENERELLE PLIKTER

Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av
oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler
fastsatt av sameiermøtet.
§ 17. ADMINISTRASJONSGEBYR
Styret har fullmakt til å fastsette årlig administrasjonsgebyr pr. utleier i samsvar med
faktiske utgifter. Skullerudhøgda II Boligsameie
§17-1
Sameiet fakturerer sameier kostnader i forbindelse med forsøpling eller brudd på
vedtekter og husordensregler som skyldes beboer i sameiers seksjon. Dette omfatter
arbeidskostnader, bortkjøring og/eller reparasjon.
§ 18. KAMERA – OG VIDEOOVERVÅKING AV SAMEIETS FELLESOMRÅDER
”Ekstraordinært sameiermøte 11. juni 2012 har godkjent installering av kamera- og
videoovervåking av sameiets fellesarealer.
Overvåkingen vil skje i h. t. de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.
Styret plikter å meddele Datatilsynet før overvåking iverksettes og forplikter seg til
enhver tid til å benytte den minst krenkende
§19. UTLEIE
Utleie skal meldes til styret og OBOS Eiendomsforvaltning for registrering. Leietaker
plikter å følge de regler og retningslinjer som gjelder til enhver tid, og er ansvarlig
overfor sameiet på lik linje med de øvrige beboerne.
Utleier er ansvarlig for at leier får kopi av vedtekter og husordensregler, at
regelverket blir forstått og fulgt."
§20 PARKERING I SAMEIET
Parkering er forbudt på gang- og turveier samt på adkomstveien til boligsameiet. Vi
henstiller til vå re gjester å bruke gjesteparkeringsplassene. Beboerne skal bruke sin
egen
parkeringsplass.
Hensetting av tilhenger eller avskiltede kjøretøy skal ikke forekomme på
gjesteparkeringsplassene.
Kjøretøyer som opptar vesentlig mer plass enn vanlige personbiler tillates ikke
parkert på sameiets eiendom.
På gjesteparkeringen er det ikke tillatt med varebiler, firmabiler eller taxi’er utenom på
hverdager og tidene 08 til 16.

§21. Garasjer, garasjeplasser og garasjeanlegg
21.1
Garasjeporter skal til enhver tid holdes låst. Frittstående garasjer skal alltid være låst.
Tildelte parkeringsplasser skal benyttes.
21.2
Det er kun tillatt å oppbevare sykler, vinter- eller sommerdekk, samt henger til
motorkjøretøy og annet bilrelatert utstyr som f.eks. skiboks, i garasjene. Enhver skal
holde
sin plass ren for søppel o.l.
21.3
Bilvask og reparasjoner i garasjen er ikke tillatt.
21.4
Det er ikke tillatt å hensette bilvrak på parkeringsplassene. For avskiltet bil er det et
minstekrav at den er flyttbar/kjørbar og av ulike grunner kun avskiltet for en kort
periode.
21.5
Garasjebodene skal holdes låst. Fyrstikker eller bart lys må ikke i noen tilfelle brukes
i garasjeanlegget. Røyking er forbudt.
Kjøretøyer skal under ingen omstendighet stå og gå på tomgang.
21.6
Lek og unødig opphold er ikke tillatt.
21.7
Det er forbudt med utleie av garasjeplasser/parkeringsplasser til
personer som ikke eier eller bor i sameiet og dermed allerede har tilgang til
nøkler/adgang til fellesgarasjer og inngangsdører.
21.8
Gjesteparkeringen er kun for gjester til Skullerudhøgda II Boligsameiets besøkende
- Gjesteparkering skal kun skje med gyldig parkeringstillatelse i frontruten
- Det er ikke tillatt for sameiere eller beboere å benytte gjesteparkeringen
- Hensetting av tilhenger eller avskiltede kjøretøy skal ikke forekomme på
gjesteparkeringsplassene
- Kjøretøyer som opptar vesentlig mer plass enn vanlige personbiler tillates ikke
- På gjesteparkeringen er det ikke tillatt med varebiler, firmabiler eller taxi’er utenom
på hverdager og tidene 08 til 16. Som varebiler gjelder alle kjøretøy med grønne
skilter
- Parkering i maks 3 dager, deretter må kjøretøyet være borte i 48 timer før ny
parkering

§22 Ladepunkter for el-biler og ladbare hybridbiler
Det tilrettelegges med infrastruktur på gjesteparkeringen samt vurderes for carporter
inne isameiet. Der må det legges opp til frivillig bytte av parkeringsplass. Brukere av
ladeplasser dekker selv kostnader med etablering, vedlikehold og eget strømforbruk.
(det er pr i dag ikke kapasitet til lading i garasjeanleggene)
§23 Beplantning i blomsterkasser/terrassekasser
Beplantning i blomsterkasser/betong kasser på terrassene skal aldri gå høyere enn
seksjonens terrassetak eller utenfor betongkassen.
§24 Bruk av svalgangene
Det er ikke tillatt å plassere stoler, bord eller annet på svalgangene som benyttes for
adkomst og som nødveier til og fra seksjonene. Sameiet er pålagt å sørge for at det
er fri adkomst pga brann og sikkerhet. Sameiere kan allikevel sette ut stol mens de
selv sitter der.

