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Borettslaget Oslo Havebyselskap 
  

Til andelseierne 

Ordinær generalforsamling 

Det innkalles til ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap, 
torsdag 18. juni 2020 kl. 18.30 i Sognsveien 77 (Ullevål Stadion), oppgang D, 3 
etasje, sal M6. 

Til behandling foreligger: 

1 Konstituering 

2 Styrets årsberetning for 2019 

3 Årsregnskap 2019 og budsjett 2020 

4 Kontrollnemndas årsrapport 

5 Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 

6 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor 

7 Fastsettelse av kontingent for 2020 for andelseiere uten borett 

8          Presentasjon av Utenomhusveilederen 

9 Innkomne forslag 

10 Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret 

11 Valg av revisor 

12 Valg av leder og medlemmer til kontrollnemnda 

13 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen 

 

Vedlegg 1:  Vedtekter – Borettslaget Oslo Havebyselskap 

Vedlegg 2:  Ordensregler – Borettslaget Oslo Havebyselskap 

 

Borettslaget Oslo Havebyselskap 

Styret 

   



 KONSTITUERING 1
a. Valg av møteleder 

 Styret foreslår at Vibeke Haug velges til møteleder. 

b. Opptak av navnefortegnelse 

c. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt 

d. Godkjenning av fullmakter 

e. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 2
2.1 INFORMASJON OM SELSKAPET  

Borettslaget Oslo Havebyselskap er et frittstående borettslag med 654 andelseiere med 
borett, 4 andelseiere med bruksrett til næringslokaler og 45 andelseiere uten borett. 
Borettslaget eier gnr. 47 bnr. 214-233, som består av 119 bygninger, 654 boliger samt 
forretningslokaler.  

Borettslagets organisasjonsnummer er 948 466 856. Borettslaget har forretningsførsel i egen 
regi, med kontor på Damplassen 21. Åpningstiden er mandag - fredag kl. 09-15. Telefon 22 
96 09 90, telefaks 22 56 74 17, epost adm@havebyselskapet.no. 

Regnskapet utføres av OBOS AS. Statsautorisert revisor Jon Heger er selskapets valgte 
revisor. Borettslaget har vært forsikret i Berkley, polisenummer 102619 frem til mai 2020. 

Nettstedet  www.havebyselskapet.no inneholder selskapets vedtekter og regelverk, rundskriv 
og annen informasjon om hagebyen. På nettstedet kan man bestille abonnement på en 
elektronisk utgave av selskapets rundskriv.  

Havebyselskapet har utarbeidet en informasjonsmappe om borettslaget som inneholder 
vedtekter, ordensregler etc. Mappen gis til nye andelseiere ved overtagelse av bolig og kan 
også fås ved selskapets kontor. 



2.2 ORGANISASJON  

Tillitsvalgte i borettslaget etter ordinær generalforsamling 25. april 2019:  

 STYRET 2.2.1

Vibeke Haug, leder   Vålveien 12   2018-2020 

Christian Schøyen, nestleder  Per Gynts vei 5  2019-2021 

Erling Svela, sekretær  Vålveien 2   2018-2020 

Cathrine K. Conradi   Per Gynts vei 1  2019-2021 

Svein Dybvik    Tyrihansveien 28  2018-2020 

Sven Arne Buggeland (vara)  Vålveien 3   2019-2020 

Bente Follestad Bakken (vara) John Colletts allé 64  2019-2020 

 KONTROLLNEMND 2.2.2

Terje Nybøe, leder   Sognsveien 48   2019-2021 

Randi Forfang    Vestgrensa 5   2019-2021 

Eivind Jacobsen   Hjorteveien 5   2019-2021 

Mona Melgaard   Jutulveien 14   2018-2020 

Per Valebrokk    Sognsveien 22  2018-2020 

 VALGKOMITÉ 2.2.3

Stein Sørby, leder   John Colletts allé 54  2019-2020 

Trude Heber    Damplassen 14  2019-2020 

Paal Riborg    Per Gynts vei 3   2019-2020 

Kristine Hovland (vara)  Damplassen 11  2019-2020 

 BYGGESAKSUTVALG (BSU)  2.2.4

Firmaet A-TRACT ved arkitekt Henrik Nömm bistår styret med innstillinger knyttet til 
byggesakene og internkontroll. 



 ANKEUTVALG FOR BYGGESAKER 2.2.5

Arkitektene Ivar Lykke og Roald Sand utarbeider faglig innstilling til styret dersom andelseier 
ønsker å anke avslag i en byggesak. 

 UTOMHUSUTVALG (UHU) 2.2.6

Dag Norling, leder   John Colletts allé 46    

Lene Frost Andersen   John Colletts allé 26 

Andre Orvik     Askeladdveien 26 

 ANSATTE I 2019 2.2.7

Tor Langø    Daglig leder   Full stilling 

Mette Berntzen   Eiendomsforvalter  Full stilling  

Arne Auestad    Snekker   Full stilling 

Kjetil Jensen    Snekker/stillasmontør  Full stilling 

Jakob Kirkeby    Vedlikeholdsleder  Full stilling 

Steven Stiberg Long   Gartner   Sluttet juni 2019 

2.3 MØTER I 2019 

I 2019 ble ordinær generalforsamling avholdt 25. april på Ullevål Stadion i Oslo. 

Styret har i 2019 holdt 12 styremøter og behandlet 167 saker. Styrets leder og nestleder har 
hatt jevnlig kontakt med daglig leder mellom møtene. Styret, representanter for styret eller 
daglig leder har også hatt møter med Byantikvaren om byggesaker og tolkning av veilederen, 
med trafikkgruppen, med utomhusutvalget og med andelseiere om ulike saker. 

2.4 OVERDRAGELSER, UTLEIE OG SØKNADER FRA ANDELSEIERE 

Administrasjonen har etter fullmakt fra styret godkjent 30 overdragelser av andeler med 
tilknyttet borett i 2019 (2018: 38). Forkjøpsretten ble brukt ved 7 salg (2018: 8). 

Administrasjonen har godkjent 8 søknader fra andelseiere om utleie av boligen i 2019.  

Styret har i 2019 behandlet 47 byggesaker, 21 utomhussaker og 39 andre saker innsendt av 
beboere, i tillegg til 69 selskapsstyringsaker.  

Ankeutvalget for byggesaker har behandlet 1 sak i 2019.  

Styret har ikke gitt noen nye parkeringstillatelser i 2019 eller 2018.  



2.5 STRATEGISK PLAN OG HANDLINGSPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

Strategisk plan setter mål og definerer premisser for styrets arbeid og selskapets drift i 2018-
2023. Blant satsningsområdene i perioden er utarbeidelse av ny 10 års vedlikeholdsplan og 
ny utomhusplan, utbygging av ladestasjoner for elbil, kvalitetssikring av andelseiernes 
utbygginger og etablering av gode utendørsmiljøer.  

Styret vil innhente faglige vurderinger av hvilke utfordringer våre bygninger vil få som følge 
av klimaendringer; så som mer og kraftigere nedbør, vind, varme og kulde. 

2.6 VERN OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG UTEOMRÅDER 
 VERNEVERDI 2.6.1

Verneverdien av Ullevål hageby er meget stor. Området er oppført på Byantikvarens Gule 
liste over registrerte bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Verneverdien 
begrenser andelseiernes og selskapets frihet og muligheter for utbygging og andre 
bygningsmessige endringer. 

Verneverdien gir oss en betydelig forpliktelse til å ta vare på autentisiteten i miljø, utseende, 
materialer, utførelse og funksjon. Dette må gjøres samtidig som boligstandarden skal 
tilfredsstille dagens krav. Selskapets egne aktiviteter og reglene som gjelder for 
andelseierne, skal ivareta denne balansen. 

Selskapet vedlikeholder bygningskroppen samt felles infrastruktur som selskapet opprinnelig 
har bygget inn i konstruksjoner. Dessuten vedlikeholder selskapet inngangsdører og vinduer 
utvendig, samt fellesarealer. Selskapet vedlikeholder anlegg for vann og strøm til og med 
henholdsvis stoppekran og hovedsikring, og avløp fra og med felles soil. 

Andelseier har plikt og ansvar for alt annet vedlikehold. Alt renhold, også av fellesarealer, 
ivaretas av andelseier. 

 BYGGEVEILEDER OG BYGGESAKSARK 2.6.2

Selskapet har utarbeidet en veileder for utbygging av bygninger i Ullevål hageby. Gjeldende 
veileder er fra 2015 med mindre endringer i følgende år, sist i 2019.  

Styret har utarbeidet byggesaksark for å forenkle byggesaksarbeidet for utbygger, 
administrasjonen og styret. Disse skal benyttes når man søker om utbygging eller endringer 
av boligen. 

Veileder og byggesaksark kan lastes ned fra borettslagets hjemmeside. 

 BYGGESAKER I PERIODEN 2.6.3

Styret har i 2019 behandlet 47 byggesaker. Blant disse har 5 handlet om arealfordeling, 13 
om utbygging av kjeller eller loft, 6 om hageutgang, 4 om utvidelse eller flytting av vinduer. 2 
har vært søknader om godkjenning av allerede utbygget areal. 



Sakene forberedes av styrets byggesakskonsulent, arkitektkontoret A-tract AS, som gir en 
faglig vurdering og anbefaling i alle byggesaker, sjekker at søknaden følger byggeveilederen 
og ettergår all dokumentasjon. 

Styret vil understreke at dagens byggeveileder skal følges. Tidligere uheldig praksis og 
fasadeendringer som har svekket bygningene arkitektonisk og bygningsfysisk, danner ikke 
presedens i byggesaker. 

Styret gir ikke forhåndsvurdering av mulige løsninger og har ikke kapasitet til å delta med 
forslag og innspill til byggesaker. Andelseiere må selv, eventuelt med innleid faglig hjelp, 
utarbeide fullstendig søknad med tegninger og annen dokumentasjon i henhold til 
borettslagets regelverk for byggesaker. 

Flere søknader er avvist, fordi det ikke er samsvar mellom arealfordeling og tegning eller 
mellom byggetegning og beskrivelse av tiltaket. Tegninger er ofte ufullstendige. Styret har 
også understreket at tegninger og naboaksepter skal dateres. 

 UTOMHUSVEILEDER  2.6.4

Styret har i perioden utarbeidet en veileder for hagebyens utomhusarealer. 

Hagebyens planstruktur har et tydelig hierarki av ulike bygningstyper, plassert i forhold til 
gater og plasser, topografi og landskap. Fra urbane Damplassen og bevisst formede 
kvartaler til åpne sammenhengende bygningsrekker og portalhusene nederst i Sognsveien.  

De ulike bygningstypologiene ble supplert med et sett av utomhuselementer for å løse 
funksjonelle og estetiske forhold knyttet til bygningenes plassering, uttrykk og bruk. 
Portstolper og hagegjerder, støttemurer og natursteinsarbeider, balustre og 
smijernselementer, flettverksgjerder og tørkestativer, lykter og annet.  

Langs gater og på plasser ble det plantet sammenhengende trerekker av ulike slag som 
definerte det indre gatenettet og de ytre grenser. Innenfor disse grensene ble det etablert 
hageparseller fordelt på leilighetene som rammer for hagebruk og sosialt samvær. 

100 år er gått. Mange opprinnelige elementer er fremdeles synlige, noen er endret og andre 
er blitt borte. Mange allétrær er erstattet. Det er utarbeidet ordensregler for hagebruk og 
retningslinjer for etablering av nye elementer. Hageboder og søppelnedkast er synlige tegn 
på nye behov.  

Formålet med utomhusveilederen er få oversikt over alle elementene som i sin tid ble 
planlagt og gjennomført og sikre at nye elementer samvirker med hagebyarkitekturen og 
styrker og utvikler den helheten vi kjenner i dag. 

I en fremtidig prosess vil vi møte nye behov som vil endre og utfordre rammene. Forståelsen 
for den historiske helheten er avgjørende for at arkitekturutrykket i denne prosessen ikke 
svekkes, men videreføres og i beste fall styrkes. 

 UTOMHUSSAKER 2.6.5

Styret har i 2019 behandlet 21 utomhussaker. 8 handlet om oppføring av standardbod. 
Utomhusutvalget forbereder sakene i henhold til borettslagets regelverk.  



Oppføring av flere utomhuselementer krever godkjennelse fra styret. Det gjelder boder, 
dukkestue, veksthus, levegg, støyskjerm, hagelys og forstøtningsmurer og terrengendringer 
over en viss størrelse. 

Andre elementer krever ikke godkjennelse, men det er krav til utforming. Det gjelder 
fornyelse av espalier på vegg, frittstående espalier, benkeboder og drivbenker. 

Hageboder tillates bare oppført på områder der de ikke virker dominerende eller 
påtrengende i forhold til fasader, naboer eller forbipasserende. Som hovedregel tillates ikke 
oppføring i de mest eksponerte områdene. 

 SØPPELSTANDPLASSER 2.6.6

Styret har vedtatt å fortsette prosjektet med nedgravd avfallshåndtering. Hver nedgravd 
container rommer 5000 liter. Nedkastene tar langt mindre plass enn vanlige 
søppelcontainere og vi unngår lukt, rotter og andre skadedyr. 

Det er hittil bygget 13 avfallsstasjoner som erstatter ca. 220 søppelkasser. Det var 
opprinnelig ca. 530 søppelkasser i hagebyen. Antallet er redusert til ca. 300 i dag. 

For å dekke hele hagebyen, samtidig som det tas hensyn til akseptabel gåavstand, er 
behovet ca. 30 nedgravde stasjoner. Det er utarbeidet en plan for plassering av disse. 

I 2020 er det ikke planlagt å grave ned nye stasjoner, men det skal planlegges og 
prosjekteres for avfallsstasjonene som skal graves ned i 2021-2022. 

 UTESERVERING PÅ DAMPLASSEN 2.6.7

Generalforsamlingen 2019 ga styret fullmakt til å gå videre med spørsmålet om utvidet 
utendørs servering fra pizzarestauranten på Damplassen, i dialog med Lofthus Samvirkelag 
og berørte naboer. En løsning skulle samsvare med reguleringsplan og ivareta nabohensyn 
og trafikksikkerhet. Det ble avholdt møte med berørte beboere våren 2019. 

Damplassen 2 AS har siden 1. april 2016 hatt rett til å drive uteservering i tilknytning til 
virksomheten til Lofthus Samvirkelag. Styret inngikk 28. juni 2019 en ny avtale med 
andelseier som mer detaljert regulerer serveringen av mat og drikke utenfor Damplassen 1 
frem til 15. september 2024. 

Avtalen spesifiserer at uteserveringen bare kan skje mellom 1. mai og 15. september, på et 
regulert og tilmålt område ved kortsiden av huset. Bord og stoler kan ikke lenger settes på 
langsidene. Bakdøren kan ikke brukes av kundene. Det var søkt om å øke antall sitteplasser 
ute, noe som ikke ble innfridd.  

Flere naboer har klaget på sot og partikler fra den vedfyrte pizzaovnen. Det har også vært 
klaget på bråk fra tømming av søppel og flasker i container etter stengetid klokken 22 og 
støy fra gjestene. Avtalen regulerer for utleiers rett til måling av sot og støy og vil derved 
kunne kontrollere at dette er innenfor forskriftene. 



 BEBOERPARKERING  2.6.8

Beboerparkering ble innført i hagebyen i 2018. 1. mars 2020 ble prisen for beboerparkering 
og avgiftsbelagte plasser satt opp med 20 prosent. Fra samme dato må det også betales 
parkeringsavgift for elbil på kommunale plasser. 

De som har hydrogenbil, el-varebil eller HC-kort parkerer gratis og trenger ikke søke om 
beboerparkering. For dem er det ingen tidsbegrensning på plassene skiltet med 
beboerparkering. 

Mer informasjon om beboerparkering: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-
parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner  

 EL-BIL LADING OG PARKERING 2.6.9

Oslo kommune har bygget åtte ladestasjoner for el-bil i Vestgrensa. Borettslaget er i ferd 
med å tilrettelegge for inntil 54 ladepunkter i John Colletts allé og Ullevålsalléen, på 
parkeringsplasser som leies ut til andelseierne. 

Konsulentfirmaet Rambøll kartla behovet og foreslo løsninger, mens Elbilforeningen har vært 
konsulent for planlegging og etablering. Grønn Kontakt er valgt som tilbyder av anlegget og 
styret har i perioden godkjent driftsopplegg og avtalestruktur. 

Kostnader knyttet til installasjon, drift og administrasjon av ladeløsninger blir betalt av 
brukerne, som forplikter seg ved innskudd og dekning av løpende drift, vedlikehold og 
strømkostnader. Borettslaget har ingen kostnader knyttet til driften. 

Styret vil påpeke for alle at det på grunn av brannfare ikke er tillatt å lade elbiler med 
skjøteledning eller på annen provisorisk måte. Det er av samme grunn heller ikke tillatt å 
bruke motorvarmerkontakter til lading. 

 EIENDOMSSKATT  2.6.10

Nesten alle andelseierne i hagebyen betaler eiendomsskatt, som beregnes ut fra boligens 
verdi. Selskapet pålegges eiendomsskatten som må innkreves fra den enkelte andelseier.  

Etter en dom i Høyesterett besluttet Oslo kommune i september 2019 å tilbakebetale hele 
eiendomsskatten for 2016 og en tredjedel av eiendomsskatten for 2017, med renter. 
Pengene er tilbakeført de aktuelle beboerne. 

Mer informasjon om eiendomsskatt: www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-
avgift/eiendomsskatt/#gref  

2.7 TYNGRE VEDLIKEHOLD 

Styret vedtok i 2019 en ny 10 års vedlikeholdsplan for perioden 2020-2029. Forrige plan ble 
vedtatt i 2009 og hadde mer enn 1200 tiltak. Den gang var formålet å ta igjen etterslepet av 
vedlikehold. Målet er i hovedsak nådd. Aktivitetene i vedlikeholdsplanen 2020-2029 er 
planlagt i henhold til forventet levetid på hvert av tiltakene og de ulike deler av bygningene.  



Selskapet bruker Aase Byggadministrasjon AS til faglig og administrativ støtte i forbindelse 
med større vedlikeholdsprosjekter. Daglig leder, tidvis supplert av styremedlem Christian 
Schøyen, gjennomfører byggemøter, kontroll- og ferdigbefaringer for prosjektene.  

Takomlegginger og rehabilitering av drenering nærmer seg fullføring i hele hagebyen. 
Omfanget av tyngre vedlikehold forventes å fortsette på om lag samme nivå i overskuelig 
framtid. Det er blant annet behov for fasaderehabilitering, veivedlikehold og 
piperehabilitering. Det gjenstår også investering i flere nedgravde avfallsbeholdere. 

Oversikt over tyngre vedlikehold 2019 og plan for 2020 

For ordens skyld understrekes at planene kan bli endret. 

Oppgaver Aktivitet 2019 Kostnad 
2019 Planlagt aktivitet 2020 

Total omlegging og 
renovering av tak. 

4 tak: 

Askeladdveien 5 

Ullevålsalléen 18-20 

Eventyrveien 11 

John Colletts allé 21-23 

4,5 mill. kr  4 tak: 

Per Gynts vei 2 

Vestgrensa 7-9 

Vestgrensa 13 inkl. portal 

Damplassen 24-25 
Drenering og større 
gravearbeider. Inkl. 
tilbakestillelse, 
ferdigplen, asfalt osv. 

Vestgrensa 11 

Ullevålsalléen 34-36 

Gäbleins vei 1-3 

Eventyrveien 2 

 

5,0 mill. kr Eventyrveien 2 

Vestgrensa 7-9 

Askeladdveien 30-32 

 

Nedgravde 
avfallsstasjoner 

Ved Eventyrplassen, 
mellom Sognsveien 56 
og Tyrihansveien, ved 
Tyrihansveien 24 og ved 
Tyrihansveien 18. 

2,3 mill. kr Ingen nye i 2020. 



2.8 LØPENDE VEDLIKEHOLD 

Selskapet har egen vedlikeholdsavdeling med vedlikeholdsleder og fire håndverkere. Disse 
utfører mye av det løpende vedlikeholdet og kontroll av arbeid i andelseiers regi. I tillegg leier 
selskapet inn murere, snekkere, elektrikere, rørleggere og blikkenslagere til ulike oppdrag. 

Det bygningsmessige vedlikeholdet omfatter utbedring og restaurering av vinduer og dører, 
akutte taklekkasjer, enklere reparasjoner av fasader, trapper osv. I 2019 er det montert ca. 
80 meter snøfangere med netting, som også fanger takstein som løsner. 

Sommervikarer utfører arbeid som gressklipping, luking, planting, beskjæring, samt maling 
og beising av gjerder og tørkestativ. Dette er gjerne ungdom med tilknytning til hagebyen. 
Sommeren 2019 var 15 ungdommer engasjert i en til to uker hver. 

2900 løpemeter tregjerder, 3 inngangspartier og 5 tørkestativer ble beiset eller malt i løpet av 
sommeren. 200 meter ødelagte tregjerder ble byttet ut. Det ble satt opp 100 meter med nye 
tregjerder og 250 meter med nye nettinggjerder. Det ble murt eller reparert 4 portstolper. 

I forbindelse med åpning og stenging av hagevannet har en del kraner og rør blitt byttet. 

2.9 GRØNTAREALER OG UTEOMRÅDER 
 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2.9.1

Hagebyen har store grøntarealer som skjøttes av selskapet. Dette gjelder blant annet plener 
og hekker rundt Damplassen, Eventyrplassen, fellesarealer i kvartalene og eksponerte 
skråninger mot John Colletts allé og Sognsveien. Det er også 1200 allétrær og trær i rekker 
som beskjæres. Borettslaget leier inn arborister til vedlikehold av trærne. Grøntområdene 
vedlikeholdes av selskapets ansatte og sommervikarer. 

 TREPLANTING OG BESKJÆRING 2.9.2

Styret vedtok i 2004 en plan for utskiftning av kirsebær- og epletrerekkene langs offentlig vei, 
med trær som er mindre utsatt for sykdom og soppangrep. Utskiftningen skjer over 15- 20 år 
og utføres gateløp for gateløp. Havebyselskapet har plantet ca. 900 nye trær siden 2007 og 
det gjenstår å plante i overkant av 100 trær. 

I 2019 ble det plantet 30 nye allétrær i Hjorteveien og 20 trær på Eventyrplassen. I 2020 er 
planen å plante nye trær i nederste del av Langlia. Trærne som plantes, er Gravensten 
epletrær på gammel grunnstamme. 

Det har vært omfattende beskjæring av ca. 500 allétrær i 2019 og 2020. Annethvert allétre i 
Sognsveien er fjernet og de gjenstående fikk en kraftig kronereduksjon i 2020. Allétrær er 
også blitt beskåret i Askeladdveien, Eventyrveien, Moltke Moes vei og Langlia. 

 SMETT OG SMUG 2.9.3

Da Ullevål hageby ble bygget, var det en overordnet idé at kvartalene skulle ha indre 
beskyttede fellesarealer og at det skulle være mulig å ferdes inne i kvartalene. Noen steder 
har tidligere etablerte smett og smug blitt privatisert på ulikt vis. Det finnes eksempler på at 



gjerder er blitt flyttet og sperrer for ferdsel, eller at det er satt opp porter, postkasser, 
blomsterkrukker eller nummerskilt som ikke innbyr til ferdsel. 

Utomhusutvalget har foreslått endringer som borettslaget kan utføre for å gjenåpne smett og 
smug. I 2015 ble et smug gjenåpnet mellom Eventyrplassen og Tyrihansveien. I 2016 ble en 
tidligere passasje gjenåpnet i kvartalet mellom John Colletts allé-Tiurveien-Ullevålsalléen- 
Stiftamtmann Kaas vei. I 2017-2018 ble smett og smug gjenåpnet i Langlia og Sognsveien. 

I 2020 er planen å åpne en sti mellom Pastor Fangens vei og John Colletts allé, langs 
barneparken og ut på kvartalsveien til Langlia 1-11. Styret takker alle berørte andelseierne 
for velvilje og konstruktivt samarbeid. 

 EVENTYRPLASSEN 2.9.4

Eventyrplassen har blitt oppgradert med nye lekeapparater i 2019, og det er blitt plantet 
epletrær i rekke langs plassen. Det er også installert nedgravd avfallsløsning utenfor 
Eventyrplassen. 

 SNØRYDDING 2.9.5

Vinteren var snøfattig. Snørydding og sandstrøing utføres av innleid hjelp. Selskapet brøyter 
Eventyrplassen, men skøyteis legges og vedlikeholdes av Eventyrplassen Vannførerlag.  

 VÅRRYDDING, HAGEAVFALL 2.9.6

Kvartalsveiene ble på våren feiet ved egen og innleid hjelp. Komprimatorbiler hentet blandet 
avfall 2. mai. Komprimatorbil hentet hageavfall på Damplassen og Eventyrplassen 1-2 
ganger per måned fra 8. mai fram til 17. oktober, med opphold i juli. 

 ROTTEBEKJEMPELSE 2.9.7

Rotter forekommer også i hagebyen. Selskapet har avtale med ABS Skadedyrservice som 
sørger for oppfølging av giftboksene. Det blir færre rotter dersom hver andelseier fjerner 
nedfallsfrukt og bare benytter lukkede kompostbinger. Mat som spyles ned i vask eller toalett 
ender som rottefôr. Rotter er noen steder kommet inn i hus via avløpsrør. Alle sluk må til 
enhver tid holdes forsvarlig lukket med rottesikre sluk av metall (plastsluk fungerer ikke). 
Dette er særdeles viktig å passe på i ombygningsperioder. 

 BIKUBER 2.9.8

Bybi (www.bybi.no), Oslos første urbane birøkterlag har fått tillatelse til å ha bikuber på 
selskapets tomt ved John Colletts plass. Bikubene ble først satt ut våren 2013 og har stått 
der i alle år siden, bortsett fra i 2017. Biene bidrar til mer blomstring og mer frukt i hagebyen. 

 ANDELSEIERS PLIKTER I EGEN HAGE 2.9.9

Hver andelseier plikter å holde hagen ordentlig og sørge for at vegetasjon mellom eple- og 
kirsebærtrær i rekkene holdes nede. Videre hører det til andelseiers plikter å holde gjerder, 
grøftekanter og murer frie for høyt ugras og annen uønsket vegetasjon. 



Ukontrollert tilvekst av selvsådde trær og planting av fremmede arter er uønsket. De vil over 
tid forringe og utydeliggjøre hagebyens grønne karakter og opprinnelige artsinnhold. 
Moderne innslag som tujahekk, store plattinger og andre harde flater bør unngås. 

Havebyselskapet ønsker å bistå andelseierne med å felle store trær som ikke passer inn. 
Trær som kan og bør felles, er nåletrær som gran og furu, trær som skader konstruksjoner 
og bygninger trær med fare for velt og brekkasje og trær som sjenerer allergikere. 

Borettslaget har de siste årene vederlagsfritt felt store trær i hageparseller eller fellesområder 
når dette er meldt inn til selskapet. Enkeltstående trær over 5-6 meter som har spesiell verdi 
på grunn av egenartet form, historie eller er identitet er viktige å ta vare på.  

Styret har i 2019 laget et inspirasjonshefte om hagestell som er publisert på Selskapets 
nettsider og vil bli trykket til generalforsamlingen. 

2.10 LOKALMILJØ OG SOSIALE TILTAK, ULLEVÅL HAGEBY VEL 

Borettslaget har vært involvert i eller gitt økonomisk støtte til følgende tiltak i nærmiljøet: 

 Hagebybladet mottok 78.000 kr i støtte i henhold til vedtak på generalforsamling 2016
(Borettslaget krever inn 10 kr per mnd. per husstand over husleien).

 Til julegrantenningen kjøpte selskapet juletre, satte opp lys og stjerne. Dette koster
28.000 kr. Selve arrangementet første søndag i desember ble gjennomført i regi av
Ullevål Hageby vel.

 Vannførerlaget arrangerte felles fyrverkeri på Eventyrplassen nyttårsaften. Borettslaget
bidro med 10.000 kr.

Velforeningen har røtter helt tilbake til 1918. Vellet ivaretar oppgaver og roller i nærmiljøet 
som ikke naturlig faller innenfor borettslagets virksomhet. Styret er positivt til at det igjen er 
en aktiv velforening. 

Vellet er en medlemsforening der medlemmene betaler kontingent, men selskapet støttet 
oppstarten med 10.000 kr i 2019. 

Velforeningen gjennomførte i 2019 17. mai arrangement, Eplets dag på Eventyrplassen og 
julegrantenning på Damplassen. Vellet har også vært engasjert i mulig etablering av 
kulturhus på John Colletts plass.  

2.11 REGNSKAP, FINANSIELLE FORHOLD 

Driftsinntektene var i 2019 på 45,5 millioner kr, som var en økning på 2,7 millioner kr fra 
2018 og 2,2 millioner kr over budsjett. Felleskostnadene ble økt med 2% fra 1. januar 2019. 
Økningen var på nivå med konsumprisindeksøkningen. 

Driftskostnadene var i 2019 på 39,7 millioner kr, som er 0,6 millioner kr høyere enn i 2018 og 
0,9 millioner kr under budsjett. Den største posten på kostnadssiden er drift og vedlikehold. 
Tyngre vedlikehold er utført i henhold til vedlikeholdsplanen. 

Kostnadsført drift og vedlikehold på 16,4 millioner kr er lavere enn i 2018 og 3,2 millioner kr 
lavere enn budsjettert for året. Hovedårsaken er at nye avfallsanlegg til 2,3 millioner kr er 



balanseført og avskrives over 10 år, i stedet for å utgiftsføres i 2019. Utenom dette er 
underforbruket mot budsjett på 0,9 millioner kr. 

Personalkostnadene er stabile. Avskrivningene er økt vesentlig fordi nedgravde avfallsanlegg 
avskrives. Konsulenthonorarer øker vesentlig fordi selskapet i 2018 ble tilkjent 
saksomkostninger etter en rettssak. Forsikringspremier er økt pga. selskapets 
skadehistorikk. Netto finanskostnader i 2019 var 800.000 kr. 

Årsresultatet for 2019 viser et overskudd på 4,9 millioner kr. 

Justert for avskrivninger på 0,5 millioner kr og etter investeringer på 2,3 millioner kr og 
avdrag på langsiktig gjeld på 2,9 millioner kr, var endring i disponible midler pluss 300.000 kr 
slik at selskapets disponible midler var minus 238.000 kr ved utgangen av året. Likviditeten 
er knapp, men ikke kritisk. 

Pante- og gjeldsbrevlånet var ved årsslutt 33,8 millioner kr. Planlagt avdragsprofil på 
selskapets gjelder 15 år. Dette er kortere enn levetiden på de anlegg som lånet finansierer. 
Borrettslagets gjeld har flytende rente som per 31.12.2019 var på 2,5%, og som er 1,85% 
siden 20.4.2020. 

 Selskapet har regnskapsmessig negativ egenkapital. Dette er et regnskapsteknisk forhold, 
fordi bygninger og tomt er balanseført til opprinnelig anskaffelsessum og alt vedlikehold og 
påkostning utgiftsføres løpende. Den faktiske verdien er imidlertid mange ganger høyere, så 
selskapets virkelige egenkapital er positiv. 

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det har ikke inntruffet forhold av 
vesentlig betydning for regnskapet etter 31.12.2019.  

2.12 LIKESTILLING, MILJØ, ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR 

Selskapet følger likestillingsloven ved ansettelser, men antall ansatte er så lavt at statistikk 
får tilfeldige utslag. Det er vedtektsfestet at begge kjønn så langt mulig skal være likt 
representert i valgte verv. 

Virksomheten belaster ikke det ytre miljø nevneverdig. Selskapets vedlikeholdsavdeling og 
innleide entreprenører kildesorterer bygningsavfall. 99% av avfallet etter takomlegging blir 
kildesortert og gjenvunnet. Vårrydding komprimeres for å redusere transport og 
fyllingsvolum. Hageavfall leveres til kompost og ikke som blandet avfall.  

Det har ikke vært ulykker med personskade blant selskapets ansatte.  Det har vært 5,4 % 
sykefravær i 2019. Daglig leder har truffet relevante tiltak med sikte på å redusere 
sykefraværet.  

Styret anser at arbeidsmiljøet er trygt og forsvarlig og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak. 

2.13 FRAMTIDSUTSIKTER 

Styret oppfatter at selskapets sentrale oppgave er å forvalte bygningene og utearealene, slik 
at hagebyen fortsetter å være et godt sted å bo og de antikvariske verdiene ivaretas. Videre 
bør selskapet ivareta beboernes felles interesser som lokalbefolkning og som boligeiere. 



Styret ønsker også å tenke strategisk og mer overordnet, for å møte et samfunn i sterk 
endring. 

Hagebyen er over hundre år gammel, og bygningenes tilstand varierer. Tyngre vedlikehold 
gjennomføres planmessig og styret forventer om lag uendret nivå i kommende tiårsperiode. 
Styret anser at selskapet har sunn økonomi og er fornuftig finansiert. Med unntak av hva 
som følger av endret eiendomsskatt, rentenivå eller andre eksterne forhold, forventer styret 
at felleskostnadene ikke vil øke nevneverdig ut over inflasjonen i årene framover. 

I områdene rundt hagebyen er det de senere tiår gjennomført store utbygginger av boliger, 
vitenskapsbygg og næringsbygg. Det ble innført beboerparkering i 2018 og transportårene er 
endret. Byggingen forventes å fortsette, f.eks. livsvitenskapbygget, NRK-tomta og kanskje 
sykehuset på Gaustad, og vi må regne med fortetting i flere omkringliggende boligområder. 
Tilsynelatende er det økende handels- og serviceaktivitet på Amfi Ullevål. Dette bidrar til økt 
biltrafikk og mange flere kollektivreisende og kan komme til å påvirke vårt bomiljø. Styret har et 
ønske om å drive offensiv oppfølging av denne utviklingen til beste for hagebyen. 

Boligprisene i hagebyen fortsetter å være blant de høyeste i Oslo. Beboerne er ikke en 
ensartet gruppe, på grunn av selskapets lange historie og ulik størrelse på leilighetene. 
Familiestrukturene er i endring. Antall barn har økt sterkt de siste to tiår og barnehage- og 
skolekapasiteten er vesentlig bygget ut. Beboernes ønsker er i endring. Antall elbiler øker og 
flere sykler. Noen ønsker å drive mer intensivt hagebruk eller holde husdyr, mens det 
dominerende trekk er at hagene stelles mindre enn for noen tiår siden. 

Styret erkjenner at samfunnet er i endring og søker å balansere bevaring og fornyelse. Styret 
ønsker å bidra til et samlet sett best mulig nærmiljø for den allsidig sammensatte gruppen av 
beboere. Samtidig ønsker styret å bevisstgjøre beboerne vårt felles ansvar for å ivareta det 
unike anlegget og det gode, landsbyaktige bomiljøet.  

 
 
__________________________    __________________________ 
Vibeke Haug       Christian Schøyen  
Leder                                                                          Nestleder 
 
 
 
________________________ ________________________ __________________________ 
Erling Svela   Cathrine K. Conradi  Svein Dybvik  
Sekretær         
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Sven Arne Buggeland           Bente Bakken Follestad 
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INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

Selskapets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 
Regnskapsloven angir hvordan regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om 
årsregnskap og årsberetning i borettslag at det gis ytterligere informasjon. Dette innebærer blant annet 
krav til informasjon i noter, og en oversikt over de disponible midlene. Det er informasjon om 
borettslagets økonomi i styrets årsberetning. På de neste sidene presenteres selskapets 
resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. 

I resultatregnskapet presenteres selskapets inntekter og kostnader, mens balansen viser eiendeler og 
gjeld. Det regnskapsmessige resultatet viser imidlertid ikke alle kontantstrømmene og endringen i 
disponible midler. Dette vises i en egen oppstilling som justerer for avskrivninger, og tar med opptak og 
avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Selskapets disponible midler er de betalingsmidlene 
som borettslaget har til rådighet, og består av penger og kortsiktige fordringer, fratrukket kortsiktig gjeld. 
De disponible midlene viser selskapets kortsiktige betalingssituasjon, og om det er behov for mer 
finansiering (låneopptak) eller om det er kapasitet til investeringer eller gjeldsavdrag. 

   DISPONIBLE MIDLER   
 

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 
   2019 2018 2019 2020 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   -540.563 -1.864.088 -540.563 -237.784 
        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 
Årets resultat (se 
res.regnskapet) 

 4.920.141 2.781.696 1.827.913 1.338.000 

Tilbakeføring av avskrivning 16 518.756 262.932 15.000 518.000 
Fradrag kjøpesum anl.midler 16 -2.285.106 -73.858 0 0 
Tillegg for nye langsiktige lån 19 33.807.936 0 0 0 
Fradrag avdrag på langs. lån 19 -36.664.948 -1.647.244 0 0 
Endring i depositum gjennom året 6.000 0 0 0 
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 302.779 1.323.525 1.842.913 1.856.000 

        
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   -237.784 -540.563 1.302.350 1.618.216 

        
SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 
Omløpsmidler   4.277.955 3.617.592   
Kortsiktig gjeld   -4.515.739 -4.158.154   
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   -237.784 -540.563   

BORETTSLAGET OSLO HAVEBYSELSKAP 
ORG.NR. 948 466 856, KUNDENR. 4042 

RESULTATREGNSKAP 



        
   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 
   2019 2018 2019 2020 

DRIFTSINNTEKTER: 
Innkrevde felleskostnader 2 40.791.217 39.485.283 42.860.118 45.061.000 
Innkrevd eiendomsskatt 2 3.810.960 2.763.092 0 3.811.000 
Gebyrer eierskifter  3A 399.800 321.220 360.500 368.000 
Andre inntekter  3B 465.318 202.946 0 0 
SUM DRIFTSINNTEKTER   45.467.295 42.772.541 43.220.618 45.429.000 

        
DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostnader  4 -4.527.445 -4.605.045 -4.500.000 -4.590.000 
Styrehonorar  5 -239.087 -236.745 -247.705 -253.000 
Avskrivninger  15 -518.756 -262.932 -15.000 -15.000 
Revisjonshonorar  6 -47.500 -47.500 -58.000 -59.000 
Andre honorarer   0 -11.500 -100.000 -100.000 
Regnskapsførerhonorar  -369.889 -360.868 -380.000 -388.000 
Konsulenthonorar  7 -530.640 -280.992 -500.000 -500.000 
Drift og vedlikehold  8 -16.411.440 -18.242.604 -19.650.000 -19.635.000 
Forsikringer   -1.513.657 -1.398.858 -1.500.000 -1.600.000 
Kommunale avgifter  9 -7.503.577 -6.736.717 -9.800.000 -12.200.000 
Eiendomsskatt  9 -3.873.648 -2.767.671 0 0 
Energi/fyring   -678.895 -721.823 -500.000 -500.000 
TV-
anlegg/bredbånd 

  -2.111.013 -2.043.026 -2.180.000 -2.180.000 

Andre 
driftskostnader 

 10 -1.420.947 -1.436.329 -1.202.000 -1.226.000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -39.746.492 -39.152.609 -40.632.705 -43.246.000 
        

DRIFTSRESULTAT     5.720.803 3.619.932 2.587.913 2.183.000 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 
Finansinntekter  11 64.368 21.818 10.000 10.000 
Finanskostnader  12 -865.030 -860.054 -770.000 -855.000 
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -800.662 -838.236 -760.000 -845.000 
ÅRSRESULTAT     4.920.141 2.781.696 1.827.913 1.338.000 

        
Overføringer: 
Reduksjon udekket tap  4.920.141 2.781.695   
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BALANSE 

        
   Note 2019 2018 

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 
Bygninger   13 9.370.000 9.370.000 
Tomt     15.300.000 15.300.000 
Leiligheter/lokaler  14 842.000 842.000 
Andre varige driftsmidler 15 3.501.238 1.734.888 
SUM ANLEGGSMIDLER       29.013.238 27.246.888 
OMLØPSMIDLER                                       
Restanser på felleskostnader  105.401 93.475 
Kundefordringer   58.930 53.184 
Kortsiktige fordringer  16 1.287.495 1.340.808 
Driftskonto OBOS-banken   1.656.418 1.948.589 
Driftskonto OBOS-banken II   11.082 22.602 
Skattetrekkskonto OBOS-banken   134.641 149.669 
Sparekonto OBOS-banken   1.023.989 9.264 
SUM OMLØPSMIDLER       4.277.955 3.617.592 
SUM EIENDELER         33.291.193 30.864.480 

       
EGENKAPITAL OG GJELD 
EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital    72.800 72.800 
Udekket tap  17 -17.300.782 -22.220.923 
SUM EGENKAPITAL         -17.227.982 -22.148.123 
GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Pante- og 
gjeldsbrevlån 

 18 33.807.936 36.664.948 

Borettsinnskudd   11.888.500 11.888.500 
Annen langsiktig gjeld  19 307.000 301.000 
SUM LANGSIKTIG GJELD       46.003.436 48.854.448 
KORTSIKTIG GJELD 
Forskuddsbetalte felleskostnader   407.484 449.755 
Leverandørgjeld    2.828.933 1.504.267 
Skyldige offentlige avgifter 20 255.829 337.558 
Påløpte renter    1.993 4.722 
Annen kortsiktig gjeld  21 1.021.501 1.861.853 
SUM KORTSIKTIG GJELD       4.515.739 4.158.154 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD       33.291.193 30.864.480 
Gjeld som det er stilt pantesikkerhet for 22  45.696.436 48.553.448 
Garantiansvar     0 0 

       
  



Oslo, 28. mai 2020 
Styret i Borettslaget Oslo Havebyselskap 
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NOTE: 1 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 
skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. 
 
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 verdi- 
fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som 
oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. 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 separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan 
ikke disponeres av selskapet. 
 2019 2018 
NOTE: 2 
INNKREVDE FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader    27.611.826 26.702.742 
Felleskostnader tilleggsarealer   9.053.789 8.712.785 
Eiendomsskatt    3.810.960 2.763.092 
Kabel-TV     2.180.496 2.180.496 
Lokaler     1.395.036 1.347.688 
Garasjer     296.100 286.272 
Parkeringsleie    174.319 168.480 
Hagebybladet    78.240 78.240 
Kontingent    20.000 12.100 
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER   44.620.766 42.251.895 

       
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 
Parkering     -4.037 -3.120 
Garasje     -13.552 0 
Felleskostnader, andeler uten borett  0 -400 
Kontingent    -1.000 0 
NETTO INNKREVDE FELLESKOSTNADER   44.602.177 42.248.374 

       

NETTO UTEN EIENDOMSSKATT     40.791.217 39.485.282 



     2019 2018 
NOTE: 3A      
GEBYRER EIERSKIFTER     
Forhånds/parallellavklaring forkjøpsrett  116.960 103.200 
Forkjøp     20.640 17.200 
Boligopplysninger    133.200 94.180 
Eierskiftegebyrer         129.000 106.640 
SUM 
GEBYRER/EIERSKIFTER 

  
  

  399.800 321.220 

       
NOTE: 3B 
ANDRE INNTEKTER 
Reparasjon vinduer    55.050 61.200 
Tilskudd lekeplasser  300.000 0 
Reparasjon gjerde    0 7.000 
Etterfakturering loftsutbygging   0 33.399 
Ryddearbeider    0 7.367 
Salg beis     3.150 650 
Salg bøkler    996 8.216 
Korrigeringer på reskontro   350 498 
Salg lamper    4.094 8.188 
Salg metall    462 688 
Salg av nøkler    13.216 11.560 
Skilt     299 0 
Søknadsgebyrer    79.500 59.000 
Salg ventiler    2.850 2.250 
Andre inntekter    5.351 2.930 
SUM ANDRE INNTEKTER       465.318 202.946 

       
NOTE: 4 
PERSONALKOSTNADER 
Ordinær lønn, fast ansatte   -2.952.878 -3.086.126 
Annen lønn, ikke feriepenger   -73.476 -73.476 
Lønn rengjøringshjelp  -32.538 -38.539 
Påløpte feriepenger    -369.886 -386.642 
Arbeidsgiveravgift    -571.241 -586.868 
Pensjonskostnader    -417.792 -354.423 
Gruppeliv/ulykke    -11.630 -11.235 
Refusjon sykepenger  0 6.653 
Gaver til ansatte    -8.975 -16.942 
Kantinekostnader    -29.224 -25.885 
Arbeidsklær    -34.735 -12.510 
Andre personalkostnader   -25.070 -19.052 
SUM 
PERSONALKOSTNADER 

  
  

  -4.527.445 -4.605.045 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 6 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha 
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjons- 
ordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. 
 



NOTE: 5 
STYREHONORAR 
Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr 239 087.   
 
Styremedlem Christian Schøyen har mottatt kr 12 000 for bygningsteknisk bistand 
i 2019 utover styrehonorar.  Oppdraget var forhåndsgodkjent av styret og 
fortsetter i 2020. 

 

 
I tillegg har styret fått dekket servering etc. for kr 23 088, jf. noten om andre driftskostnader. 
 
NOTE: 6 
REVISJONSHONORAR 
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 47 500. 

       
     2019 2018 

NOTE: 7 
KONSULENTHONORAR 
Juridisk bistand    -91.437 82.263 
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS  -167.515 -157.771 
Arkitekt A-Tract    -168.563 -99.078 
Amble Konsult    -91.250 -90.000 
AS Bygganalyse    0 -16.406 
Elbilforeningen    -11.875 0 
SUM KONSULENTHONORAR       -530.640 -280.992 

       
       

NOTE: 8 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Konsulenthonorar byggteknisk   -864.500 -630.500 
Takarbeid     -3.599.286 -4.965.879 
Drenering     -5.005.731 -3.453.260 
Piperehabilitering    -750.000 0 
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -10.219.517 -9.049.639 
Drift/vedlikehold bygninger   -1.682.613 -4.247.011 
Drift/vedlikehold 
VVS 

   -1.121.162 -3.242.328 

Drift/vedlikehold elektro   -1.072.598 -217.340 
Drift/vedlikehold utvendig 
anlegg 

  -2.249.619 -1.474.286 

Drift/vedlikehold brannsikring   -2.931 0 
Egenandel 
forsikring 

   -63.000 -12.000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD     -16.411.440 -18.242.604 
       

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av 
bygningene. 
     
 
 
 



NOTE: 9 
KOMMUNALE AVGIFTER 
Eiendomsskatt    -3.873.648 -2.767.671 
Vann- og avløpsavgift   -4.688.207 -4.196.665 
Feieavgift     -153.764 -153.764 
Renovasjonsavgift    -2.661.606 -2.386.288 
SUM KOMMUNALE AVGIFTER   -11.377.225 -9.504.388 

       
     2019 2018 

NOTE: 10 
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
Lokalleie     -16.000 -15.420 
Container     -144.447 -133.314 
Skadedyrarbeid/soppkontroll   -93.203 -84.375 
Diverse leiekostnader/leasing   0 -8.824 
Verktøy og redskaper  -71.928 -38.824 
Telefon-/kontormaskiner   0 -8.588 
Driftsmateriell    -283.497 -227.425 
Lyspærer og sikringer  -6.177 -13.427 
Renhold ved firmaer  -22.567 -21.485 
Snørydding    -308.000 -349.614 
Andre fremmede tjenester   -43.131 -49.889 
Kontor- og datarekvisita   -9.740 -388 
Trykksaker    -52.050 -43.525 
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur   -18.764 -17.871 
Andre kostnader tillitsvalgte   -23.088 -39.059 
Andre kontorkostnader   -27.200 -46.736 
Telefon/bredbånd    -20.513 -20.523 
Telefon, annet    -15.806 -16.404 
Porto     -9.958 -9.587 
Drivstoff biler, maskiner osv.   -16.643 -20.374 
Vedlikehold biler/maskiner osv.   -32.857 -109.368 
Forsikringer/avgifter biler   0 -6.000 
Reisekostnader    -4.856 -5.453 
Kontingenter    -760 -1.610 
Gaver     -102.230 -82.428 
Bank- og kortgebyr    -14.132 -13.421 
Velferdskostnader    -83.400 -52.397 
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1.420.947 -1.436.329 

       
  



NOTE: 11 
FINANSINNTEKTER 
Renter av driftskonto i OBOS-banken  6.136 5.090 
Renter av sparekonto i OBOS-banken  14.725 6.170 
Renter av for sent innbetalte felleskostnader  5.117 10.455 
Andre renteinntekter  38.390 103 
SUM FINANSINNTEKTER       64.368 21.818 

       
NOTE: 12 
FINANSKOSTNADER 
Renter og gebyr på lån i Handelsbanken  -556.753 0 
Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt  -308.239 -858.671 
Renter på leverandørgjeld   -38 -501 
Andre rentekostnader  0 -882 
SUM FINANSKOSTNADER       -865.030 -860.054 

       
       
     2019 2018 

NOTE: 13 
BYGNINGER 
Saldo 1.1. 1920         9.370.000 9.370.000 
SUM BYGNINGER         9.370.000 9.370.000 
Tomten ble kjøpt i 1975. 
Gnr.47/bnr.214 m. flere 
Bygningene er ikke avskrevet. Styret anser at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om 
drift og vedlikehold.       
 
NOTE: 14 
LEILIGHETER/LOKALER 
Lokaler     842.000 842.000 
SUM 
LEILIGHETER 

    
  

  842.000 842.000 

 
NOTE: 15 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Fliskutter 1 
Tilgang 2015    33.210 
Avskrevet tidligere    -21.586 
Avskrevet i år    -6.642 

      4.982 
Tilhenger traktor 
Tilgang 2015    30.000 
Avskrevet tidligere    -19.500 
Avskrevet i år    -6.000   

      4.500 
 
 
 



Kopimaskin 
Kostpris     65.693 
Avskrevet tidligere    -56.307 
Avskrevet i år    -9.385 

      1 
Fliskutter 2 
Tilgang 2014    40.900 
Avskrevet tidligere    -36.128 
Avskrevet i år    -4.771 

      1 
Plentraktor 
Tilgang 2017    39.990 
Avskrevet tidligere    -26.660 
Avskrevet i år    -13.329 

      1 
Stillas 
Tilgang 2006    81.119 
Avskrevet tidligere    -35.152 
Avskrevet i år    -2.704 

      43.263 
Tilhenger 
Kostpris     17.990 
Avskrevet tidligere    -17.989 

      1 
Kopimaskin 
Tilgang 2018    48.750 
Avskrevet tidligere    -8.125 
Avskrevet i år    -16.250 

      24.375 
Toyota lastebil     
Tilgang 2017    104.405 
Avskrevet tidligere    -69.604 
Avskrevet i år    -34.800 

      1 
Avfallsanlegg 
Tilgang 2017    1.712.539 
Tilgang 2018    25.108 
Tilgang 2019    2.285.106 
Avskrevet tidligere    -173.764 

     -424.876 
      3.424.113 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER         3.501.238 
       

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -518.757 
       
       

 
 
 

 
 
 
 



2019 2018 
NOTE: 16 
KORTSIKTIGE FORDRINGER 
Forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020) 1.285.528 1.333.062 
Andre fordringer     1.966 7.746 
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     1.287.495 1.340.808 

 
NOTE: 17 
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant tomt og 
bygninger, er bokført til opprinnelige verdier. Vedlikehold og påkostninger er ikke aktivert, og 
hverken tomt eller bygninger blir avskrevet. 
 
Ved at påkostninger og tyngre vedlikehold utgiftsføres men delvis finansieres med låneopptak, 
oppstår negativt resultat og egenkapitalen belastes. Den faktiske verdien av tomt og bygninger er  
imidlertid mange ganger høyere enn den regnskapsførte, så selskapets virkelige egenkapital er 
positiv.  
 
NOTE: 18 
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 
Handelsbanken 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,50 %. Løpetiden er 15 år. 
Opprinnelig 2019    -35.807.936 
Nedbetalt tidligere    0 
Nedbetalt i år    2.000.000 

      -33.807.936 
OBOS Boligkreditt AS 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Opprinnelig 2016 -40.312.192 
Nedbetalt tidligere    3.647.244 
Nedbetalt i år    36.664.948 

      0 
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -33.807.936 

       
Lånet i Handelsbanken er et annuitetslån. I forståelse med banken kan årlige avdrag reguleres 
avhengig av selskapets avdragskapasitet.  
       

     2019 2018 
NOTE: 19 
ANNEN LANGSIKTIG GJELD 
Depositum    -206.000 -200.000 
Andre innskudd, parkering   -101.000 -101.000 
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD     -307.000 -301.000 

       
  



NOTE: 20 
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 
Forskuddstrekk    -134.641 -147.514 
Påleggstrekk    0 -2.155 
Skyldig arbeidsgiveravgift   -121.188 -187.889 
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER   -255.829 -337.558 

       
NOTE: 21 
ANNEN KORTSIKTIG GJELD 
Feriepenger    -334.578 -386.642 
Andelseiere uten borett   -16.500 -16.500 
Ikke-refundert eiendomsskatt utflyttere  -123.311 0 
Påløpte kostnader    -547.042 -1.456.340 
Øvrig kortsiktig gjeld   -70 -2.371 
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -1.021.501 -1.861.853 

       
       
     2019 2018 

NOTE: 22 
PANTSTILLELSE 
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
 
Borettsinnskudd     11.888.500 11.888.500 
Pantelån      33.807.936 36.664.948 
TOTALT           45.696.436 48.553.448 

 
Eiendommen som er stilt som sikkerhet hadde pr. 31.12.2019 følgende bokførte verdi: 
 
Bygninger      9.370.000 9.370.000 
Tomt      15.300.000 15.300.000 
TOTALT           24.670.000 24.670.000 

 

 

  







 KONTROLLNEMNDAS ÅRSRAPPORT 4
 

Kontrollnemnda har i styreåret 2019-2020 bestått av fem personer, ledet av Terje Nybøe. De 
øvrige medlemmer har vært Eivind Jacobsen, Randi Moen Forfang, Mona Melgaard og Per 
Valebrokk. 

Vi har i perioden avholdt tre møter før vår møtevirksomhet ble avbrutt av Covid-19. Ved vårt 
møte i januar møtte daglig leder og gav oss en informativ innføring borettslagets drift. Vi har 
gjennomgått alle styreprotokoller i perioden, og vil ha vårt siste møte i uke 23.  

Nemnda skulle hatt møte med revisor i mars, men dette ble avlyst på grunn av Covid-19. 
Nemndas leder har likevel hatt telefonmøte med revisor, som ikke hadde negative 
merknader til driften av borettslaget. Drift og vedlikehold er selvsagt den største utgiftsposten 
til borettslaget, og revisor hadde intet å bemerke til borettslagets anbudsprosesser. Han 
bemerket også at fakturaer nå skiller bedre enn tidligere mellom opprinnelig arbeid og 
eventuelt tilleggsarbeid. Nemda har ikke merknader til årsregnskapet.  

Gjennom vårt arbeid må vi først bemerke at administrasjonens og styrets arbeid virker 
profesjonelt og preget av gode rutiner. Nemnda har fullt innsyn i alle dokumenter, også 
elektronisk. Alle protokoller har vært stilt til vår disposisjon ved våre møter, og vårt 
hovedinntrykk av dokumentene er meget godt.  

Vi har bemerket enkeltheter ved styreprotokollene, blant annet at begrunnelsene for noen av 
vedtakene kunne vært mer utfyllende. Vi har også pekt på at årsaken til at enkelte 
styremedlemmer ikke deltar i behandlingen av enkelte saker kort bør begrunnes. Dette gir 
informasjon om hvordan styret behandler habilitetsspørsmål. Endelig har vi etterlyst noe 
bedre informasjon om status for el-bil parkering, hvilket vi nå ser det er informasjon om på 
hjemmesiden.  

Covid-19 satte som nevnt stopper for noen av våre fysiske møter, men dette hindrer oss ikke 
i å konkludere med at driften av borettslaget er godt, og at andelseierne blir ivaretatt på en 
god måte. 

 

 SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET FOR STYRET 5
Generalforsamlingen bes om å behandle spørsmålet om ansvarsfrihet for styret.  

Ordinært generalforsamlingsvedtak om ansvarsfrihet for styret gjelder de disposisjoner som 
er foretatt i året som er gått. Vedtak om ansvarsfrihet omfatter kun de forhold som det er gitt 
uttømmende og korrekte opplysninger om i regnskap, årsberetning eller på annen måte. 

  



 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG REVISOR 6
Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling følgende godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor: 

Godtgjørelse til tillitsvalgte reguleres opp med 2 %. 

Dette gir følgende nye satser:                                                

Styret (fordelt på 7 medlemmer):      kr. 236 747,-                

Kontrollnemndas leder:                     kr.     6 172,-                  

Kontrollnemndas medlemmer:          kr.     5 335,-                   

Valgkomiteens medlemmer:              kr.     3 396,-                    

Godtgjørelse til revisor etter regning. 

 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2020 FOR 7
ANDELSEIERE UTEN BORETT 

I samsvar med vedtektenes § 15 skal generalforsamlingen fastsette årskontingenten for 
andelseiere som ikke er tildelt bolig i Oslo Havebyselskap. I 2018 ble kontingenten økt fra 
300,- til 500,- pr år. Styret foreslår for generalforsamlingen at årskontingenten holdes 
uforandret på kr. 500,- 

 

 PRESENTASJON AV UTOMHUSVEILEDER  8
 

 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 9
 

9.1 RETNINGSLINJER FOR TRAMPOLINER  

Forslagsstiller: Steinar Winther Christensen, Ullevålsalléen 36  

Forslagets begrunnelse: 

De siste årene har enkelte beboere satt opp trampoliner i sine hageparseller. Hagebyens 
regler for utomhuslementer og ordensregler har hittil ikke hatt egne regler for trampoliner. 
Forslagsstiller mener det er behov for slike retningslinjer ut fra så vel estetiske som 
nabomessige grunner. 

Hagebyens eksteriør er strengt regulert via utomhusreglene og ut fra hensynet til bevaring av 
hagebyens særpreg. Dette særpreg utfordres nå av trampoliner som dukker opp i stadig 
større omfang. 



Trampolinene er i sin størrelse og utforming iøynefallende, presset inn i små hageparseller, 
etableres gjerne nært på naboer, brukes i begrenset grad og ikke om vinteren, står ute året 
rundt og medfører støy (naturlig nok) ved bruk. 

Trampolinene er i ulik størrelse, noen graves ned, de fleste ikke, noen rigges ned om 
vinteren, noen ikke, noen ligger tett på nabo, andre ikke.  

Det bør derfor utarbeides retningslinjer og hvor det på eget fastsatt skjema må søkes 
hagebyen på forhånd for godkjenning av trampolinen og hvor størrelse, plassering, 
nedgraving, nedrigging om vinteren, etc. tydelig fremgår. 

Også bruken bør vurderes av hensyn til nabolaget. 

Mht allerede eksisterende trampoliner foreslås at det innføres søknadsplikt også for disse i 
den grad det ikke foreligger godkjennelse.  

Inntil nye retningslinjer er på plass anmodes hagebyen å gjøre beboerne oppmerksomme på 
at nye trampoliner krever godkjennelse og at retningslinjer for dette er under forberedelse.  

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen ber styret utarbeide egne retningslinjer for etablering og bruk av 
trampoliner i hageparsellene. 

Styrets innstilling:  

Forslaget støttes. 

9.2 ØKT TRANSPARENS I SELSKAPETS SAKSBEHANDLING,
VEDTEKTSENDRING 

Forslagsstiller: Lene Refvik, Sognsveien 61 

Forslagets begrunnelse: 

Bakgrunnen for forslaget til utfylling av vedtektene er mangel på klare retningslinjer for 
varsling fra administrasjonen i tilgjengelig dokumentasjon på borettslagets hjemmeside. 
Erfaring tilsier også at både forsinket og manglende varsling av borettslag og andelseier 
forekommer.  

Mitt forslag til generalforsamlingen er å legge inn et nytt punkt under 10.4 Styrets oppgaver i 
vedtektene. Det blir da en forlengelse av siste setning i 10.4 rundt god informasjon. Dagens 
10.5 flyttes til 10.6, slik at det nye punkt 10.5 lyder som følger: 

10.5 Krav til Informasjonshåndtering av administrasjonen (evt funksjonærer) 

Utover god informasjon i årsmeldingen ved styret og under styrets ansvar, skal god 
informasjon om viktige beslutninger som angår borettslaget og den enkelte andelseier 
formidles gjennom i det daglige virke av administrasjonen (evt funksjonærer) gjennom året. 
For saker som er knyttet til nødvendig vedlikehold av mindre karakter gjelder minimum 1 
måneds varslingsfrist med god informasjon til borettslag og andelseiere. For saker av større 



og mer inngripende karakter gjelder minimum 3 måneders varslingsfrist med god informasjon 
til borettslag og andelseiere.  

Forslag til vedtak: 

GF vedtar nytt punkt i vedtektene: 10.5: Krav til Informasjonshåndtering av administrasjonen 
(evt funksjonærer) (jfr tekst i avsnitt over) 

Styrets innstilling: 

Forslaget oversendes styret som pålegges å følge opp informasjon og varslingsrutinene i 
borettslaget. Eventuelle tiltak må iverksettes innen 2020.  

Styrets begrunnelse: 

Styret deler forslagsstillers ønske om god kommunikasjon i borettslaget. Styre og 
administrasjon bestreber seg på åpen dialog og konstruktivt samarbeid med andelseierne, 
innenfor de rammer som selskapets vedtekter, øvrige regelverk og personvernet setter. 

Som kjent er bygninger og all tomtegrunn borettslagets eiendom. Selskapet har et stort 
vedlikeholdsansvar for bevaringsverdig bygningsmasse og uteanlegg, som det fremgår av 
veilederne for byggesaker og utomhuselementer i hagebyen. Administrasjonen søker alltid å 
varsle om tiltak som får konsekvenser for beboerne, som bygningsmessig vedlikehold, 
beskjæring av selskapets frukttrær eller beising av gjerder.  

Informasjon til «alle» formidles i rundskriv som distribueres på e-post, og det legges i tillegg 
på selskapets hjemmeside.  

I saker som angår den enkelte – eller grupper av – andelseiere, kommuniserer 
administrasjon og styret direkte med berørte parter.  

Borettslaget forsøker å finne løsninger til beste for alle parter og er oppmerksom på 
selskapets ansvar for å ivareta mindretallets interesser. De enkelte sakene varierer sterkt 
både i omfang og framdrift, så det å legge inn faste tidsrammer for varsling, vil kunne framstå 
lite hensiktsmessig og lite fleksibelt. 

Styret ønsker god dialog med andelseierne, og vil følge opp borettslaget informasjon og 
varslingsrutiner. 

 

9.3 KUNSTIS PÅ EVENTYRPLASSEN 

Forslagsstillere: Berit og Tobias Kåvik, Langlia 16  

Forslagets begrunnelse: 

Tradisjonen med skøyteis på Eventyrplassen er svært lang. Mange Hagebybarn har lært seg 
å gå på skøyter der. Ullevålskole og barnehager i nærområdet har vært flittige brukere av 
skøyteisen. Med stadig mildere vintre og med utsikter til at dette er slik kommende vintre vil 
bli, er det ønskelig at muligheten for å anlegge kunstis på Eventyrplassen utredes. Tiden fra 



utredning til ferdigstilling av denne typen prosjekter er ofte lang og bør derfor settes i gang i 
nærmeste framtid. 

Forslag til vedtak: 

Starte utredning av muligheten for å anlegge kunstis på Eventyrplassen. 

 

 

Styrets innstilling: 

Forslaget avvises. 

Styrets begrunnelse: 

En kunstisbane er en investering på flere millioner kroner. Årlige driftskostnader er på flere 
hundre tusen kroner. For styret er det uaktuelt å la andelseierne finansiere et slikt anlegg på 
Eventyrplassen gjennom økte felleskostnader.  

De som ønsker å gå på skøyter når det ikke er sprøytet for is på Eventyrplassen, henvises til 
kunstisbanene på Berg, Voldsløkka, Frogner stadion eller Spikersuppa. 

 

9.4 LADING AV ELBILER I GARASJEANLEGG 

Forslagsstillere: Berit og Tobias Kåvik, Langlia 16 

Forslagets begrunnelse: 

Det elektriske anlegget til garasjeanlegget i John Colletts allé (Langliakrysset) er gammelt og 
utdatert. Det er ønskelig med strømuttak i garasjene som gjør det mulig å lade el-bil. Det er 
også sannsynligvis mulig å anlegge flere ladestasjoner i tilslutning til garasjeanlegget. I 
denne delen av borettslaget er det per i dag ingen allmenne lademuligheter. I likhet med 
ladeuttakene på borettslagets utleie-p-plasser, er det rimelig at leietakere av garasjen 
påkoster ladepunkt selv, men selve oppgraderingen av det elektriske anlegget bør tilfalle 
borettslaget da dette er utdatert.  

Det bør også utredes om det er mulig å anlegge solceller på garasjetaket. 

Forslag til vedtak: 

Utrede muligheten til å få oppgradert det elektriske anlegget til garasjeanlegget i John 
Colletts allé (Langliakrysset) med mulighet for lading av el-biler og anleggelse av 
solcellepanel. 

 

Styrets innstilling: 

Det er vedtatt at alle kostnader for opparbeidelse og lading av elbil skal dekkes av brukerne 
og ikke av fellesskapet. Styret ønsker å tilrettelegge for gode og trygge muligheter for lading 
av el-biler i alle garasjeanleggene. 



Borettslaget har konkret sett på 2 forskjellige alternativer, både mulighet for hurtiglading og 
saktelading. Kostnadene for hurtiglading med ny infrastruktur er svært høy, og for de fleste 
brukerne antagelig ikke aktuelt. 

Det utredes nå et alternativ hvor hver enkelt garasje kan få installert en egen 10A kurs, med 
godkjent overspenningsvern som bare kan benyttes til elbil lading. Priser på de forskjellige 
alternativene vil kunne presenteres for de med garasjeplass i løpet av høsten 2020.  

Når det gjelder solceller så er dette noe som ikke vil kunne godkjennes av Byantikvaren i 
dag. Utviklingen av solcellepaneler går stadig fremover, og dette kan kanskje være aktuelt på 
et senere tidspunkt.  

9.5 HØRINGSUTTALELSE OM GAUSTAD-UTBYGGINGEN 

Forslagsstillere: Berit og Tobias Kåvik, Langlia 16 

Forslagets begrunnelse: 

Helse Sør-Øst planlegger å bygge et nytt, stort sykehus på Gaustad som skal romme både 
region- og lokalfunksjoner. Virksomheten på Ullevål sykehus skal legges ned og mye av den 
innpasses på Gaustad. Dette innebærer et sykehusanlegg av svært store dimensjoner som 
planlegges på tomten hvor Rikshospitalet, preklinisk og odontologisk fakultet i dag ligger, 
dvs. i umiddelbar nærhet til Ullevål Haveby. Bydel Nordre Aker har vært negativ til planene, 
bl.a. på grunn av for stor trafikkbelastning i bydelen. 

Helse Sør-Østs forslag til reguleringsplan er sendt inn til Oslo Plan- og Bygningsetat. Oslo 
PBE skal etter planen avgjøre om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn innen 23. april 
2020.  Deretter skal bystyret i Oslo behandle Helse Sør-Østs reguleringsplan for prosjektet i 
løpet av høsten. 

Det er foreligger en konsekvensutredning av forslaget til reguleringsplan, foretatt av Helse 
Sør-Østs egen planrådgiver. Denne viser flere uheldige virkninger for Ullevål Haveby.  

Det må forventes en betydelig trafikkøkning til det nye sykehuset. Så langt er ikke 
konsekvensene for trafikale forhold i nærområdet skikkelig utredet. Dette er forhold som vil 
berøre borettslaget, med Sognsveien som løper tvers igjennom borettslaget og også økt 
trafikk på Ring 3. Dette vil også omfatte ambulanseutrykninger siden det er planlagt 
akuttmottak på Gaustad. Det vil også bli økt helikoptertrafikk, med mer støy på grunn av nye 
og større redningshelikoptre.  

Av andre forhold kan det nevnes at nybyggene sett fra Havebyens perspektiv vil være 
fremtredende og bryter med områdets skala og omkringliggende bytypologi og bryte markant 
silhuetten av åssiden.  

Forslag til vedtak: 

Styret i borettslaget bør sette seg inn i det foreliggende planforslaget for å kunne skrive en 
godt begrunnet høringsuttalelse dersom/når planene sendes til offentlig ettersyn av Oslo 
PBE slik at beboernes interesser kan ivaretas best mulig. 



Etterspørre redegjørelse av konsekvenser av planforslaget for Havebyen som ikke foreligger 
i den eksisterende konsekvensutredningen.  

Styrets innstilling: 

Forslaget oversendes styret. 

Styrets begrunnelse: 

Planforslaget med konsekvensutredning for Gaustad sykehusområde legges ut for offentlig 
ettersyn 2. juni. Høringsfristen vil være ti uker, altså midten av august. 

Styret tar sikte på å avgi en høringsuttalelse til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi 
deler forslagsstillers bekymring for økt trafikkbelastning og negative konsekvenser. 

I denne forbindelse har styret innhentet dokumentasjonsgrunnlag fra Berg Nordberg Sogn 
Tåsen Vel, som har engasjert seg sterkt i reguleringssaken på Gaustad. 

9.6 UTREDNING AV HAGEBODER 

Forslagsstillere: Berit og Tobias Kåvik, Langlia 16 

Forslagets begrunnelse: 

I borettslaget er det mange boenheter som på grunn av gjeldene regler for hageboder 
mangler fornuftig forvaringsmuligheter for hagemøbler og hageredskaper. Mye blir stående 
ute gjennom vinteren og går raskere i stykker enn det ville gjort ved oppbevaring i en bod. 
Oppbevaring under presenning er en vanlig løsning som ikke kan sies å være en mer 
estetisk løsning enn tilpassede hageboder. Det er bred enighet om at vi ønsker å beholde 
Ullevål hageby slik den er, men det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens utbredte 
forbud mot hageboder egentlig ivaretar den opprinnelige intensjonen for bruken av 
hageparsellene i Hagebyen. Hagemøbler og hageredskaper er en forutsetning for fine og 
trivelige hager. 

Påbudet om å fjerne fullt brukbare dukkestuer etter 5 år er også uheldig, fordi disse kunne 
fått et forlenget liv som hagehus, men blir per i dag i stedet til søppel. Det er også grunn til å 
stille spørsmål ved om dukkestuer ødelegger Hagebyens estetiske bilde.  

Både hageboder og dukkestuer er noe folk flest oppfatter hører hjemme i hager. Med godt 
planlagte løsninger, er det ikke gitt at det ødelegger hagebildet selv om disse er plassert ut 
mot veien. Som en mellomløsning bør uansett muligheten for denne typen bruk av parseller 
mot Sognsveien være uproblematisk all den tid at trafikken på denne veien fortsatt i stor grad 
hindrer annen bruk av disse parsellene. 

Forslag til vedtak: 

Utomhusutvalget får mandat til å utrede flere typer egnede boder enn det som tillates i dag. 
Utvide muligheten til å få sette opp hagebod i alle hageparseller. Vurdere hvor vidt dagens 
dukkestuer er et estetisk problem i borettslaget og om bedre tilpasning av dukkestuer kan 



gjøre det akseptabelt å forlenge brukslengden. Samarbeid med byantikvaren vil være 
naturlig i dette arbeidet. 

Styrets innstilling: 

Forslaget sendes videre til styret for utredning. 

Styrets begrunnelse: 

Styret vil gå i dialog med Utomhusutvalget om utforming av nye utomhuselementer, som om 
nødvendig vil bli lagt frem for Byantikvaren til godkjenning. 

Borettslaget har tre godkjente hageboder av ulik størrelse, som er utformet med slektskap til 
arkitekturen i hagebyen og med bevisst referanse og forhold til materialbruk og funksjon. 

Oppføring og plassering av boder skal godkjennes av styret, som følger retningslinjer som er 
vedtatt av borettslagets generalforsamling og godkjent av byantikvaren i Oslo. 

Hele hagebyen – også parsellhagene - er et vernet kulturminne. Styret ønsker ikke å sette 
bevaringsverdien på spill for at hagemøbler og redskaper skal komme under tak. 

Utemøbler og hageredskaper som ikke får plass i kjellerbod eller hagebod, anbefales surret 
inn i presenning og vinterlagret på et skjermet sted i hagen. Lagerplass kan også leies i et av 
byens minilagre. 

Dukkestuer er en arena for barns lek i førskole- og småskolealder. De skal normalt fjernes 
etter fem år, dersom ikke styret tillater forlengelse. Selskapet ønsker ikke permanent 
oppsatte dukkestuer eller at stuene i stedet for lek blir brukt til oppbevaring. 

Styret er positivt til flytting og gjenbruk av dukkestuer. Styret er også positive til at det utredes 
et mer helhetlig uttrykk for dukkestuer innenfor samme bruksregler. 

 

9.7 OMGJØRING AV STYREVEDTAK OM KJELLER I GARASJE 

Forslagsstillere: Ellen Sofie Müller-Wittussen og Richard Müller, Langlia 11 

Forslagets begrunnelse: 

Ullevål Haveby skal i tråd med sin historiske opprinnelse være et inkluderende borettslag, 
med vilje til å tilrettelegge også for handikappede beboere og andre med nedsatt 
funksjonsevne.  

Borettslaget har pr. i dag ingen retningslinjer for hvordan handikappede og andre beboere 
med nedsatt funksjonsevne sine spesielle behov skal håndteres. Dette forslaget setter noen 
ytre rammer for dette, i tråd med Byantikvarens og Plan-og bygningsetatens anbefalinger.  



Undertegnede med familie har bodd 15 år i Langlia 11 og 18 år i Ullevål Haveby. For vel to år 
siden ble jeg alvorlig skadet i en ski/kite-ulykke i vinterhøyfjellet. Luftambulansen kom raskt til 
skadestedet og fløy meg til Oslo universitetssykehus. Men etter flere kirurgiske operasjoner 
ble jeg dessverre utsatt for en kraftig sykehusinfeksjon. Konsekvensen er at jeg nå har en 
kronisk ryggmargsskade som krever kontinuerlig og intensiv trening for å kunne hanskes 
med. Ifølge kirurgen på Oslo universitetssykehus må jeg planlegge for et liv i rullestol.  

Byggesak:  

Som følge av dette, og i tråd med medisinske anbefalinger, har jeg og min kone Ellen Sofie 
Müller-Wittussen, søkt om å få etablere HC-tilpasset treningsrom tilrettelagt for 
vanntredemølle i kjeller under godkjent HC-garasje i Langlia 11.  

Det omsøkte tiltaket om etablering av HC-treningsrom i garasjekjeller har ingen synlig 
fasade, har innvendig adkomst fra godkjent HC garasje, HC-tilpasset bodplass og er ikke til 
ulempe eller sjenanse for noen.  

Søknaden er utarbeidet i tråd borettslagets byggeveileder, basert på anbefalinger fra Plan-og 
bygningsetaten, og er anbefalt av Byantikvaren i Oslo. 

Styret i borettslaget har gitt godkjenning på vilkår slik: 

«Deler av søknaden kan godkjennes som HC tilpasning, grunnet beboers nåværende 
funksjonshemming. Det er bare kjeller under selve garasjen som godkjennes, og grunnflate 
på kjeller og garasje skal være lik: 8,0 x 4,8 meter. 

Tiltaket skal tilbakestilles dersom andelseier blir frisk eller ved salg av boligen. (Før andelen 
kan skifte eier skal kjelleren i garasjen fylles igjen og nedgang til kjeller være støpt igjen.)» 

Kravet om at HC-treningsrom i kjeller skal tilbakestilles ved å fylle igjen kjelleren og støpe 
igjen kjellernedgangen og demontere HC heis, oppleves som urimelig. Vi kan ikke se at 
kravet er faglig forankret i borettslagets vedtekter, i borettslagets veileder for utbygging eller 
samsvarer med Byantikvarens anbefaling. 

Forslag til vedtak: 

Ullevål Haveby skal i tråd med sin historiske opprinnelse være et inkluderende borettslag, 
med vilje til å tilrettelegge også for handikappede beboere og andre med nedsatt 
funksjonsevne. 

I byggesaker som angår HC-tilpasninger bør borettslaget være raus og imøtekommende 
uten å stille urimelige krav. Byggesaker som er anbefalt av Byantikvaren og godkjennes av 
Plan-og bygningsetaten skal som hovedregel også godkjennes av borettslaget. Tiltak som 
ikke er synlig for omgivelsene skal vanligvis ikke kreves tilbakestilt. 

Alternativ a: 

Byggesøknad godkjennes som omsøkt og anbefalt av Byantikvaren uten vilkår om 
tilbakestillelse, dvs uten krav om at kjeller skal fylles igjen og nedgang til kjeller skal støpes 
igjen og HC-heis demonteres på et senere tidspunkt. 

Bakgrunn:  



Alternativ b: 

Styret bes behandle nevnte byggesak på nytt i tråd med de vedtatte retningslinjer for HC-
byggesaker over. 

Styrets innstilling: 

Forslaget avvises. 

Styrets begrunnelse: 

Andelseier har fått innvilget søknaden treningsrom i kjelleren under handikaptilpasset 
garasje. Dermed er tilrettelegging for trening etter idrettsskade godt ivaretatt. 

Spørsmålet er hva som skal skje med det underjordiske lokalet på 38 kvadratmeter, når 
andelen blir solgt. 

Den dagen gjelder ikke det ekstraordinære tiltakets begrunnelse og behovet for de ekstra 
kvadratmeterne vil ikke være knyttet til nedsatt funksjonsevne. 

Styret vil ikke å åpne for private arealutvidelser på fellesskapets grunn, under hageparseller, 
gårdsplasser, garasjer eller boder. 

Derfor har styret forutsatt at kjelleren under garasjen tilbakestilles, som er i henhold til 
gjeldende praksis ved midlertidig handikap-tilpasning i selskapet.  

 

9.8 ENDRING AV INNGÅTT AVTALE OM UTESERVERING PÅ 
LOFTHUS SAMVIRKELAG 

Forslagsstillere: Andre Orvik, Askeladdveien 26, Ingvald Falch, Askeladdveien 30, og Morten 
Jentoft, Askeladdveien 

Forslagets begrunnelse: 

Dette er først og fremst et boligområde, og en slik utvidelse av driften til det nåværende 
pizzeriet vil i den del av året der vi selv er mye ute, føre til støy og uro.  I tillegg til dette vil det 
ta bort flere parkeringsplasser, i et område der det allerede er tatt bort mange 
parkeringsplasser for å gi plass til felles søppelsjakter.  Vi er positive til pizzeriet slik det 
drives i dag og aksepterer at det skal være mulig å sette ut stoler og bord langs veggene 
både mot Askeladdveien og Damplassen. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Oslo Havebyselskap sier nei til en større uteservering med mat og 
alkoholservering med plass til 50 personer ut mot Askeladdveien.  



Forslaget avvises, det er en bindende avtale. Styret gis tilslutning for å gå i dialog med 
andelseierne om gjeldende avtale, med særlig fokus på trafikksikkerhet når gjelder 
uteserveringen både utenfor bakeriet og pizzeriaen. 

Styrets begrunnelse: 

Generalforsamlingen 2019 ga styret fullmakt/mandat til å gå videre med spørsmålet om 
utvidet utendørs servering fra pizzarestauranten på Damplassen, i dialog med Lofthus 
Samvirkelag og berørte naboer.  

En løsning skulle samsvare med reguleringsplan og ivareta nabohensyn og trafikksikkerhet. 
Det ble avholdt møte med berørte beboere våren 2019, og det har i tillegg vært løpende mail 
korrespondanse mellom administrasjonen og berørte beboere. 

Damplassen 2 AS har siden 1. april 2016 hatt rett til å drive uteservering i tilknytning til 
virksomheten til Lofthus Samvirkelag.  

Styret inngikk 28. juni 2019 en ny avtale med andelseier som mer detaljert regulerer 
serveringen av mat og drikke utenfor Damplassen 1 frem til 15. september 2024. 

Denne avtalen er bindende og kan ikke sies opp uten de mislighold som er regulert av 
avtalen. 

Styret har våren 2020, i tillegg til dette forslaget, mottatt nye innspill vedrørende 
trafikksikkerhet sett hele Damplassen under ett, særlig med fokus på samspillet mellom 
uteserveringen utenfor Bakeriet og den utenfor pizzeriaen. Styreleder og representanter fra 
styret har våren 2020 vært i dialog/hatt møter med forslagsstillerne og representant for 
beboere som ikke var til stede på møtet våren 2019.                                                        
Styret har også vært i dialog med de gjeldene andelseierne, og leter nå sammen etter 
løsninger for å sikre trafikksikkerheten. 
 

9.9 BEVARING AV ARTSMANGFOLD OG TILRETTELEGGING FOR 
POLLINERENDE INSEKTER 

Forslagsstiller: Marit Skjeggestad, Ullevålsalléen 36 

Forslagets begrunnelse: 

Miljøhensyn er en etisk, politisk og sosial forpliktelse for alle borettslag, bedrifter og 
enkeltmennesker i byen vår og er vedtatt og nedfelt i en rekke formelle nivå i vårt 
sivilsamfunn. 

Humler, sommerfugler og andre insekter som vi mennesker og hele den økologiske balansen 
i naturen er avhengig av, livnærer seg ikke bare av det vi mennesker bevisst planter, men 
like mye av de artsrike villblomstene langs veikantene våre. 

Vi må hindre at de fargerike og artsrike veikantblomstene som vi har glede og nytte av, 
svekkes og utryddes. Derfor må slåtten av enger og klipping av veikantene gjøres sent om 
sommeren, når de fleste planter er avblomstret og humler og andre pollinerende insekter er i 

Styrets innstilling: 



slutten av sin livssyklus. Dette medfører da begrenset skade på det biologiske 
insektmangfoldet. 

Forslag til vedtak: 

Ullevål Hageby skal arbeide strategisk for å bevare artsmangfoldet og tilrettelegge for 
pollinerende insekter. Blant annet vil borettslaget bevisst benytte vekster med pollen i 
blomsterbedene og alt annet som plantes. I tillegg vil borettslaget tilrettelegge for 
blomstereng i visse egnete områder og ikke tillate kjemiske plantevernmidler i området, 
verken i felles parker og friområder eller i de "private" hagene. 

Slåtten, inkl. klipping av veikantene, gjennomføres sent i sesongen, slik at man skåner 
villblomstene og insektenes matfat. 

Borettslaget vil følge med på bymiljøetatens strategiske satsninger på dette feltet (se Oslo 
Bymiljøhovedstad 2019) og dermed bli med å overvåke pollinerende insekters 
sårbarhetssoner lokalt. 

Borettslaget skal arbeide kontinuerlig med å finne gode løsninger på hvordan bier, humler og 
andre pollinerende insekter sine levevilkår kan sikres i hagebyen og hvordan artsmangfoldet 
og miljøet kan forbedres i vårt borettslag. 

Styrets innstilling: 

Oslo Havebyselskap ønsker å bevare artsmangfold og tilrettelegge for pollinerende insekter i 
Ullevål hageby. På utvalgte og egnede felles grøntområder vil andelseiere få satt av plass til 
å anlegge blomstereng, der slåtten først vil bli utført sent på sommeren. Veikanter der 
vekster blomstrer vil bli klippet ned på sensommeren. Borettslaget vil plante vekster med 
pollen og søke å unngå kjemiske bruk av plantevernmidler i parker og grøntområder. 

Styrets begrunnelse: 

Styret deler forslagsstillers gode hensikt. 

Med 600 hageparseller og 1200 blomstrende allétrær har Ullevål hageby i mer enn hundre år 
vært en oase for pollinerende insekter i Oslo.  

Borettslaget tilrettelegger gjerne for engasjerte andelseiere som vil anlegge blomsterenger 
for å gi insektene enda bedre vilkår gjennom hele sommeren. 

Men styret vil heller oppfordre til ikke å bruke kjemiske plantevernmidler i hagene enn å 
vedta et forbud, som borettslaget ikke kan håndheve. 

Borettslaget har heller ikke kapasitet til å følge med på bymiljøetatens strategiske satsinger 
eller overvåke pollinerende insekters sårbarhetssoner lokalt. 

9.10 INNKREVING AV VEL-KONTINGENT OVER HUSLEIEN 

Forslagsstiller: Petter Spence, Ullevålsalléen 32, styreleder Ullevål Hageby Vel 



Ullevål Hageby Vel ble re-etablert på stiftelsesmøte 4. april 2019. Velforeningen skal i sitt 
arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og bomiljøer og 
bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området. Vellet tar opp, samordner 
og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet. 

I løpet av første driftsår har Vellet engasjert seg i 17. Mai feiringen, arrangert “Eplefest” med 
pressing av eplesaft i september og tatt ansvar for tenning av julegran første søndag i 
advent. 

Dette vil vi bygge videre på i 2020. I tillegg ønsker vi i år å se nærmere på hvordan 
lekeplasser etableres og vedlikeholdes i Hagebyen, og se på muligheten for å etablere et 
hagelag for Hagebyen. 

Kun husstandene i Oslo Havebyselskap kan ifølge vedtektene bli medlem, og Styret vedtok 
at alle husstandene skulle anses som medlem i første driftsår. Kontingenten ble satt til kr 0,-. 

Styret ser det som ønskelig at alle husstandene forblir medlemmer i vel-foreningen. Samtidig 
er det nødvendig med en liten medlemskontingent for å sikre grunnfinansiering, gjøre det 
mulig å melde seg inn nasjonal sammenslutning for Vel-foreninger og andre løpende forhold. 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen er enig i at alle husstander i Oslo Havebyselskap skal være 
medlemmer i Ullevål Hageby Vel. Medlemskontingent settes til kroner 60,- per husstand per 
år og innkreves via husleien, på samme måte som for Hagebybladet. 

Styrets innstilling: 

Oversendes generalforsamlingen uten innstilling.  

9.11 MER SYKKELPARKERING PÅ DAMPLASSEN 

Forslagsstiller: Marit Skjeggestad, Ullevålsalléen 36 

Forslag til vedtak: 

Borettslaget arbeider for at det legges til rette for sykkelparkeringsplasser på Damplassen, 
om nødvendig må noen av bil-plassene erstattes med sykkelplass. 

Styrets innstilling: 

Forslaget støttes ikke. 

Styrets begrunnelse: 

Styret kan ikke se at det er vanskelig å få hensatt og låst sykler, for dem som besøker 
butikker og serveringssteder i dag. 

Styret tror beboere er bedre tjent med å oppbevare syklene mer skjermet enn ute på 
plassen, hyppige tyverier tatt i betraktning. 

Parkeringsplassene på Damplassen tilhører ikke borettslaget, men Oslo kommune. 

Forslagets begrunnelse: 



 VALG AV LEDER, MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL 10
STYRET 

  

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 18. juni 2020 er som følger: 

Styreleder (for to år) 
 
Sven Arne Buggeland Vålveien 3   2020-2022 (Ny) 
 
 
Fast styremedlem (for to år) 
 
Vibeke Haug   Vålveien 12   2020-2022 (G) 
Erling Svela   Vålveien 4   2020-2022 (G) 
 
 
 
Varamedlemmer til styret (for ett år) 
 
Cecilie Sørensen  Stiftamtmann Kaas vei 6 2020-2021 (Ny) 

Magnus Tenge  Vålveien 8   2020-2021 (Ny) 

Kandidater som innstilles til gjenvalg er merket med (G) og nye kandidater er merket (Ny). 

 

 VALG AV REVISOR 11
Kontrollnemnda innstiller til generalforsamlingen at selskapets revisor Jon Heger blir 
gjenvalgt. 

  

 VALG AV LEDER OG MEDLEMMER TIL KONTROLLNEMNDA 12
Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 18. juni 2020 er som følger: 

Vegard Torsnes  John Colletts allé 39  2020-2022 (Ny) 
Mona Melgaard   Jutulveien 14   2020-2022 (Ny) 
 

 



 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL 13
VALGKOMITEEN 

 

Kontrollnemndas innstilling til generalforsamling 18.juni for valg av medlemmer og 
varamedlemmer til valgkomiteen er som følger: 
 

Stein Sørby  John Colletts alle 54   2020-2021 (G) 
Paal Riborg  Per Gynts vei 3   2020-2021 (G) 
Trude Heber  Damplassen 14   2020-2021 (Ny) 
Jo Waaler  Sognsveien 48   2020-2021 (Ny) 
 

 

 



_____________________________ 

VEDTEKTER 

_____________________________ 

FOR 

BORETTSLAGET  

OSLO HAVEBYSELSKAP 

Ingen endringer 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

Endringer vedtatt på generalforsamling 26.april: 2012,  §3.3.3 (3) Parallellavklaring 

( §10.4, §11-12, §12.5 og  §12.6 Endret styringsmodell, Representantskapet avskaffet)

Ingen endringer i 2013 

Endringer vedtatt på generalforsamling 29.april 2014 §12.2 og §12.3 Kontrollnemnd 

Ingen endringer i 2015, 2016,2017,2018, 2019 

. 



1.  NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR
2.  ANDELER OG ANDELSEIERE
3.  OVERFØRING AV ANDEL, GODKJENNING AV NY ANDELSEIER,
 FORKJØPSRETT
4.  BORETT OG OVERLATING AV BRUK/UTLEIE
5.  ANDELSEIERNES VEDLIKEHOLDSPLIKT
6.  BORETTSLAGETS VEDLIKEHOLDSPLIKT
7.  ADGANG TIL BOLIGEN
8.  PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE
9.  FELLESKOSTNADER OG PANT I ANDELEN
10.  STYRET OG DETS VEDTAK
11.  KONTROLLNEMNDA
12.  GENERALFORSAMLINGEN
13.  INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN
14.  VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE
15.  SÆRLIGE BESTEMMELSER



11.. NNAAVVNN,,  LLAAGGSSFFOORRMM,,  FFOORRMMÅÅLL  OOGG  FFOORRRREETTNNIINNGGSSKKOONNTTOORR  
 

11..11 FFOORRMMÅÅLL  
Borettslaget Oslo Havebyselskap (i det etterfølgende kalt ”borettslaget”) er et samvirkeforetak og har 
som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som 
står i sammenheng med denne. 

 

11..22 FFOORRRREETTNNIINNGGSSKKOONNTTOORR,,  FFOORRRREETTNNIINNGGSSFFØØRRSSEELL  
Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. 

  

22.. AANNDDEELLEERR  OOGG  AANNDDEELLSSEEIIEERREE  
 

22..11 AANNDDEELLEERR  
Borettslaget består av 654 andeler, herunder 2 andeler knyttet til forretningslokaler. Hver andel lyder på 
ett hundre kroner. Andelseierne er ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser, jfr. 
borettslagslovens § 1-2. 

 

Vedtektene gjelder også for andeler knyttet til forretningslokaler så langt de passer, selv om vedtektene 
bl.a. refererer til borett og bolig, og så fremt vedtektene ikke innholder særskilte unntak. 

 

22..22 AANNDDEELLSSEEIIEERREE  
Bare enkeltpersoner (fysiske personer) kan være andelseiere i borettslaget. Dog kan andeler knyttet til 
forretningslokaler eies av juridiske personer. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel i 
borettslaget. 

 

22..33 UUNNNNTTAAKK  FFOORR  VVIISSSSEE  JJUURRIIDDIISSKKEE  PPEERRSSOONNEERR  
Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i 
borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å 
skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har 
til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, 
stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å 
skaffe boliger til vanskeligstilte. 



 

22..44 SSAAMMEEIIEE  II  AANNDDEELL  
Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameiere i en andel i borettslaget. 

Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne 
ikke bor i boligen, jf pkt 4.3. 

 

  

 

33.. OOVVEERRFFØØRRIINNGG  AAVV  AANNDDEELL,,  GGOODDKKJJEENNNNIINNGG  AAVV  NNYY  AANNDDEELLSSEEIIEERR,,  
FFOORRKKJJØØPPSSRREETTTT  
 

33..11 RREETTTT  TTIILL  OOVVEERRDDRRAAGGEELLSSEE  
En andelseier har rett til å overdra sin andel. Erververen skal godkjennes av borettslaget for at ervervet 
skal bli gyldig overfor borettslaget. 

 

33..22 GGOODDKKJJEENNNNIINNGG  
Borettslaget kan nekte godkjenning hvis det er saklig grunn til det, og skal nekte godkjenning dersom 
ervervet vil være i strid med punkt 2. 

 

Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må skriftlig melding om dette komme fram 
til erververen senest tjue – 20 -  dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I 
motsatt fall regnes erververen som godkjent. 

 

Erververen har ikke rett til å ta boligen i bruk før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at 
erververen har rett til å erverve andelen. 

 

Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av 
felleskostnader til ny andelseier er godkjent eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett 
til å erverve andelen. 

 

 



33..33 FFOORRKKJJØØPPSSRREETTTT  
 

3.3.1 HHoovveeddrreeggeell  ffoorr  ffoorrkkjjøøppssrreetttt  
 

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne med borett og dernest andre andelseiere i borettslaget 
forkjøpsrett. Andelseiere har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av andel med tilhørende bruksrett til 
næringslokale. Andelseiere med tilhørende bruksrett til næringslokale har ikke forkjøpsrett. 

 

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller 
ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling 
som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den 
tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter 
separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 
husstandsfellesskapslovens § 3. 

 

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes 
punkt 3.3.2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.   
 

 

3.3.2 FFrriisstteerr  ffoorr  åå  ggjjøørree  ffoorrkkjjøøppssrreetttt  ggjjeellddeennddee  
 

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok skriftlig melding om at 
andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom 
borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet 
fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har 
skiftet eier. 

 

3.3.3 NNæærrmmeerree  oomm  ffoorrkkjjøøppssrreetttteenn  
 

(1) Styret bestemmer på grunnlag av ansiennitet hvilken andelseier som skal få overta andelen. 
Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget 
med lik ansiennitet, går den foran med lengst samlet ansiennitet i borettslaget. 

 

(2) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv 
om andelen tilhører flere. 

 



(3) Når borettslaget har fått melding eller forhåndsvarsel om eierskifte, skal borettslaget oppfordre alle 
som ønsker å kunne bruke forkjøpsretten, om å melde seg til borettslaget innen en fastsatt frist. 
Oppfordringen skal kunngjøres på borettslagets hjemmeside og ved rundskriv. Fristen for å melde seg 
skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Den som ikke melder seg innen fristen, kan ikke bruke 
forkjøpsretten ved dette eierskiftet.   

  

 

 

 

 

 

 

44.. BBOORREETTTT  OOGG  OOVVEERRLLAATTIINNGG  AAVV  BBRRUUKK//UUTTLLEEIIEE  
 

44..11 BBOORREETTTT  
Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er 
beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

 

44..22 BBRRUUKK  
Andelseieren kan ikke uten styrets samtykke benytte boligen til annet enn boligformål. 
Forretningslokalene kan kun benyttes til forretninger. 

 

Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet uteareal på en forsvarlig måte. Bruken av 
boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for 
andre andelseiere. 

 

En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på 
grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 

44..33 OORRDDEENNSSRREEGGLLEERR  
Styret kan fastsette ordensregler for eiendommen. 

 



44..44 BBRRUUKKSSOOVVEERRLLAATTIINNGG//UUTTLLEEIIEE  AAVV  HHEELLEE  BBOOLLIIGGEENN  
Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen eller forretningslokalene til andre. 

 

Som utleie regnes alle tilfeller der andelseieren overlater bruken av boligen til andre,  med eller uten 
vederlag. 

 

Nedenstående pkt 4.4 a og b gjelder kun for andeler knyttet til bolig. 

 

(a)    Utleie i inntil tre –  3 -  år 

Med styrets godkjenning kan andelseierne leie ut hele boligen til andre i inntil tre – 3- år. Vilkåret er at 
andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller 
fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, først har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Skal 
andelseieren leie boligen ut igjen etter denne regelen, må vilkåret i forrige punktum være oppfylt. 

 

(b)    Utleie i andre tilfeller 

Med styrets samtykke kan andelseieren også leie ut boligen til andre hvor: 

 

I. andelseieren er en juridisk person 
II. andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom 

eller andre tungtveiende grunner 
III. et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen 
IV. det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 

husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd. 
 

Andelseier som bor i boligen, kan leie ut deler av boligen uten samtykke. 

 

44..55 SSAAMMTTYYKKKKEE  
Samtykke kan bare nektes dersom leierens forhold gir saklig grunn til det. 

 

Samtykke kan nektes dersom leieren ikke kunne blitt andelseier. 

 

Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av leieren innen en -1- måned etter 
at søknaden har kommet fram til laget, skal leieren regnes som godkjent. 

 



Utleieforholdet reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget 

  

55.. AANNDDEELLSSEEIIEERRNNEESS  VVEEDDLLIIKKEEHHOOLLDDSSPPLLIIKKTT  
 

55..11 FFOORRSSVVAARRLLIIGG  SSTTAANNDD  
Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig 
stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, 
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, 
apparater og innvendige flater. 

 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utomhusarealer som andelseieren disponerer eksklusivt. Arealene 
skal vedlikeholdes på en forsvarlig måte, og på en måte som ivaretar eiendommens omdømme. 

 

55..22 VVÅÅTTRROOMM  
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 

 

55..33 RREEPPAARRAASSJJOONNEERR  OOGG  UUTTSSKKIIFFTTIINNGG  
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting 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. 

 

Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra 
egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle 
sluk på verandaer, balkonger o.l. 

 

55..44 IINNSSEEKKTTEERR  OOGG  SSKKAADDEEDDYYRR  
Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. 

 

55..55 TTIILLFFEELLDDIIGG  SSKKAADDEE  
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og 
uvær. 



 

55..66 VVAARRSSLLIINNGGSSPPLLIIKKTT  
Oppdager andelseieren i boligen en skade som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 
andelseieren straks å sende melding til borettslaget. 

 

55..77 EERRSSTTAATTNNIINNGGSSAANNSSVVAARR  
Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseieren ikke 
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15. 

  

 

66.. BBOORREETTTTSSLLAAGGEETTSS  VVEEDDLLIIKKEEHHOOLLDDSSPPLLIIKKTT  
 

66..11 FFOORRSSVVAARRLLIIGG  SSTTAANNDD  
Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger 
på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden 
følger av mislighold fra en annen andelseier. 

 

66..22 FFEELLLLEESS  IINNSSTTAALLLLAASSJJOONNEERR  
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget 
holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er 
til vesentlig ulempe for andelseieren. 

 

66..33 RREEPPAARRAASSJJOONNEERR  OOGG  UUTTSSKKIIFFTTIINNGG  
Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av 
termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler. 

 

66..44 EERRSSTTAATTNNIINNGGSSAANNSSVVAARR  
Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller sine plikter, jf 
borettslagslovens § 5-18. 

  



77.. AADDGGAANNGG  TTIILL  BBOOLLIIGGEENN  
Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder 
ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er 
til unødvendig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. 

  

 

88.. PPÅÅLLEEGGGG  OOMM  SSAALLGG  OOGG  FFRRAAVVIIKKEELLSSEE  
 

88..11 MMIISSLLIIGGHHOOLLDD  
Andelseiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant 
annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av 
bruk og brudd på husordensregler. 

 

88..22 PPÅÅLLEEGGGG  OOMM  SSAALLGG  
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og 
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt. 

 

88..33 FFRRAAVVIIKKEELLSSEE  
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jf borettslagslovens § 5-23. 

 

  

99.. FFEELLLLEESSKKOOSSTTNNAADDEERR  OOGG  PPAANNTT  II  AANNDDEELLEENN  
 

99..11 FFEELLLLEESSKKOOSSTTNNAADDEERR  
Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig 
varsel. Som skriftlig varsel regnes oppslag på Borettslagets hjemmeside, rundskriv, mail, og/eller oppslag 
på sentralt plasserte oppslagstavler. 



 

For felleskostnader som ikke bli betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende 
forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100. 

 

99..22 BBOORREETTTTSSLLAAGGEETTSS  PPAANNTTEESSIIKKKKEERRHHEETT  
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen 
foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens 
grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 

  

 

1100.. SSTTYYRREETT  OOGG  DDEETTSS  VVEEDDTTAAKK  
 

1100..11 SSTTYYRREETTSS  SSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG  
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 
varamedlemmer. Kvinner og menn bør være mest mulig likt representert. 

 

1100..22 FFUUNNKKSSJJOONNSSTTIIDDEENN  
Funksjonstiden for medlemmene er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter 
første driftsår. Styreleder kan velges for ett år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og 
varamedlem kan gjenvelges. 

 

1100..33 VVAALLGG  AAVV  SSTTYYRREEMMEEDDLLEEMMMMEERR  
Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. 
Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer. 

 

1100..44 SSTTYYRREETTSS  OOPPPPGGAAVVEERR  
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan 
ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

 

Styret ansetter, sier opp eller avskjediger selskapets funksjonærer, gir instruks for dem, fastsetter deres 
lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. 

 



Styret skal både i årsmeldingen og på annen måte sørge for god informasjon om viktige beslutninger og 
begivenheter dfor borettslaget og for den enkelte andelseier.  

 

1100..55 SSTTYYRREEMMØØTTEERR  
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styremøtet ledes av styreleder eller i dennes 
fravær nestleder. Er disse ikke til stede velger styret en nestleder. 

 

1100..66 PPRROOTTOOKKOOLLLL  
Styret skal føre protokoll over styrets saker. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte 
styremedlemmene. 

 

1100..77 SSTTYYRREETTSS  VVEEDDTTAAKK  
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes 
med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme 
utslaget.  

 

1100..88 KKRRAAVV  OOMM  SSAAMMTTYYKKKKEE  FFRRAA  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGGEENN  
 

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte 
vedtak om: 

 

(a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i 
laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

 

(b) å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf 
borettslagslovens § 3-2 andre ledd, 

 

(c) salg eller kjøp av fast eiendom, 

 

(d) å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene, 

 

(e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 



 

(f) andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 

 

1100..99 RREEPPRREESSEENNTTAASSJJOONN  OOGG  FFUULLLLMMAAKKTT  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn. 

 

Styret kan gi prokura. 

 

1111.. KKOONNTTRROOLLLLNNEEMMNNDDAA  
 

1111..11 KKOONNTTRROOLLLLNNEEMMNNDDAASS  SSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG  
Borettslaget skal ha en kontrollnemnd som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer.  
Kontrollnemndas medlemmer må være andelseiere.  Kvinner og menn bør være mest mulig likt 
representert. 

 

1111..22 FFUUNNKKSSJJOONNSSTTIIDDEENN  
Funksjonstiden er to år, likevel slik at to av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første driftsår. 

 

Kontrollnemndas medlemmer er valgbare som styreleder, medlemmer og varamedlemmer til styret, 
men trer i så fall ut av kontrollnemnda. 

 

1111..33 VVAALLGG  AAVV  KKOONNTTRROOLLLLNNEEMMNNDDAASS  MMEEDDLLEEMMMMEERR  
Kontrollnemnda velges av generalforsamlingen.  Kontrollnemndas leder velges ved særskilt valg.  
Kontrollnemnda velger selv sin nestleder og sekretær blant sine medlemmer.  Kontrollnemndas 
medlemmer kan gjenvelges. 

 

1111..44     KKOONNTTRROOLLLLNNEEMMNNDDAASS  OOPPPPGGAAVVEERR  
Kontrollnemnda skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, 
vedtektene, og generalforsamlingens beslutninger.  Kontrollnemnda skal alltid kreve seg forelagt 
selskapets dokumenter.  Revisor kan innkalles til nemndas møter. 



 

Kontrollnemda innstiller overfor generalforsamlingen på valg av valgkomité med tre medlemmer og ett 
varamedlem. 

 

Kontrollnemnda innstiller overfor generalforsamlingen på valg av revisor – som skal være statsautorisert 
– samt på godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor. 

 

1111..55   KKOONNTTRROOLLLLNNEEMMNNDDAASS  MMØØTTEERR  
Kontrollnemndsmøtene holdes når kontrollnemndas leder, ett styremedlem eller daglig leder finner det 
nødvendig eller når minst to av kontrollnemndas medlemmer fremsetter skriftlig anmodning om dette.  
Møtet holdes minst tre ganger om året.  Møtet sammenkalles av lederen. 

 

1111..66 PPRROOTTOOKKOOLLLL  OOGG  ÅÅRRSSRRAAPPPPOORRTT  
Det føres protokoll fra kontrollnemndas møter.  Protokollen skal underskrives av alle som deltok på 
møtet. 

 

Kontrollnemnda utarbeider egen rapport til generalforsamlingen som oppsummerer årets arbeid.  
Rapporten presenteres på generalforsamlingen. 

 

1111..77 KKOONNTTRROOLLLLNNEEMMNNDDAASS  VVEEDDTTAAKK  
Kontrollnemnda er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede på møtet.  Alle vedtak gjøres med 
alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.  Har han/hun ikke stemt, 
eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

  

1122.. GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGGEENN  
 

1122..11 MMYYNNDDIIGGHHEETT  
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen. 

 



1122..22 TTIIDDSSPPUUNNKKTT  FFOORR  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGG  
 

(a) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 

 

(b) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller 
kontrollnemnda, eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever 
det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

 

1122..33 VVAARRSSEELL  OOMM  OOGG  IINNNNKKAALLLLIINNGG  TTIILL  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGG  
 

(a) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som andelseier ønsker behandlet på den ordinære 
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når det fremsettes krav om det senest 8 uker før 
generalforsamlingen.  

 

(b) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og 
høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som 
likevel skal være på minst tre dager. 

 

1122..44 KKRRAAVV  TTIILL  IINNNNKKAALLLLIINNGGEENNSS  IINNNNHHOOLLDD  
I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 
borettslagsloven eller vedtektene vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må 
hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  

 

1122..55 SSAAKKEERR  SSOOMM  SSKKAALL  BBEEHHAANNDDLLEESS  PPÅÅ  OORRDDIINNÆÆRR  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGG  
 

(a) Årsberetning fra styret 

 

(b) Godkjenning av årsregnskap og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller 
dekning av tap. 

 

(c) Kontrollnemnsdas årsrapport 

 



(d) Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret 

 

(e) Valg av leder av kontrollnemnda og medlemmer til kontrollnemnda 

 

(f)  Valg av valgkomité med tre medlemmer og ett varamedlem 

 

(g) Eventuelt valg av revisor etter forslag fra kontrollnemnda  

 

(h) Fastsetting av godtgjørelse til styret og andre tillitsvalgte 

 

(i) Andre saker som er nevnt i innkallingen 

1122..66 MMØØTTEELLEEDDEELLSSEE  OOGG  PPRROOTTOOKKOOLLLL  
Generalforsamlingen ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. 

1122..77 SSTTEEMMMMEERREETTTT  OOGG  FFUULLLLMMAAKKTT  
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere 
eiere kan det bare avgis en stemme. 

 

Valg skal foregå skriftlig i fall det foreligger flere forslag og møtelederen eller noen av de fremmøtte 
andelseiere krever det.  

 

1122..88 VVEEDDTTAAKK  PPÅÅ  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGGEENN  
Foruten saker som nevnt i punkt 12.5 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre 
saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 

 

Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene fattes alle beslutninger av 
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen 
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. 

 

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

 



1133.. IINNHHAABBIILLIITTEETT,,  TTAAUUSSHHEETTSSPPLLIIKKTT  OOGG  MMIINNDDRREETTAALLLLSSVVEERRNN  
 

1133..11 IINNHHAABBIILLIITTEETT  
Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet 
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse. 

 

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om 
avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det 
samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 
5-23. 

 

1133..22 TTAAUUSSHHEETTSSPPLLIIKKTT  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor 
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. 
Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. 

 

1133..33 MMIINNDDRREETTAALLLLSSVVEERRNN  
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget. 

  

 



1144.. VVEEDDTTEEKKTTSSEENNDDRRIINNGGEERR  OOGG  FFOORRHHOOLLDDEETT  TTIILL  BBOORREETTTTSSLLOOVVEENNEE  
 

1144..11 VVEEDDTTEEKKTTSSEENNDDRRIINNGGEERR  
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler 
av de avgitte stemmer. 

 

1144..22 FFOORRHHOOLLDDEETT  TTIILL  BBOORREETTTTSSLLOOVVEENNEE  
 

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. 

  

 

1155.. SSÆÆRRLLIIGGEE  BBEESSTTEEMMMMEELLSSEERR  
Bestemmelsene i lov om borettslag og vedtektenes pkt 4 om at det bare må være så mange andeler som 
det er boliger i borettsborettslaget, får ikke anvendelse for andelseiere uten bolig i borettslaget som har 
tegnet seg som andelseiere før 1963. Disse andelseierne har i likhet med andelseiere som har bolig i 
borettslaget forkjøpsrett ved overdragelse av andeler i henhold til vedtektenes pkt. 3.3. 

Andelseiere som ikke er tildelt bolig i borettslaget betaler en årlig kontingent til selskapet. 
Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen. 

Etter hvert som andelseierne uten bolig i borettslaget blir tildelt bolig i lagets eiendommer, skal styret 
sørge for å innløse de overtallige andeler. 

Bestemmelsene i lov om borettslag og vedtektenes pkt 2 om at bare enkeltpersoner kan være 
andelseiere, får ikke anvendelse for andeler med tilknyttet bruksrett til forretningslokaler, eller til 
boliger som disponeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo fylkeshelselag. 



Borettslaget Oslo Havebyselskap 
 

ORDENSREGLER 
Revidert 24.april 2012 (§1, §4, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 og §15) 

Endret 26. november 2013 (§12), Endret GF 2016 (§12)  

Ajour pr. 28. februar 2018 

 

 

§ 1. Behandling av eiendommen  

Borettslaget Oslo Havebyselskap er et borettslag, hvor andelseiere felles er ansvarlig for at 
selskapets eiendommer holdes i god hevd.  

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at berørte andelseiere blir enige om en annen 
innbyrdes fordeling av vedlikeholdsansvaret enn det som følger av disse ordensreglene. En slik 
avtale kan når som helst endres i tråd med normalfordelingen etter ordensreglene dersom en av 
andelseierne krever det.  

 

§ 2. Renhold  

Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for vask av trappeoppganger og fellesrom i 
bygningen. Inngangspartier og trappeoppganger rengjøres minst en gang pr. uke. Arealene skal 
sammen med øvrige fellesrom i bygningen hovedrengjøres minst en gang om året. 

Andelseierne som deler gårdsplass, tørkeplasser, kvartalsveier og andre felles utearealer, har 
turvis ansvar for rydding og renhold av utearealene.  

 

§ 3. Snørydding og sandstrøing  

Andelseierne som deler inngang, gårdsplass, gangstier og kvartalsveier har turvis ansvar for 
snørydding og sandstrøing i den utstrekning oppgaven ikke utføres av selskapet.  

 

§4. Avfall  

Avfall som legges i søppelkassene skal være innpakket. Det er kun husholdningsavfall som kan 
legges i søppelkassene. Søppelkassene må ikke fylles med mer enn at lokket slutter tett til. 
Søppelkasser uten lokk må ikke fylles slik at det blir en topp som går over veggene på 
beholderne. 

Annet avfall (bygningsmaterialer, hageavfall og lignende) må andelseierne fjerne på annen 
måte. Slikt avfall må fjernes fra fellesarealer og hager innen rimelig tid.  

 

 



§ 5. Belysning  

Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for å påse at lamper utenfor inngangsdør er tent så 
lenge det er mørkt ute. De har tilsvarende ansvar for å skifte og bekoste lyspærer til 
utebelysningen samt fellesrom i oppgangen.  

Den som oppdager at en lampe er defekt må gi selskapet melding.  

 

§6. Stenging av dører og vinduer 

Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for å påse at inngangs- og kjellerdører er låst etter 
kl. 22.00 

Loftsvinduer og takluker skal være lukket i regn og snevær. Kjellervinduer skal i kalde årstider 
være lukket og forsynt med lemmer og ekstra isolasjon, der det er nødvendig for å forebygge 
frostskader. Andelseier har ansvaret for å etterfølge disse påleggene innen egen bolig og andre 
arealer som vedkommende disponerer alene. 

Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for å påse at pålegget følges for vinduer og luker i 
fellesarealer.  

 

§ 7. Våtrom  

Andelseier plikter å holde rom, hvor det går vannledninger igjennom, oppvarmet når det er fare 
for frost. Hagekraner skal da være tømt og stengt i samsvar med særskilte regler. Andelseier 
må sørge for tilfredsstillende ventilasjon i våtrom, slik at kondens på vegger og tak unngås. I 
klosett må det ikke kastes avispapir, bleier, bind, gulvkluter eller annet som kan føre til fortetting 
av rør.  

 

§ 8. Ro og fred 

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten, hager og på fellesarealer fra kl. 22.00 til kl. 07.00 
på hverdager og til kl. 13.00 på søndager, høytids og særskilte helligdager.  

Musikkøving/undervisning, bruk av musikkanlegg og lignende må ikke foregå i et slikt omfang at 
det kan sies å være til vesentlig sjenanse for naboene. Tvistesaker avgjøres av styret.  

 

§ 9. Orden  

Oppsetting av utvendige markiser, lamper, kontakter, brevkasser, levegger, skilt og lignende, 
skal ikke skje uten nødvendige samtykker, se egne regler om dette på selskapets hjemmeside 
og § 12 siste avsnitt.  

Felles trappeoppganger og andre fellesrom skal ikke brukes til hensetting av private eiendeler 
eller dekoreres med bilder e.l., med mindre alle andelseierne i oppgangen er enige om dette. 
Barnevogner kan imidlertid plasseres på slike arealer, forutsatt at dette ikke vanskeliggjør 
ferdselen vesentlig. Arealene må ikke under noen omstendighet brukes på en slik måte at det 
hindrer fri ferdsel i alle rømningsveier, også fra kjeller og loft.  

Knuste glassruter skal straks fornyes.  



Eksplosive, flyktige eller illeluktende gjenstander, væsker eller gasser tillates ikke oppbevart i 
leilighet, kjeller eller loft eller annet fellesrom. Oljefat må oppbevares utendørs og slik at de ikke 
sjenerer naboer.  

§ 10. Lufting og tørking av tøy  

Lufting og tørking av tøy er bare tillatt på de oppsatte tørkestativene, i vaskerom og på tørkeloft. 
Tørking av tøy på utestativene er ikke tillatt 17. mai. 

 

§11. Motorkjøretøy  

Motorkjøretøy må ikke plasseres slik at de hindrer ferdselen eller er til ulempe eller sjenerer 
naboene. 

Det er ikke adgang til å plassere motorkjøretøyer i selve kvartalsveiene, selv om disse ikke 
nyttes til gjennomkjøring. 

Gårdsplassene må ikke nyttes som reparasjonsverksted. 

Parkering i hagen og på tørkeplasser er ikke tillatt uten styrets godkjenning.  

All parkering på andre deler av selskapets eiendom utover eksisterende fast parkering, krever 
styrets godkjenning. 

Inntil en parkeringsplan for kvartalet er vedtatt, er all parkering i det enkelte kvartal kun 
midlertidig tillatt. 

Kjøring på kvartalsveiene skal skje i gangfart.  

 

§ 12. Hage   

De andelseiere som har hage, plikter å holde denne opparbeidet, beplantet og i pen 
stand. Andelseiere plikter videre å holde gjerdelinjer, grøftekanter og murer fri for høyt 
ugras. Beplantning som virker skjemmende eller sjenerer naboene kan pålegges fjernet. 
  
Alle allétrær og trerekker tilhører selskapet, og tillates ikke fjernet av andelseiere. Andre 
trær skal ikke plantes mellom allétrær/ trerekker. Det skal ikke plasseres kompost eller 
annet langs gjerder mellom allétrærne. 
  
Maksimum høyde på trær er 5-6 meter. Dette gjelder ikke allétrær/ trerekker og 
frukttrær. Fjernes frukttrær bør disse erstattes med nye. Viltvoksende trær, samt hekker 
av tuja eller andre kraftigvoksende vintergrønne arter, skal ikke plantes i hagene. 

Store trærs biologiske verdi for det lokale økologiske miljø samt betydning for å 
opprettholde plante-, mikroorganisme- og dyremangfold skal tillegges avgjørende 
betydning under saksbehandling i UHU og styret i borettslaget.  
  
Det tillates ikke terrengendringer høyere eller lavere enn 50 cm uten styrets tillatelse. 
Plattinger på flatt terreng skal ligge i terrenghøyde. Harde flater i form av plattinger og 
gangarealer kan ikke utgjøre hovedtyngden i hagen, med unntak av de små bakhagene 
mellom kvartalsveier og bygninger. 
  



Hagen skal ikke brukes til permanent lagerplass for bygningsmaterialer eller lignende. 
 
Bråtebrenning og hagevanning må bare skje i samsvar med gjeldende bestemmelser 
for Oslo kommune. Andelseiere plikter å forholde seg til kommunens svarteliste over 
uønsket flora og fauna og sette inn tiltak for å minimere spredning av disse. 
 
I selskapets regler for utforming, plassering og saksbehandling av utomhuselementer, 
er det gitt utfyllende bestemmelser om søknadspliktige tiltak i andelshager. Det vises 
også til borettslagets retningslinjer for vegetasjon. 

 
§ 13. Dyr  

Vanlig dyrehold, som hund og katt, tillates, såfremt det ikke er til alvorlig sjenanse eller plage for 
andre. I motsatt fall kan styret kreve dyrene fjernet.  

 

§ 14. Utøy og skadedyr  

Den enkelte andelseier plikter straks å gi melding til selskapet samt utrydde uttøy (veggedyr, 
kakerlakker mv), og likeledes rotter, mus og eventuelle andre skadedyr, jf. vedtektene punkt 5.4.  

 

§ 15. Utbygging av kjeller og loft  

Alle bygningsmessige endringer (utbygging av loft, kjeller samt endringer av leiligheten) skal 
godkjennes av selskapet før arbeidet påbegynnes.  

Før endringsarbeidet tar til, skal naboene i oppgangen orienteres.  

Arbeidets varighet må begrenses mest mulig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Siste endringer: 

«kun hekker eller annen vegetasjon med maksimal høyde 150 cm tillates. Langs Sognsveien tillates dog 
vegetasjon opp til 180cm»  Fjernet fra § 12, Vedtatt GF 2016  

«Store trærs biologiske verdi for det lokale økologiske miljø samt betydning for å opprettholde plante-, 
mikroorganisme- og dyremangfold skal tillegges avgjørende betydning under saksbehandling i UHU og 
styret i borettslaget.» Lagt til § 12, Vedtatt GF 2016 
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