Protokoll fra
Ordinært årsmøte i Finstad Park Garasjesameie
avholdt torsdag 20. juni 2019 kl. 18.30 i Grendehuset.
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder .
Peter Batta ble valgt til møteleder.
B) Godkjenning av de stemmeberettigede.
Styrerepresentantene for FP1, 2 og 3 stemmer for sine respektive sameieres
ordinære parkeringsandeler, bodandeler og andler av tekniske rom, mens de
enkelte eiere av tilleggsparkeringsandeler stemmer hver for seg for sine
tilleggsparkeringsandeler.
Tilstedeværende stemmeberettigede var
FP1 med
227 stemmer
FP2 med
322 stemmer
FP3 med
270 stemmer
21 eiere av tilleggsparkeringsandeler med
42 stemmer
Til sammen
861 stemmer
Til stede var også Yvonne Dolonen for å presentere sitt forslag, men uten
stemmerett.
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne.
Jon Gleditsch ble valgt til å føre protokollen, mens Lars Ingar Sivle Pettersen
og Egil Johannessen ble valg som protokollvitner.
D) Godkjenning av møteinnkallingen.
Møteinnkallingen ble godkjent.
E) Valg av tellekorps.
Øistein Pettersen og Per Wiseth ble valgt til tellekorps.

2. ÅRSRAPPORT FOR 2018
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Øistein Olaf Pettersen
Peter Batta
Ane Dolonen
Jon Gleditsch
Oddvard Hauge
Per Wiseth

Valgperiode
Midtskogen 1 A
2018-2020
Midtskogen 5 A
2018-2020
Midtskogen 3 B
2018-2019
Midtskogen 11 B
2018-2020
Midtskogen 4
2018-2020
Midtskogen 6
2018-2020

Varamedlem

Ottar Johansen

Midtskogen 1 B

2018-2019
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Varamedlem

Jan Markerud

Finstad Park Garasjesameie

Midtskogen 8 A

2018-2019

Styrets medlemmer består i dag av 5 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Finstad Park Garasjesameie
Garasjesameiet omfatter et garasjeanlegg med parkeringsplasser, boder, tekniske rom og
annet fellesareal i en egen fradelt eiendom beliggende under Finstad Park Boligsameie 1 til
3, heretter benevnt Boligsameiene. Eiendommen har gnr 137 bnr 769, i Ski Kommune,
heretter benevnt Eiendommen.
Garasjesameiet er registrert i Brønnøysundregistrene med org. Nr. 919 262 729
Garasjesameiet er et ideelt sameie, hvor Sameierne eier en ideell andel av Eiendommen, og
er i henhold til vedtektene tildelt spesielle rettigheter og plikter til forskjellige deler av
Eiendommen. Sameierne er dels Boligsameiene som representerer seksjonseiernes
ordinære garasjeplasser og bodplasser, og dels seksjonseierne som disponerer
Tilleggsgarasjeplasser. I det følgende er de i fellesskap benevnt Sameierne.
Garasjesameiets virksomhet reguleres av Lov om sameige av 18. juni 1965", med senere
endringer og disse vedtektene.
Garasjesameiet består av andeler med en sameiebrøk, som fordeler seg som følger;
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 144/921 (parkeringsandeler)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 72/921 (bodandeler)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 3/921 (andel for teknisk rom)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 8/921 (andel for
tillegsbodandeler)
Totalt
227/921
Finstad Park Boligsameie 2, org. nr. 915 413 722, utgjørende 208/921 (parkeringsandeler)
Finstad Park Boligsameie 2, org. nr. 915 413 722, utgjørende 104/921 (bodandeler)
Finstad Park Boligsameie 2, org. nr. 915 413 722, utgjørende 3/921 (andel for teknisk rom)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 915 413 722, utgjørende 7/921 (andel for
tillegsbodandeler) (inkl. bod D10 som er i bruk for ventilasjonsagg.)
Totalt
322/921
Finstad Park Boligsameie 3, org. nr. 918 307 788, utgjørende 176/921 (parkeringsandeler)
Finstad Park Boligsameie 3, org. nr. 918 307 788, utgjørende 88/921 (bodandeler)
Finstad Park Boligsameie 3, org. nr. 918 307 788, utgjørende 3/921 (andel for teknisk rom)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 918 307 788, utgjørende 3/921 (andel for
tillegsbodandeler)
Totalt
270/921
Til sammen 819/921
51 Tilleggsparkeringsandeler
hver utgjørende 2/921

Til sammen 102/921

Totalt

Til sammen 921/921
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Tilleggsparkeringsandelene er fordelt slik:
Finstad Park Boligsameie 1: 7
Finstad Park Boligsameie 2: 23
Finstad Park Boligsameie 3: 21
Til sammen
51
Regnskapsførsel og revisjon
Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Sameiets revisor er Alpha Revisjon AS.
Styrets arbeid siste år
Gjennom månedlige styremøter og fordeling av arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene
har styret bl.a. arbeidet med følgende saker siste arbeidsår (april 2018 til april 2019)
Fordeling av HC-plasser
Fordeling av HC-plasser til personer med HC-behov har vært tema gjennom hele året. Pga.
vanskelig kommunikasjon med øvrige sameiere er vi ikke helt i mål her. Dette behandles
vider i neste periode.
Fordelingskriterier for HC-plasser har vært opp til diskusjon i flere møter og revidering av
disse fremkommer i forslag til nye vedtekter
Oversikt over avtaler med leverandører.
Det er forsøksvis søkt å få felles avtaler for alle sameiene og aktuelle fellesavtaler overføres
til Garasjesameiet. Arbeidet fortsetter i neste periode.
Eksisterende sprinkleravtale for M8 er utvidet til også gjelde M9. Dermed har vi avtale for
hele sprinkleranlegget.
Telefondekning i garasjen.
Det er dårlig telefondekning i garasjeanlegget og bodområder. Styret har innhentet forslag til
etablering av nett, men av økonomiske årsaker er dette satt på vent.
Ladepunkter for el-bil.
Det ble satt ned en egen gruppe for å arbeide med dette da det tidlig ble klart at innlagt
kapasitet for normale stikkontakter var fullt utnyttet. Multiconsult AS ble engasjert for å se på
eksisterende anlegg og komme med forslag til utbygging. På bakgrunn av denne rapporten
ble forslag til oppgradering av ladeanlegg fremlagt for boligsameiene for å få tilslutning til
finansiering av arbeidet. Det arbeides videre med saken i neste periode.
Dørlåser fra garasje og inn i bod-områdene
Noen i styret hentet inn tilbud på ombygging av låser til bodområdene slik at man ikke skulle
komme inn i disse bare ved å åpne dørene med «grønn boks»(KAC). Kostnadsmessig
overslag er innhentet (i størrelsesorden 200 000,-), Garasjesameiet har pt ikke midler til dette
og må evt. overføre dette til den enkelt boligsameier. Saken settes på vent.

4

Finstad Park Garasjesameie

Strømforbruk for bil-lading i P-anlegg
Det er vedtatt felles avlesning pr ca 01.01 hvert år med årlig fakturering. Fakturaer for lading
betales inn til Garasjesameiet som gjennom betaling av strøm for garasjen har forskuttert
dette. Føres som inntekt i Garasjesameiet.
Omdisponering av HC-gjesteplasser til P-plasser for beboere.
Det er søkt Ski kommune om omdisponering av en andel av skur med HC-gjesteparkering til
faste P-plasser for beboere. Dette godkjent av Ski-kommune. 5 HC-gjesteparkeringsplasser
beholdes.
Sammenslåing av garasje og driftsameie.
Saken ble tatt opp i styremøte på høsten og Helge Aamoth fra OBOS deltok på et senere
møte hvor endelig forslag til omorganisering ble diskutert. Forslag angitt under forslag D ble
vedtatt fremmet for årsmøtet 2019.
Vask av garasje.
Vask av garasjeanlegget ble gjennomført i vår og det er bestemt at dette gjennomføres en
gang i året hvis ikke spesielle ting skulle tilsi noe annet. Dette vurderes fortløpende.
Vedtak: Styrets årsrapport ble godkjent.

3. BUDSJETT FOR 2019 OG REGNSKAP FOR 2018
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under
denne forutsetning.
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i
årsregnskapet under noten for udekket tap.
Inntekter
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 789 112,-.
Andre inntekter, se note 3 for nærmere forklaring.
Kostnader
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 822 011,-.
Resultat
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr -32 781,- .
Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
Regnskapets underskudd dekkes av eierne, Finstad Park boligsameie 1, 2 og 3. fordelt etter
eierbrøk.
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2018.
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Sameiet hadde pr. 31.12.2018 negativ arbeidskapital på kr -32 781,-.
Styret har iverksatt tiltak for å gi positiv arbeidskapital i 2019. Felleskostnadene ble øket med
ca 50% fra 01.07.2018.
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet” Kommentarer til budsjett for 2019”.
Ellers vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2019.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Fra og med 2019 er det foreslått å slå sammen regnskapene for Finstad Park
Garasjesameie, Finstad Park Driftsameie og Finstad Park Grendehuset til et felles regnskap
hvor resultatene for de forskjellige kommer frem som avdelingsregnskap. I kolonnen til høyre
er det dette budsjettet som kommer frem.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 460 000,- til større vedlikehold som omfatter
utbygging av infrastruktur for opplegg for el-bil lading.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge av
en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret.
Forsikring
Forsikringspremien for 2019 er budsjettert med kr 50 000,-.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019)
Driftskonto
0,15 % p.a
Sparekonto
0,80 % p.a
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse
av felleskostnader for 2019.
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2019.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
Revisjonsberetning fra Alpha Revisjon AS datert 18. juni 2019 finnes som separat vedlegg.
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FINSTAD PARK GARASJESAMEIE
ORG.NR. 919 262 729, KUNDENR. 4373
RESULTATREGNSKAP
Fra oppstart 01.10.2017 - 31.12.2018
Note Regnskap Regnskap Budsjett
2018
2017
2018
DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Infrastruktur el-bil lading fra FP1, 2 og 3
Utleie grendehuset
Strøm til lading av el-biler
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Energi/fyring
Fjernvarme
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

2

689 112

0 689 000

789 112

0 789 000

Budsjett
2019
1 333 000
460000
30 000
100 000
1 923 000

0
-25 000
-80 342
-213 824
-46 837
-357 543
0
-98 466
-822 011

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-2 000
-25 000
0
-130 000
-45 000
-200 000
-265 000
-131 000
-798 000

-5 000
-52 000
-20 000
-812 000
-50 000
-385 000
-265 000
-350 000
-1 939 000

-32 899

0

-9 000

-16 000

158
-40
118

0
0
0

0
0
0

0
0
0

ÅRSRESULTAT

-32 781

0

-9 000

-16 000

Overføringer:
Udekket tap

-32 781

0

4
5
6
7

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
Finanskostnader
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

8
9

I budsjett for 2019 ligger sum budsjetter for FP Garasje, FP Drift og FP Grendehus.
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FINSTAD PARK GARASJESAMEIE
ORG.NR. 919 262 729, KUNDENR. 4373
BALANSE

Note

2018

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Driftskonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

19 089
19 089

SUM EIENDELER

19 089

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Udekket tap
SUM EGENKAPITAL

10

-32 781
-32 781

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

51 870
51 870

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 089

Pantstillelse
Garantiansvar

0
0
10.06.2019,
Styret i Finstad Park Garasjesameie

Øistein Olaf Pettersen

Ane Dolonen

Oddvard Hauge

Per Wiseth

Jon Gleditsch

Peter Batta
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Underlag for budsjett 2019

Budsjett 2019

Innkrevde felleskostander
Utleie grendehuset
Infrastruktur el-bil lading overført fra FP 1, 2 og 3
Innkreving strøm til lading av el-biler
Sum inntekter
DRIFTSKOSSTNADER
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Forsikring
Konsulenthonorar
Elektrisk strøm
Fjernvarme - Techem
SUM
Drift-og vedlikehold
Drift-og vedlikehold bygninger
Vedlikehold elektro
Infratruktur lading el-biler
Vedlikehold utvendig anlegg
Vedlikehold fellesanlegg (grendehuset)
Vedlikehold brannsikring
Vedlikehold ventillasjon
SUM drift -og vedlikehold
Andre driftskostnader
Skadedyrarbeid
Lyspærer
Vaktmestertjenester
Snørydding + grøntpleie
Andre tjenester
Kontor og datarekvisita
Trykksaker
Ander kontorkostnader
Telefon
Porto
Bank og kortgebyr
SUM Andre driftskostnader

Garasjesameiet Driftssameiet SUM
834 000
499 000 1 333 000
30 000
30 000
460 000
460 000
100 000
100 000
1 394 000

-26 000
-50 000
-20 000
-385 000
-265 000
-746 000

-150 000
-10 000
-460 000

529 000 1 923 000

-5 000
-26 000

-31 000

-50 000
-10 000
-26 000
-10 000

-16 000
-80 000
-716 000

-6 000
-10 000
-70 000

-96 000

-50 000
-200 000
-2 000

-5 000
-1 000
-2 000
-1 500
-1 500
-1 000
-96 000

-254 000

-5 000
-52 000
-50 000
-20 000
-385 000
-265 000
-777 000

-200 000
-20 000
-460 000
-26 000
-10 000
-16 000
-80 000
-812 000

-6 000
-10 000
-120 000
-200 000
-2 000
-5 000
-1 000
-2 000
-1 500
-1 500
-1 000
-350 000
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.
INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til
anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske
levetid.
ANSATTE
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er
derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Garasjesameiet
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

689 112
689 112

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Ekstra innkreving fra sameierne
SUM ANDRE INNTEKTER

100 000
100 000

NOTE: 4
KONSULENTHONORAR
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning
Multiconsult
SUM KONSULENTHONORAR

-30 842
-49 500
-80 342

NOTE: 5
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-108 107
-7 004
-28 875
-67 844
-1 994
-213 824
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NOTE: 6
ENERGI/FYRING
Elektrisk energi
Fjernvarme
SUM ENERGI / FYRING

-309 421
-48 122
-357 543

NOTE: 7
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Porto
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-12 204
-6 402
-72 525
-688
-4 348
-2
-1 034
-188
-1 076
-98 466

NOTE: 8
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
SUM FINANSINNTEKTER

158
158

NOTE: 9
FINANSKOSTNADER
Renter på leverandørgjeld
SUM FINANSKOSTNADER

-40
-40

NOTE: 10
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Udekket tap betyr at selskapet pr. 31.12. har negativ egenkapital. Det skyldes at kostnadene
fra oppstart og frem til 31.12. har vært høyere enn inntektene.

Vedtak: Årsregnskapet for 2018 ble godkjent med bemerkning om at det under
driftsinntekter mangler en linje med de kr 100.000 som er omtalt i note 3.
Budsjettet for 2019 ble godkjent.

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
Styremedlemmene har ingen godtgjørelse fra Finstad Park Garasjesameie. De enkelte
medlemmer honoreres av det boligsameie de tilhører.
Vedtak: Årsmøte tok til etterretning dagens praksis som videreføres.
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5. ÅRLIGE VEDLIKEHOLDSPROGRAM
Det er årlige avtaler for drift og vedlikehold av:
Sprinkleranlegg
Ventilasjonsanlegg
6. INNKOMNE FORSLAG
A) Tildelingskriterier for HC-plass
A1) Forslag fra Yvonne Dolonen, Midtskogen 5A
Viser til "Høring om: Revisjon av vedtektene til sameiet" datert 28. januar 2019.
Under punkt 2.5 andre avsnitt står det: "Tilrettelagte parkeringsplasser er forbeholdt
beboere som på grunn av nedsatt funksjonsevne har et dokumentert behov for tilrettelagt
plass. Disse beboere har krav på å få tilgang til plassen mot et midlertidig bytte av egen
parkeringsplass. Byttet gjelder så lenge beboeren har et dokumentert behov. Styret kan gi
nærmere regler om tildelingskriteriene."
Etter min erfaring fungerer tildelingskriteriene ved at du fremlegger gyldig
"Parkeringstillatelse for forflytningshemmede" og deretter får en ledig HC-plass. Dersom
denne HC-plassen ikke er tilfredsstillende for beboer, så blir andre med HC-plass spurt om
å bytte frivillig. Dersom ingen kan eller vil dette, så kan ikke styret gjøre noe mer.
Tildelingskriteriene er etter min mening etter "førstemann til mølla-prinsippet" og basert på
frivillighet fra de med allerede tildelt HC-plass.

Forslag:
Vi kan anta at antall beboere med behov for HC-plass vil stige med årene på grunn
av blant annet eldrebølgen. Det vil derfor bli behov for også en behovsprøving
innad mellom de med behov for HC-plass. Jeg foreslår følgende tildelingskriterier:
- Gyldig "Parkeringstillatelse for forflytningshemmede" må fremvises innen rimelig
tid.
- Beboere med bil med rullestolheis, som har behov for ekstra bred p-plass,
prioriteres.
- Andre beboere med behov for bredere p-plass redegjør skriftlig for dette til styret.
- Dersom beboer har skader eller sykdommer, som vanskeliggjør forflytning over
lenger avstand, og dermed har behov for å parkere så nærme egen trappeoppgang
som mulig, må dette også fremlegges skriftlig til styret.
- Dersom det ikke er tilstrekkelig antall med HC-plasser, vil beboere med minst
behov for HC-plass bli bedt om å bruke p-plass tilhørende leiligheten, slik at de med
størst behov for HC-plass får dette.
HC-plassene er fellesareal og kan dermed ikke ansees som beboeren sin p-plass.
Det må tydeliggjøres for beboer, som får tildelt HC-plass, at plassen er midlertidig,
og at styret har anledning til å tildele beboer en annen plass etter en
helhetsvurdering av alle beboernes parkeringssituasjon.
Styrets kommentar til forslaget
I nye vedtekter vedtatt på boligsameienes årsmøter tidligere i vår heter det i §2.5
annet avsnitt:
Tilrettelagte parkeringsplasser er forbeholdt beboere som på grunn av nedsatt
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funksjonsevne har et dokumentert behov for tilrettelagt plass. Nærmere retningslinjer om
tildelingskriterier er regulert i vedtektene til Garasjesameiet.
I forslag til reviderte vedtekter datert 20.06.2019 for Finstad Park Garasjesameie er
det i §5 «Disponering av arealene i parkeringskjeller» (se vedlagte forslag til nye
vedtekter) foreslått reviderte regler for tildeling av bl.a. HC-plasser.
A2) Forslag fra styret i Finstad Park Garasjesameie
Tildeling av bl.a. HC-plasser gjøres etter retningslinjer i vedtektenes §5
Det stemmes over følgende forslag:
A1: Forslag fra seksjonseier
Foreslår at retningslinjene for tildeling av HC-plasser endres som beskrevet ovenfor.
A2: Forslag fra styret:
Foreslår at retningslinjer endres som beskrevet av styret. Dvs. etter nye vedtekter § 5.
Vedtak: Styrets forslag til ny § 5 ble vedtatt.
Det er enighet i sak, men femte avsnitt må omformuleres noe. Meningen er at den med
størst funksjonshemning har fortrinnsrett foran de med mindre funksjonsheming.
Formuleringen av § 5, femte avsnitt endres til (setningen som er endret i kursiv):
Det er et vilkår at vedkommende med funksjonshemning kan dokumentere at
vedkommende på grunn av funksjonshemning har tillatelse fra kommunen til
”parkering for forflytningshemmede” eller annen tilfredsstillende dokumentasjon.
I visse tilfeller må også seksjonseiere som enten selv har funksjonshemning, eller om
det er noen i vedkommendes husstand som har funksjonshemning, stille sin HC-plass
til disposisjon for en seksjonseier med større funksjonshemning. Det forutsettes at den
som må stille sin HC-plass til disposisjon etter dette punkt, får overta vedkommendes
HC-plassen. Slik bytting av HC-plasser er midlertidig og skal reverseres når det
dokumenterte behovet ikke lenger foreligger.
B) Utbedring og utvidelse av ladeanlegg for ladbare biler
I tillegg til forslag fra styre som har vært til avstemming i de enkelte boligsameiene
har det kommet inn flere forslag til ladeanlegg.
Til orientering har forslaget fra styret vært til behandling i boligsameienes årsmøter
og ble enstemmig vedtatt i FP1 og FP2 mens det ble vedtatt mot 13 stemmer i
FP3. Utover etterfølgende konkrete forslag til alternative gjennomføringsmodeller
for oppgradering av ladeanlegg har det vært gjennomført en anonym kampanje mot
styret gjennom oppfordring til protest mot oppgraderingen. Styret presiserer at det
ikke har medvirket til denne kampanjen og ser at den også inneholder flere
faktafeil.
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B1) Forslag fra Johanne S Jordal, Midtskogen 1B

Styrets kommentar til forslaget
Styret anser at ladesaken er tilstrekkelig behandlet i bl.a. styremøter og årsmøtene
i sameiene.
Avstemming over forslag B1
Styret foreslår primært at forslaget avvises og at styret går videre med eget forslag.
Alternativt stemmes det over ett og ett av ovenfor angitte forslag.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med 819 stemmer. 8 stemte imot.
B2) Forslag fra Lars Ingar Sivle Pettersen, Midtskogen 3A
Jeg ønsker å sende inn en innvending/protest mot det systemet styret i garasjesameiet har planer
om å gjennomføre for lading av elbiler. Innledningsvis vil jeg presisere at tallene og eksemplene
under er basert på generelle tall, og at jeg ikke kjenner de konkrete tall på effektbryter og ulike tavler
i garasjesameiet.
1-fase 16 Ampere-ladeboks er etter min mening en dårlig løsning som ikke ville være spesielt
fremtidsrettet. Sameiet Finstad Park har 400 Volt TN-system og burde dra nytte av dette. Bare ved å
øke til 3-fase 16 Ampere vil tiden det tar å lade en elbil synke betraktelig.
Slik garasjesameiet nå har tenkt at infrastruktur til ladebokser skal utbygges vil tilsynelatende effekt
bli: 230*16 Ampere = 3.680 Watt = 3,68Kw
Går garasjesameiet derimot for 3-fase 400Volt med 16 Ampere vil uttaket per ladeboks bli:
400*16*1,73 = 11.072 Watt = 11Kw
Ved sistnevnte løsning vil dette være fordelaktig for trafoen da effektuttaket fordeles over alle
fasene; L1, L2 og L3.
Noen eksempler på ladetider ulike elbiler som skal lade fra 0-100 prosent:
· Audi E-tron 95Kw batteri
o Lading med 1-fase – 95/3,68 = 25,81 timer
o Lading med 3-fase – 95/11 = 8,63 timer
• VW E-golf (andre generasjon) 36Kw batteri
o Lading med 1-fase – 36/3,68 = 9,78 timer
o Lading med 3-fase – 36/11 = 3,22 timer
Hvis det installeres intelligente ladebokser med 3-fase 400 Volt med minimum 16 Ampere vil denne
ta seg av kontrollen mellom elbilene og aldri overskride satt effektuttak for systemet og den enkelte
boks. Fordelen er at lading da vil ta kortere tid for alle. Med 32 Ampere vil dette ta enda kortere tid,
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men det vil fordyre det elektriske anlegget en god del og gi et mulig behov for større trafo. Jeg
presiserer at jeg ikke kjenner størrelsen på nåværende trafo, og heller ikke kabler fra disse.
Det finnes mange ulike typer ladebokser ute på markedet av ulik kvalitet. Defa/Salto er en ladeboks
som kan anbefales da den blant annet kan få innebygd jordfeilvern i boksen noe som gjør at
jordfeilbryter type B ikke trengs, men kun en vanlig sikring. Defa/Salto 3-fase 32 Ampere ladeboks
kan justeres fra 32 Ampere og ned til 6 Ampere (les gjerne mer på
salto.no/ladelosninger/borettslag).
Det finnes selvklart mange andre bra ladebokser.
Jeg vil også klargjøre og presisere at verken jeg eller noen i min hustand eller familie har noen som
helst koblinger til Defa/Salto, og jeg anbefaler disse på bakgrunn av min faglige bakgrunn og
erfaringer.

Styrets kommentar til forslaget
Styret anser dette forslaget som et innspill til detaljering av ladeanlegget og foreslår
at forslaget tas med i betraktning når det endelige ladesystem blir detaljert av en
senere valgt el-installatør.
Avstemming over forslag B2
Forslaget overendes styret som et innspill til videre behandling av ladeanlegg.
Vedtak: Innspillet tas med i den videre behandling.
B3) Forslag fra Lars Berge, Midtskogen 9B
Det er også mange av oss som har flere parkeringsplasser som ikke bruker disse. Ber styre derfor
vurdere følgende:
• Det etableres 2-4 stykk felles ladestasjoner i garasjen for korttidslading. Vi velger enten å
kjøpe ut disse parkerings plassene evt langtids leie disse. Strøm betales av hver enkelt bruker,
men sameiet betaler for montering. Det burde være et enkelt tiltak å iverksette og som kan
iverksettes umiddelbart
• Alternativt av man gir brukerne tillatelse til å koble seg til strømnettet for sin parkeringsplass for
å etablere sin egen ladestasjon – mot at hver av oss tar kostnaden.

Styrets kommentar til forslaget
Styret anbefaler ikke denne løsningen med følgende merknader
• Frikjøp av 2-4 P-plasser for bruk til ladeplass vil ikke løs fremtidig ladebehov.
Kostnaden for frikjøp vil ligge på min 400 – 600 000,- etter
parkeringplassprisene fra 2017.
• Antar at med siste punkt menes kobling til eget leilighetsanlegg. Dette er
etter det vi har fått opplyst problematisk i forhold til Skanskas garantiansvar.
Dette vil i så fall være den enkelte sameiers full ansvar og skal uansett
søkes til Garasjesameiet.
• Styret har diskutert å få etablert 1-2 hurtigladestasjoner på gjesteparkeringen
med bidrag fra strømleverandøren i vårt anlegg. Denne saken jobbes det
videre med i styret.
Avstemming over forslag B3
Styret foreslår primært at forslaget avvises og at styret går videre med eget forslag.
Alternativt stemmes det over ett og ett av ovenfor angitte forslag.
Vedtak: Lars Berge trakk sitt forslag.
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B4) Forslag fra Jan Gregersen, Midtskogen 2

Styrets kommentar til forslaget
Styret mener at tidligere presentert forslag er tilstrekkelig belyst og det her ikke
kommer frem vesentlige nye punkter.
Avstemming over forslag B3
Styret foreslår at forslaget avvises og at styret går videre med eget forslag.
Vedtak: Jan Gregersens forslag falt med 18 stemmer for og 819 stemmer imot.

16

Finstad Park Garasjesameie

B5) Forslag fra styret i Finstad Park Garasjesameie
Styrets forslag som var til avstemming i boligsameiene:

Finstad Park Garasjesameie
Forslag til utvidelse av anlegg for El-bil lading til årsmøtene i FP1, FP2
og FP3
1. Bakgrunn
Gjennom siste år har styret i Finstad Park Garasjesameie arbeidet med å finne muligheter
for utvidelse av kapasiteten for El-bil lading. Tidlig i 2018 var all ledig kapasitet for
opplegg av stikkontakt ved P-plasser i anlegget fult utbygd. For å få et
beslutningsgrunnlag har vi hatt en rådgiver fra Multiconsult til å gjennomgå anlegget og
komme med forslag til videre utbygging. Det vises i denne sammenheng til rapport
10207055-RIE-RAP-001 fra Multiconsult AS.
2. Dagens anlegg
Dagens anlegg består av vanlige stikkontakter (type schuko) koblet til underfordelinger i
anlegget og er sikret med 16A og 10A sikringer avhengig av tidspunkt for montering.
Foreløpig er kontakt med 10A sikring og jordfeilbryter tillatt brukt. Men pga av brannfare
anbefales det sterkt både fra Multiconsult og Brannvesenet at man går over til å bruke
styrbare ladestasjoner.
I forbindelse med salg av leiligheter har det flere ganger kommet forespørsler om mulighet
for lading av El-bil. Det er helt klart at tilgang til dette har stor betydning for dette.
Også i den nye Eierseksjonsloven §25 kommer det klart frem et den enkelte seksjonseier
har krav på å få etablere lademulighet dersom ikke styret har tungtveiende grunner for å
avslå dette.
3. Forslag til gjennomføring av oppgradering av ladeanlegg.
Basert på rapport fra MC vil styret foreslå at anlegget bygges ut trinnvis avhengig av
ladebehov for seksjonseierene.
Nytt anlegg vil bestå av ladestasjoner i stedet for dagens stikkontakter med
ladekontrollsystem som fordeler mulig total ladekapasitet likt på de som til enhver tid er
påkoblet for lading. Etter hvert som bilene blir fulladet vil ledig kapasitet bli tilført øvrige
biler som ikke er ferdigladet.
Ladekontrollsystem vil også håndtere måling av strømforbruk av den enkelt seksjonseier
og systemleverandøren vil foreta fakturering av kostnader direkte til seksjonseier.
Trinn1
Dagens stikkontakter ved P-plasser, tot 81. stk, fordelt på 4 fordelingsskap rundt i Pkjelleren erstattes med styrbare ladestasjoner. I tillegg utvides kapasitetene i disse
underfordelingene samt at det etableres en ny underfordeling (som skulle ha vært montert
tidligere) til tilsammen 192 ladepunkter. (=72% dekning i forhold til antall eierseksjoner)
Trinn2
Når kapasiteten i trinn 1 nærmer seg oppbrukt etableres 2 nye underfordeler med
forsyning fra ledige kurser i en av eksisterende tavler i M8. Det legges nå opp 40 nye
kurser slik at total kapasitet kommer opp i 232 ladepunkter. (=87% dekning i forhold til
antall eierseksjoner)
Trinn3
Videre utbygging krever ny strømtilførsel fra trafo utenfor anlegget. Det ligger i dag en
eksisterende kabel fra trafo inn i P-kjeller som tidligere var benyttet i forbindelse med
Skanskas rigg. Vi slipper dermed å gjennomføre utvendige for innlegging av ny tilførsel.
Med dette som utgangspunkt kan vi sette opp 3 nye underfordelinger i anlegget med til
sammen 60stk ladepunkter slik at total kapasitet kommer opp i 292 ladepunkter. (=110%
dekning i forhold til antall eierseksjoner)
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4. Kostnader

Foreslått utbygging er anslått til følgende kostnader (alle tall er inkl. mva)
Arbeidene vil bli sendt ut på tilbudskonkurranse til min. 3 el-entreprenører for å få
konkurrerende priser på etablering av anlegget. Det vil også være mulig å søke Ski
kommune om støtte til etablering av ladeanlegget. Dette vil bli igangsatt etter at
finansiering er godkjent av årsmøtene.
Infrastruktur
Etablering av skap for underfordelinger/utvide eksisterende fordelinger, kabling til disse
med sikringselementer for alle kurser. I tillegg med styresystem for ladestrøm, fordeling
og måling av forbruk.
Kostnader for etablering av infrastruktur forutsettes fordelt på sameiene etter eierbrøk
som øvrige felleskostnader. Trinn 1 forutsettes utført i 2019 mens trinn 2 og 3 utføres
fortløpende etter behov.
Trinn 1: Sum kr. 460 000,- fordelt på sameiene med:

FP1: kr. 130 000,-, FP2: kr. 190 000,- og FP3: kr. 150 000,Trinn 2: Sum kr. 240 000,- fordelt på sameiene med:

FP1: kr. 70 000,-, FP2: kr. 100 000,- og FP3: kr. 80 000,Trinn 3: Sum kr. 410 000,- fordelt på sameiene med:

FP1: kr. 120 000,-, FP2: kr. 170 000,- og FP3: kr. 140 000,Ladestasjon
Ladestasjon med kabling for strøm og styring til nærmeste underfordeler. For de som har
stikkontakt i dag vil kabling for strøm til underfordeler være inkludert.
Kostnader for dette opplegget forutsettes betalt av den enkelte seksjonseier direkte til elentreprenør
Ladestasjon for de som har kontakt i dag er anslått til kr. 25 000,- pr. P-plass
Ny ladestasjon med ny kabling er anslått til kr. 34 000,- pr. P-plass
5. Forslag til avstemming i årsmøtene for FP1, FP2 og FP3
Med bakgrunn i eierseksjonsloven, klart behov blant sameierne har styret i Finstad Park
Garasjesameie den oppfatning at de kan gjennomføre utvidelse av ladeanlegg uten å gå til
styrene i boligsameiene.
Det er dog behov for godkjennelse av finansieringen av utvidelsen i det enkelte sameie.
Det bes derfor om godkjennelse av prosjektfinansieringen som angitt i pkt. 4

Styrets kommentar til forslaget
Forslaget fra årsmøtene i boligsameiene er i sin helhet gjengitt over. Før arbeidet
igangsettes vil styret med nødvendig bistand fra bl.a. Obos få utarbeidet et
tilbudsgrunnlag for innhenting av el-entreprenør som skal stå som ansvarlig for både
detaljprosjektering og installering av ladeanlegget.
Når det gjelder eksisterende stikkontakter på P-plassene vil styret presisere at disse
inntil videre vil kunne beholdes for bruk til støvsuger ol. For lading av bil vil det bli
behov for installering av ladestasjon.
Når det gjelder stikk for støvsuger ol. vil styret vurdere å få etablert et antall kontakter
ved inngangen til blokkene på disses fellesanlegg.
Avstemming over forslag B5
Styret foreslår at forslaget godkjennes og at styret bes gå videre saken så raskt som
mulig.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.
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C) Nye vedtekter for Finstad Park Garasjesameie forslått av styret i Finstad Park
Garasjesameie og datert 20.06.2019.

VEDTEKTER
for
FINSTAD PARK GARASJESAMEIE
Vedtatt på stiftelsesmøte 30.05.2017
Sist endret på årsmøte 20.06.2019
§1
Navn og formål
Sameiets navn er Finstad Park Garasjesameie, heretter benevnt Garasjesameiet.
Garasjesameiet omfatter et garasjeanlegg med parkeringsplasser, boder, tekniske rom og
annet fellesareal i en egen fradelt eiendom beliggende under Finstad Park Boligsameie 1 til
3, heretter benevnt Boligsameiene. Eiendommen har gnr 137 bnr 769, i Ski Kommune,
heretter benevnt Eiendommen.
Garasjesameiet er registrert i Brønnøysundregisterene med org. Nr. 919 262 729
Garasjesameiet er et ideelt sameie, hvor Sameierne eier en ideell andel av Eiendommen, og
er i henhold til vedtektene tildelt spesielle rettigheter og plikter til forskjellige deler av
Eiendommen. Sameierne er dels Boligsameiene som representerer seksjonseiernes
ordinære garasjeplasser og bodplasser, og dels seksjonseierne som disponerer
Tilleggsgarasjeplasser. I det følgende er de i fellesskap benevnt Sameierne.
Garasjesameiets virksomhet reguleres av Lov om sameige av 18. juni 1965", med senere
endringer og disse vedtektene.
Garasjesameiet består av andeler med en sameiebrøk, som fordeler seg som følger;
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 144/921 (parkeringsandeler)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 72/921 (bodandeler)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 3/921 (andel for teknisk rom)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 913 691 776, utgjørende 8/921 (andel for tillegsbodandeler)
Totalt
227/921
Finstad Park Boligsameie 2, org. nr. 915 413 722, utgjørende 208/921 (parkeringsandeler)
Finstad Park Boligsameie 2, org. nr. 915 413 722, utgjørende 104/921 (bodandeler)
Finstad Park Boligsameie 2, org. nr. 915 413 722, utgjørende 3/921 (andel for teknisk rom)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 915 413 722, utgjørende 7/921 (andel for tilleggsbodandeler*)
Totalt
322/921
*)inkl. bod D10 som er i bruk for ventilasjonsaggregat

Finstad Park Boligsameie 3, org. nr. 918 307 788, utgjørende 176/921 (parkeringsandeler)
Finstad Park Boligsameie 3, org. nr. 918 307 788, utgjørende 88/921 (bodandeler)
Finstad Park Boligsameie 3, org. nr. 918 307 788, utgjørende 3/921 (andel for teknisk rom)
Finstad Park Boligsameie 1, org. nr. 918 307 788, utgjørende 3/921 (andel for tillegsbodandeler)
Totalt
270/921
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Til sammen 819/921
51 Tilleggsparkeringsandeler
hver utgjørende 2/921

Til sammen 102/921

Totalt

Til sammen 921/921

Tilleggsparkeringsandelene er fordelt slik:
Finstad Park Boligsameie 1: 7
Finstad Park Boligsameie 2: 23
Finstad Park Boligsameie 3: 21
Til sammen
51
Sameieandelene eiet av Boligsameiene gir rett til bruk av spesialrom, dvs tekniske rom mv. I
sameieandelen inngår også parkeringsplasser og boder som disponeres gjennom eksklusive
bruksretter for den enkelte eierseksjon i boligsameiene. Hver enkelt seksjon i boligsameiene
har bruksrett til én parkeringsplass og én bod, heretter benevnt Parkeringsplassene og
Bodene. En oversikt over hvilke seksjoner som disponerer hvilke av Parkeringsplassene og
Bodene er inntatt i vedlegg 1, ref. § 2 nedenfor.
De øvrige parkeringsplassene i garasjeanlegget utgjør hver for seg én sameieandel i
Eiendommen, og blir i det følgende omtalt som Tilleggsparkeringsandelene. Hver andel gir
rett til bruk av én parkeringsplass.
Tilsvarende gjelder for tilleggsboder, hvor hver tilleggsbodandel gir rett til bruk av en bod,
heretter benevnt Tilleggsbodandelene.
Garasjesameiet formål er å eie og forvalte garasjeanlegget med diverse felles
bygningsmessige og tekniske funksjoner for Boligsameiene.
I tillegg skal Garasjesameiet administrere regnskapsførselen for Finstad Park Grendehus og
Finstad Park Driftssameie, jfr. § 17. Dette er da et felles regnskap med avdelingsregnskap for
henholdsvis Garasje, Drift og Grendehus. Dog organiseres Finstad Park Grendehus og
Finstad Park Driftssameie som egne sameier med egne vedtekter.
§2
Fysisk bruk av Garasjesameiets eiendom
Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av enkelte deler av garasjeanlegget slik det
nærmere er bestemt i disse vedtekter jfr. §§ 3 og 4, og har for øvrig lik rett til å utnytte
garasjeanleggets fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukes til.
Tegning over Eiendommen med angivelse av
Parkeringsplassene/Tilleggsparkeringsandelene og Bodene/Tilleggsbodandelene med
nummerering framgår av vedlegg 2. Styret fører oversikt over hvem som til enhver tid er eier
av Tilleggsparkeringsandelene og Tilleggsbodandelene. Parkeringsplasser og boder kan kun
disponeres over av de seksjonseiere som har eksklusiv bruksrett. Dog gjelder spesielle regler
for HC-plasser, jfr § 5.
Eiendommen omfatter tekniske rom som skal betjene Boligsameiene og deres seksjonseiere.
Garasjeanleggets tekniske rom, herunder felles fjernvarme/ventilasjon fordeles slik:
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Finstad Park Boligsameie 1 (med adresser Midtskogen 5 A, 5 B, 6, 8 A og 8 B) og
Finstad Park Boligsameie 2 (med adresser Midtskogen 3 A, 3 B, 4, 7 A og 7B). I følge
vedlegg 2 omfatter dette Hus A, B, C, D, E og H. Aktuell varmesentral er i Hus A
Finstad Park Boligsameie 2 (med adresser Midtskogen 9 A og 9 B) og Finstad Park
Boligsameie 3 (med adresser Midtskogen 1 A, 1 B, 2, 11 A og 11B). I følge vedlegg 2
omfatter dette Hus G, I, J og F. Aktuell varmesentral er i Hus I.

Sameierne er i fellesskap ansvarlig for nødvendig vedlikehold av sine installasjoner i nevnte
tekniske rom.
Det kan ikke fattes vedtak i Garasjesameiet som berører fordelingen av parkeringsplasser,
boder og andre rom med fellesfunksjoner uten at de berørte Boligsameier har gitt sitt
samtykke til dette.
Eiendommen kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør
fellesareal, bare nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3 og innenfor de rammer og
begrensninger som følger av disse vedtekter.
Bruken av Eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller
ulempe for andre Sameiere.
Bilvask er ikke tillatt i garasjeanlegget.
Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Eiendommen. Utleie av garasjeplass
i.h.h.t. § 4 er ikke å anse som næringsvirksomhet etter denne paragraf.
Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til
biler som er parkert på garasjesameiets eiendom.
For øvrig vises til ordensreglement fastsatt av styret iht. § 11.
§3
Rettslige disposisjoner
Alle Sameiere er hjemmelshavere til en ideell andel i sameiet iht. sameiebrøken i samsvar
med tinglyst skjøte.
Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor
rammen av disse vedtekter.
Parkeringsplassene og Bodene kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres over
sammen med eierseksjon i Boligsameiene.
Videre kan Tilleggsparkeringsandelene og Tilleggsbodandelene kun selges til andre som er
seksjonseiere i Boligsameiene. Hjemmel til tilleggsparkeringsandelene er tinglyst under
G.nr./B.nr. 137/769. Ved kjøp/salg av Tilleggsparkeringsandelene er kjøper/selger ansvarlig
for tinglysing av overdragelsen. Hjemmelsopplysninger over rettighetshavere til
eiendomsretten pr 29.04.2019 er gitt i vedlegg 1.
Sameieandel tilhørende Boligsameiene kan bare pantsettes, selges og for øvrig disponeres
over sammen med den samlede bebyggelse arealene skal betjene. Skjøte på slik
sameieandel kan påføres egen erklæring om dette.
Enhver rettslig disponering av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til
styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og
mellom hvilke parter disponeringen gjelder. Ingen rettslig disponering av sameieandel er
bindende for sameiet før den er godkjent av Garasjesameiets styre, med mindre det gjelder

21

Finstad Park Garasjesameie

pantsettelse eller salg av en av Tilleggsparkeringsandelene eller Tilleggsbodandelene
sammen med eierseksjon og som er godkjent av det aktuelle Boligsameie hvor
seksjonseieren tilhører.
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett til øvrige sameieres sameieandel utover
det som uttrykkelig følger av disse vedtekter. Det vises dog til styrets rett til å kreve salg av
Tilleggsparkeringsandelene og Tilleggsbodandelene iht. § 4 under.
Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av Garasjesameiet iht. sameielovens
§§ 14 og 15.
§4
Disposisjonsrett over Parkeringsplassene, Tilleggsparkeringsandelene, Bodene og
Tilleggsbodandelene
Hver eierseksjon i boligsameiene er gitt eksklusiv bruksrett til en av Parkeringsplassene.
Hver av disse Parkeringsplassene er tildelt et nummer. Oversikten over hvilke eierseksjoner
som disponerer hvilke plasser er angitt i vedlegg 1. Den eksklusive bruksretten til en av
Parkeringsplassene tilhører eierseksjonen og overdras således kun når eierseksjonen
overdras. Tilsvarende gjelder for Bodene.
Hver enkelt av Tilleggsparkeringsandelene/Tilleggsbodandelene gir rett til bruk av en bestemt
parkeringsplass/bod i garasjeanlegget. Hver slik andel skal være tildelt et nummer som gir
eksklusiv rett til en parkeringsplass/bod med nummer iht. vedlagte parkeringsoversikt se
vedlegg 1.
Tilleggsparkeringsandelene og Tilleggsbodandelene kan, med mindre de overføres sammen
med seksjon i bebyggelsen, ikke overføres til andre enn seksjonseiere i Finstad Park
Boligsameie 1 til 3.
Dersom eier av en av Tilleggsparkeringsandelene overdrar sin eierseksjon uten samtidig å
overdra sin Tilleggsparkeringsandel, kan Garasjesameiets styre når som helst senere kreve
at vedkommendes Tilleggsparkeringsandel selges, dersom styret kan fremskaffe en kjøper
av Tilleggsparkeringsandelen som er seksjonseier i Finstad Park Boligsameie 1 til 3, eller
eventuelt at Garasjesameiet kjøper parkeringsandelen selv. Tilleggsparkeringsandelen skal
ved et slikt salg overdras til markedspris. Ved vurderingen av hva som er markedspris, skal
det legges stor vekt på de priser som er oppnådd for tilsvarende parkeringsandeler i sameiet
de siste 6 mnd. forut for salget.
Tilsvarende gjelder for Tilleggsbodandelene.
Parkeringsplassene/Tilleggsparkeringsandelene kan leies eller lånes ut under følgende
forutsetninger:

•

Ønske om utleie/utlån for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig varsles til
sameiets styre.
•
Kun seksjonseiere/beboere med bostedsadresse på Finstad Park kan leie/låne parkeringsplass.
•
Styret/forretningsfører skal til enhver tid føre lister over de som ønsker å leie parkeringsplass.
•
Ved en leietakers/låntakers gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til
sameiet har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet.
•
Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og er solidarisk
ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres
eiendom i garasjeanlegget.
Tilsvarende gjelder for Bodene/Tilleggsbodandelene.
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§5
Disponering av arealene i parkeringskjeller.
Områder for parkering er markert med heltrukken hvit strek. Den enkelte boligsameier
disponerer kun arealet innenfor oppmerket område, merket med plass nr. Felles kjørearealer
for tilkomst til plassene er ikke spesielt oppmerket. Disposisjonsrett til alt areale utenfor/ved
siden av oppmerkede plasser tilligger Garasjesameiet v/Styret. Sameiere kan søke
Garasjesameiet om å bruke/leie disse områdene.
Visse parkeringsplasser i Eiendommen er dimensjonert for kjøretøy tilpasset
funksjonshemmede, heretter benevnt HC-plasser.
Noen av HC- plassene disponeres av seksjonseiere uten funksjonshemning. Den som
disponerer en HC-plass uten at det foreligger behov for slik plass, plikter å stille sin HC-plass
til disposisjon, dersom en eier av en annen seksjon i Boligsameiene, eller andre som bor fast
sammen med seksjonseieren i dennes husstand, har behov for HC-plass. Det forutsettes at
den som må stille sin HC-plass til disposisjon for noen med behov for HC-plass, får overta
vedkommendes parkeringsplass i garasjeanlegget. Slik bytting av plass er midlertidig og skal
reverseres når det dokumenterte behovet ikke lenger foreligger.
I tilfeller hvor antall HC-plasser er fullt utnyttet av sameiere med godkjent
«parkeringsdokumentasjon» vil P-plasser inntil udisponerte arealer sammen kunne være
tilfredsstillende plass for sameiere med behov for HC-plass. I slike tilfeller gjelder samme
regler til midlertidig bytte som nevnt foran.
Det er et vilkår at vedkommende med funksjonshemning kan dokumentere at vedkommende
på grunn av funksjonshemning har tillatelse fra kommunen til ”parkering for
forflytningshemmede” eller annen tilfredsstillende dokumentasjon.
I visse tilfeller må også seksjonseiere som enten selv har funksjonshemning, eller om det er
noen i vedkommendes husstand som har funksjonshemning, stille sin HC-plass til
disposisjon for en seksjonseier med større funksjonshemning. Det forutsettes at den som må
stille sin HC-plass til disposisjon etter dette punkt, får overta vedkommendes HC-plass. Slik
bytting av HC-plasser er midlertidig og skal reverseres når det dokumenterte behovet ikke
lenger foreligger.
På HC-plasser skal det kun parkeres ett registrert kjøretøy. (Tilhenger regnes som kjøretøy.)
Styret i Sameiet behandler eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående ordning.
Styrets avgjørelse skal være basert på henvendelse fra sameierne, og styret skal ikke selv
initiere bruk av ordningen.
§6
Årsmøte
Garasjesameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet.
De som har møte, tale og stemmerett i årsmøte er følgende:
Styrene i Finstad Park Boligsameie 1 til 3 representerer eierne av de ordinære
parkeringandelene og bodandelene, inklusive Tilleggsbodandelene, i Garasjesameiets
årsmøte og representerer til sammen 819 av de samlede 921 stemmer, jfr §2.
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Likeledes har eiere av Tilleggsparkeringsandeler møte, tale og stemmerett og representerer
til sammen 102 av de samlede 921 stemmer, jfr. § 1.
Det er anledning til å møte ved fullmektig og det er anledning til å ha med en rådgiver til
møte.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle
sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Dersom saker av vesentlig betydning skal behandles, bør styret sende ut et forhåndsvarsel
om dette i så god tid at sakene kan behandles i årsmøtene i Finstad Park Boligsameie 1 til 3.
Årsmøte innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal
angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet.
Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall
skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet. Uten hensyn til dette skal det
ordinære årsmøte behandle:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrets årsberetning.
Styrets regnskap for foregående kalenderår.
Godkjennelse av styre- og vararepresentanter utpekt av boligsameienes styrer
Budsjett for kommende år.
Årlig vedlikeholdsprogram.

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte
sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige
i årsmøtet.
§7
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når et antall Sameiere
som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært
årsmøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som
for ordinært årsmøte, jfr. § 5.
§8
Årsmøtets vedtak
Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken, og slik at hver Sameier har
stemmerett iht. sin sameiebrøk, jfr. §§ 1 og 5 over. Med mindre annet følger av vedtektene,
gjelder som årsmøtets beslutning det som flertallet av stemmene beregnet etter
sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:
(a)

at bestemte sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved
like.
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innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader enn bestemt
i § 12.
endring av denne bestemmelse.
endring av fordelingen av boder og parkeringsplasser, jf. § 2.

Det kreves tilslutning fra samtlige Sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller
vesentlige deler av Eiendommen.
Årsmøte kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse Sameiere eller andre en
urimelig fordel på andre sameieres bekostning.
§9
Styret
Garasjesameiet skal ha et styre på 6 styrerepresentanter og 3 vararepresentanter.
Styrene i Finstad Park Boligsameie 1 til 3 utpeker hver 2 styrerepresentanter og 1
vararepresentant. En av de 6 styrerepresentantene bør eie en Tilleggsparkeringsandel eller
Tilleggsbodandel.
Vararepresentantene deltar når styrerepresentanten(e) for det respektive boligsameie ikke
kan møte. Styrerepresentantene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre
tjenestetid blir bestemt av Boligsameienes styrer. Vararepresentantene utpekes for ett år.
Styret skal ha en styreleder og nestleder som velges av styret etter en fastlagt turnusordning
mellom sameierne. Dette skal koordineres med tilsvarende valg i Finstad Park Driftsameie i
henhold til vedtatt rulleringsplan. Se vedlegg 3.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av Eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av
Garasjesameiets anliggender i samsvar med Lov om sameige, vedtekter og vedtak i
årsmøte. Styret skal ansette forretningsfører. Avtalen må ha en oppsigelsesfrist som ikke må
overstige seks måneder.
Dersom årsmøtet har truffet vedtak om det, kan styret ansette andre funksjonærer. Det
påhviler styret å gi forretningsfører og andre funksjonærer instruks, fastsette
lønn/godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem
avskjed.
Styret er beslutningsdyktig når minst en av styrerepresentantene fra hvert av Boligsameiene
er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.
Styret skal utarbeide egen arbeidsinstruks.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
fremmøtte styrerepresentantene.
§ 10
Styrets adgang til å forplikte sameiet
Styret representerer Sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett
styremedlem i fellesskap i saker som gjelder Sameiernes felles rettigheter og plikter,
herunder gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøte eller styret.
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I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere
Sameierne på samme måte som i styret.
§ 11
Ordensregler
Garasjesameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av sameiets eiendom innenfor
rammen av sameiets formål.
En styrerepresentant kan forlange at endringsforslag skal fremlegges for Boligsameienes
styrer til uttalelse før endelig vedtak treffes.
§ 12
Vedlikehold
Garasjesameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like. Alt vedlikehold skal forestås av
Garasjesameiet og ikke den enkelte sameier. Det skal utarbeides forslag til årlig
vedlikeholdsprogram tilhørende budsjett for Eiendommen, som fremlegges på det ordinære
årsmøte for godkjennelse.
Boligsameiene skal ha nødvendig tilgang til å kunne utføre nødvendig vedlikehold av sine
installasjoner som er lokalisert innenfor Garasjesameiet.
Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende Eiendommen.
§ 13
Vedlikeholdskostnader
Kostnader med Eiendommen skal fordeles mellom Sameierne etter sameiebrøken.
Dette gjelder utgifter til blant annet:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

eiendomsforsikring, jf § 16
kostnader til indre og ytre vedlikehold av Garasjesameiets eiendom
strøm til lys/oppvarming/ventilasjon
drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg
vaktmester
renhold
kostnader til forretningsførsel, vaktmester, revisorhonorar og styrehonorarer

Kostnader knyttet til vedlikehold av tekniske installasjoner, heiser, ventilasjonskanaler, rør,
kabler osv. som tilhører Finstad Park Boligsameie 1 til 3, inngår ikke i felleskostnadene for
garasjesameiet, men bekostes av det enkelte Boligsameie.
§ 14
Betaling av felleskostnader
Den enkelte Sameier skal hver måned betale et akontobeløp til dekning av sin andel av de årlige
felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av styret slik at de samlede akontobeløp med rimelig
margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år.

26

Finstad Park Garasjesameie

§ 15
Ansvar utad
Overfor Garasjesameiets kreditorer er Sameierne solidarisk ansvarlig. Den enkelte Sameier
hefter imidlertid i regressomgangen ikke for en annen sameiers andel av sameiets
forpliktelser. Dersom en Sameier således har måttet bære en større andel av felleskostnader
enn han etter sameieforholdet er forpliktet til, kan det overskytende kreves dekket av de som
har betalt for lite.
§ 16
Kamera/videoovervåking av fellesarealer
Styret kan installere og foreta kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer.
Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.
Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å
benytte den minst krenkende form for overvåking.
§ 17
Forsikring
Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i forsikringsselskap som er
godkjent til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes
og at forsikringspremie betales.
§ 18
Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Grendehus
Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Grendehus er selvstendige Eiendommer som eies
i fellesskap av Finstad Park Boligsameie 1 til 3. Driften reguleres av egne vedtekter for disse
sameiene.
Det føres ikke separate regnskap for Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Grendehus,
men regnskapene føres som underregnskap i Finstad Park Garasjesameie. Alle kostnader
og inntekter som knyttes til Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Grendehus skal føres i
underregnskapene for disse sameiene. Finstad Park Garasjesameie utfakturerer de
respektive boligselskapenes en a-konto-andel av kostnadene månedlig (eller slik styret
bestemmer). De økonomiske forholdene gjøres opp årlig, slik at det ikke bygges opp kapital i
Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Grendehus. For lite innbetalt betales og for mye
innbetalt reguleres etterskuddsvis på årlig basis.

Vedlegg 1 Oversikt over hvem som disponerer hvilke parkeringsplasser og boder.
Hjemmelsopplysninger for G.nr./B.nr.-137/769 pr. 29.04.2019 (ikke vedlagt her)
Vedlegg 2

Kart over parkeringsplasser, bodarealer og tekniske rom. (ikke vedlagt her)

Vedlegg 3

Oversikt over rullering av styreverv. (ikke vedlagt her)
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Styrets kommentar til forslaget
Med bakgrunn i organisering og regnskap for fellessameiene samt spesielt å tilpasse
regler for tildeling HC-plasser har styret gjennomført en komplett gjennomgang av
vedtektene.
Avstemming over forslag C
Nye vedtekter godkjennes som fremlagt.
Vedtak: De nye vedtektene ble vedtatt. Femte avsnitt i § 5 hadde en litt uklar
formulering. Det var ingen uenighet om meningen og avsnittet er omformet (se også
punkt A2 foran).

D)

Revidering av driftsform for fellessameiene forslått av styret i Finstad Park
Fra 2019 foreslås Finstad Park Garasjesameie, Finstad Park Driftsameie og
Finstad Park Grendehus etablert som egne sameier under Lov om sameige av 18.
juni 1965 med egne vedtekter. Finstad Park Garasjesameie er det eneste av
sameiene som er registrert i Brønnøysundregistrene med org. Nr. 919 262 729
Organisasjonsmessig vil de ha hver sine styrer som i praksis består av de samme
personer. Det vil bli avholdt felles styremøter med felles styremøteprotokoller.
All drift regnskapsføres under Garasjesameiet. Garasjesameiet administrerer
regnskapsførselen for Finstad Park Grendehus og Finstad Park Driftssameie, jfr. §
17. Dette er da et felles regnskap med avdelingsregnskap for henholdsvis Garasje,
Drift og Grendehus.

Avstemming over forslag D
Ny organisering godkjennes som fremlagt.
Vedtak: Den nye organiseringen av Garasje-, Drifts- og Grendehussameiet ble vedtatt.
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Annen informasjon om sameiet
Styret i neste periode vil i hht vedtatt rulleringsplan bestå av følgende (identisk
for Garasje-, Drifts- og Grendehussameiet):
Peter Batta (FP1)
Oddvard Hauge (FP2)
Øistein Pettersen (FP3)
Jon Gleditsch (FP3)
Ivar Sundseth (FP2)
Per Wiseth (FP1)
Jan Rune Pilskog (FP1)
Stein Erik Dahl (FP2)
Ottar Johansen (FP3)

Leder
Nestleder
styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem og sekretær
Varamedlem
Varamedlem

Vaktmestertjenester
Sameiet har avtale med Ren-Vakt AS om vaktmestertjenester.
Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
Parkering
Sameiet har utvendig parkeringsskur (tidligere kun HC-gjesteparkering) som skal leies ut
etter forespørsel. De som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Det vil bli sendt ut tilbud
om leie så snart anlegget er ferdig merket.
Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer
1578188. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Oppstår det skade, skal
seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken
til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post
forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller
om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir
refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Vedtak: Styret ble bedt om at alle forsikringer ble gjennomgått spesielt med tanke på dobbeltdekninger og eventuelle udekkede gap mellom dekningene. Dagens forsikringer er tegnet
etter hvert som Finstad Park er bygget ut og det kan fort bli unøyaktigheter i
forsikringsdekningene.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre,
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
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Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg. Har sameiet
ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse
og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer
forsvarlig HMS.
Større vedlikehold og rehabilitering
Utover oppgradering av ladeanlegg er det ikke planlagt større vedlikeholdsarbeider på
anlegget.
Ski, 20.06.2019

Jon Gleditsch
Protokollfører

Egil Johannessen
Protokollvitne

Lars Ingar Sivle Pettersen
Protokollvitne

