INNKALLING 2020

Asperud borettslag
Digital generalforsamling 08-16.september
"Minside" på www.usbl.no

Grunnet situasjonen med Covid-19, avholdes ordinær
generalforsamling 2020 digitalt på Min side på
www.usbl.no
For de som ønsker kan også stemmeseddel leveres på
Aspen. Se innkalling for datoer.

Styrets oppgaver

Usbl’s oppgaver

Styret
Styret skal
skal lede
lede borettslaget/sameiet
borettslaget/sameiet ii samsvar
samsvar
med
med lov,
lov, vedtekter
vedtekter og
og vedtak
vedtak på
på årsmøte.
årsmøte.

Usbl
forretningsfører
Usbl er
er borettslagets/sameiets
borettslagets/sameiets forretningsfører
og
bistår
styret
i
deres
virke.
og bistår styret i deres virke.

Noen
Noen av
av styrets
styrets viktigste
viktigste oppgaver:
oppgaver:

Noen
Noen av
av Usbl’s
Usbl’s oppgaver:
oppgaver:

•• Styret
Styret avholder
avholder styremøter
styremøter etter
etter behov.
behov.
Styret
Styret skal
skal føre
føre protokoll
protokoll fra
fra sine
sine møter.
møter.

•• Sørger
forvaltning
Sørger for
for en
en betryggende
betryggende forvaltning
av
midler.
av borettslagets/sameiets
borettslagets/sameiets midler.

•• Styret
Styret vedtar
vedtar budsjett
budsjett og
og nødvendige
nødvendige
reguleringer
reguleringer av
av felleskostnader.
felleskostnader.

•• Krever
Foretar kontroll
kontroll
Krever inn
inn felleskostnader.
felleskostnader. Foretar
med
purringer, samt
samt inninnmed innbetalinger
innbetalinger og
og purringer,
drivelse
restanser. Dette
Dette
drivelse av
av eventuelle
eventuelle restanser.
gjøres
gjøres via
via BBL
BBL Finans.
Finans.

•• Styret
Styret foretar
foretar bestillinger
bestillinger og
og anviser
anviser
fakturaer
fakturaer til
til betaling.
betaling.
•• Styret
Styret tar
tar beslutninger
beslutninger om
om bruk
bruk av
av midler
midler
til
til drift
drift og
og vedlikehold.
vedlikehold.

•• Innberetter
opplysninger
Innberetter nødvendige
nødvendige opplysninger
til
offentlige
myndigheter.
til offentlige myndigheter.
•• Utarbeider
årsbudsjett.
Utarbeider utkast
utkast til
til årsbudsjett.

•• Styret
Styret behandler
behandler klagesaker
klagesaker og
og vedtar
vedtar
eventuelle
eventuelle reaksjoner
reaksjoner ii form
form av
av advarsler
advarsler
eller
eller salgspålegg.
salgspålegg.

•• Bistår
tilrettelegging
Bistår styret
styret med
med råd
råd og
og tilrettelegging
av
av årsmøte.
årsmøte.

•• Styret
Styret behandler
behandler skader
skader på
på bygning
bygning og
og melder
melder
fra
fra til
til Usbl
Usbl om
om eventuelle
eventuelle forsikringssaker.
forsikringssaker.

•• Fremforhandler
rabattavtaler
Fremforhandler gunstige
gunstige rabattavtaler
for
for borettslaget/sameiet
borettslaget/sameiet og
og beboere.
beboere.

•• Styret
Styret er
er arbeidsgiver
arbeidsgiver for
for vaktmester,
vaktmester,
renholder
renholder med
med flere.
flere.

•• Registrerer
Registrerer eierskifter
eierskifter og
og påser
påser at
at
eventuelle
eventuelle regler
regler for
for forkjøpsrett
forkjøpsrett blir
blir
overholdt.
overholdt.
•• Utfører
Utfører den
den løpende
løpende regnskapsførsel.
regnskapsførsel.
•• Utarbeider
Utarbeider forslag
forslag til
til årsregnskap.
årsregnskap.
•• Registrerer
Registrerer og
og utbetaler
utbetaler styrehonorar.
styrehonorar.

Informasjon til beboerne
Informasjon
Informasjon til
til beboerne
beboerne gis
gis vanligvis
vanligvis av
av styret
styret og
og henvendelser
henvendelser bør
bør derfor
derfor ii utgangspunktet
utgangspunktet rettes
rettes til
til styret.
styret.
Ved
Ved spørsmål
spørsmål om
om betaling
betaling av
av felleskostnader
felleskostnader kan
kan BBL
BBL Finans
Finans kontaktes
kontaktes på
på telefon
telefon 75
75 40
40 36
36 00
00 eller
eller e-post
e-post
post@bblfinans.as.
post@bblfinans.as. Alle
Alle kan
kan finne
finne sine
sine felleskostnader
felleskostnader på
på «Min
«Min side»
side» på
på Usbl.no.
Usbl.no.
Ta
Ta vare
vare på
på heftet.
heftet. Det
Det inneholder
inneholder nyttig
nyttig informasjon
informasjon du
du kan
kan ha
ha behov
behov for
for ved
ved for
for eksempel
eksempel refinansiering,
refinansiering,
takst
takst og
og andre
andre opplysninger.
opplysninger.
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Stemmeseddel for saker til behandling på ordinær
generalforsamling for Asperud borettslag
Stemmeseddelen viser forslag til vedtak og evt. styrets innstilling.

I perioden tirsdag 08.09 til fredag 11.09 blir det mulig å stille spørsmål til styret om årsmøtesakene
via borettslagets hjemmeside (asperud.no). Alle spørsmål og styrets svar blir publisert i en egen
protokoll som gjøres tilgjengelig på asperud.no, samt trykket opp og delt ut til alle beboere.
Styret vil ha åpent på Aspen for de som ønsker å registrere sine stemmer eller har spørsmål ved hjelp
av fysisk oppmøte mandag 14.09, tirsdag 15.09 og onsdag 16.09.2020 fra klokken 17:00 til kl 19:00.
Navn:

__________________________________________________

Gateadresse

__________________________________________________

Leilighetsnummer:

__________________________________________________

Andelsnummer(finnes på årsoppgaven og i portalen):
__________________________________________________
Fullmakt
Ved behov for fullmakt; fyll feltene over med din informasjon og under den du gir fullmakt.
Gir fullmakt til: Navn: __________________________________________________
Gatedresse: __________________________________________________

1.1 Valg av møteleder
Forslag til vedtak:
Boligbyggelaget Usbl v/Thomas Mindnes

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot

Jeg stemmer blankt

(sett kun ett kryss)

1.1 Valg av sekretær
Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen.
Forslag til vedtak:
Boligbyggelaget Usbl v/Thomas Mindnes

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot
3

Jeg stemmer blankt

(sett kun ett kryss)

1.2 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med
møteleder/sekretær
Forslag til vedtak:
Styreleder Martin Torp D`Alessandro

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot

Jeg stemmer blankt

(sett kun ett kryss)

Jeg stemmer blankt

(sett kun ett kryss)

Jeg stemmer blankt

(sett kun ett kryss)

1.3 Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot

1.4 Godkjenning av saksliste
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes.

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot

2. Godkjenning av årsregnskap 2019
Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2019 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2019 anbefales
godkjent.
Forslag til vedtak:
Årsregnskapet for 2019 godkjennes.

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot

Jeg stemmer blankt

3. Årsmelding 2019
Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i
regnskapsloven fra 2018. Årsmelding er frivillig og følger vedlagt.
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2019 tas til etterretning.

Tatt til etterretning (kryss av for å ha tatt til etterretning)

4

(sett kun ett kryss)

4. Godtgjørelse til styret
Styret foreslår godtgjørelse lik fjorårets på 450 000,Forslag til vedtak:
Godtgjørelse på kr 450 000,- godkjennes.

Jeg stemmer for

Jeg stemmer mot

Jeg stemmer blankt

5.1 Valg av 4 styremedlemmer
Forslag til vedtak:
Se valgkomiteens innstilling vedlagt.
Stem ved å sette et eller flere kryss:

Øyvind Østingen
Ynge Johannesen

Ingunn Huseby

Harry Johan Amundsen

Samtlige

Annen kandidat:

5.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret
Forslag til vedtak:
Se valgkomiteens innstilling vedlagt.
Stem ved å sette et eller flere kryss:

Mari Barwin

Steinar Bremnes

Annen kandidat:

5

Samtlige

(sett kun ett kryss)

5.3 Valg av 10 medlemmer til naboutvalget
Forslag til vedtak:

Jan Munch Claus

Vera Astrid Klafstad Rodas

Jarle Ellefsen

Jan Magnusson

Tone Grete Sahl

Paul Skjellevik

Karin Skjellevik

Grete Wean

Sjaak Pronk

Elizabeth Bolstad

Samtlige

Annen kandidat:

5.4 Valg av 4 medlemmer til valgkomiteen.
Forslag til vedtak:

Marianne Kluften Hagen

Mari-Kristin Solberg

Signe Christophersen

Berit Grønhaug

Samtlige

Annen kandidat
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Vedtekter
for
Asperud Borettslag org nr 950 010 398
Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. april 1980, med senere endringer og
sist 2. mai 2018.
1

INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Formål
Asperud borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i
lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget USBL som er forretningsfører.
2

ANDELER OG ANDELSEIERE

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100.
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i
borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10 % 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.
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av
sameierne ikke bor i boligen, jfr vedtektenes pkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at
ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom
ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene.
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(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til
erververen senest tyve dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall
skal godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at
erververen har rett til å erverve andelen.
(5) 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.
3

FORKJØPSRETT

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i
boligbyggelaget 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 pkt
3-2, jfr borettslagslovens § 4-15, første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er tyve dager fra borettslaget mottok 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 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i
borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i
boligbyggelaget som skal få overta andelen.
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv
om andelen tilhører flere.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider,
ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.
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4

BORETT OG BRUKSOVERLATING

4-1 Boretten
(1) 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.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av
boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for
andre andelseiere.
(4) 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.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot
dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og
dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre utover det som
følger av annet og tredje ledd.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller
fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- andelseier er en juridisk person.
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom
eller andre tungtveiende grunner.
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3, andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes
dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om
godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren
regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5

VEDLIKEHOLD
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5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) 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. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at
lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra
og med første overbelastningsvern/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.
(3) 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.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd
og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter
andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke
oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) 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.
(2) Felles rør, herunder fjernvarme, ledninger, kanaler, herunder takvifter, 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.
(3) 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.
(4) 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 unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jfr
borettslagslovens § 5-18.

6

PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE
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6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine 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.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge
vedkommende å selge andelen, jfr borettslagslovens § 5-22, første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
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
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
7

FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig
varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende
forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagforholdet 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.
8

STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styre og naboutvalgt
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire til seks andre medlemmer med
minst to varamedlemmer.
(2) Det er ikke krav om at styreleder er andelseier i laget. Styrets øvrige medlemmer skal være
andelseiere i laget. Det samme gjelder for varamedlemmer.
(3) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år med mindre generalforsamlingen
fastsetter annen tjenestetid. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlem og varamedlem
kan gjenvelges.
(4) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg.
Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
(5) Ved valg av styremedlemmer bør andelseiere ikke ha uoppgjorte ting av økonomisk karakter så som
husleierestanse eller andre ekstraordinære økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.
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(6) Laget skal ha tre naboutvalg, ett for hvert av lagets delfelt, som skal bestå av inntil 5
medlemmer.
(7) Funksjonstiden for utvalgene skal være ett år. Medlemmene i utvalgene kan gjenvelges.
Naboutvalgene velges blant og av andelseierne i de enkelte delfelt. Likevel kan maksimalt to
medlemmer av naboutvalget være framleietakere. Utvalgene velger innen sin midte utvalgets
kontaktperson.

Ikrafttredelse
Endringene trer i kraft fra og med ordinær generalforsamling 2015.
8-2 Styrets oppgaver
(1) 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.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal
innkalles til styrets møter, og har møte-, forslags- og talerett.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte
styremedlemmene, og sendes alle styremedlemmer og varamedlemmer.

8-3 Styrets vedtak
(1) 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. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel
av alle styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte
vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget
går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jfr
borettslagslovens § 3-2, andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. 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.
(3) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, fatte vedtak om å inngå avtale om fastrente på lån for en periode på mer enn
tre år.

8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9

GENERALFORSAMLINGEN
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9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst
to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke
saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og
høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som
likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes pkt 9-3
(1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
1. Godkjenning av årsberetning fra styret.
2. Godkjenning av årsregnskap.
3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
4. Eventuelt valg av revisor.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styret.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
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.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i pkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre
saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her 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.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
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10

INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
(2) 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 §§ 522 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
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.

10-3 Mindretallsvern
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.

11

PARKERING OG PARKERINGSHUS

(1) Det er forbudt å parkere motorkjøretøy og tilhengere mv på borettslagets område utover det
som følger av husordensreglene. Med borettslagets område menes også areal som disponeres
av beboerne.
(2) Beboere som eier eller disponerer motorkjøretøy har, i den utstrekning det er ledige
parkeringsplasser, rett til å leie parkeringsplass mot å betale en månedlig leie som fastsettes av
styret. Med beboere menes andelseiere, husstandsmedlemmer og leietakere.
(3) Generalforsamlingen gir nærmere regler om parkering i husordensreglene. Det skal blant
annet gis nærmere regler om gjesteparkering og kortvarig parkering på borettslagets gangveier.
(4) Ved ulovlig parkering på borettslagets område kan styret forordne ileggelse av kontrollavgift
og/eller borttauing for eier/brukers regning.
(5) Borettslaget har godkjent kameraovervåkning av borettslagets parkeringsområder. Styret har
ansvar for at kameraovervåkning foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.

12

VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE

12-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to
tredjedeler av de avgitte stemmer.
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(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jfr
borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget.
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget.
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer.

12-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 6.6.2003 nr 39, jfr lov
om boligbyggelag av samme dato.
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HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG
Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. Sist
endret på ordinær generalforsamling 02.05.2018
KAPITTEL 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER
1-1 Formål
(1) Husordensreglene skal blant annet bidra til et godt bomiljø i borettslaget, fremme godt
naboskap og trivsel for alle, forebygge tvister og legge til rette for styrets arbeid med å sikre
at borettslaget er godt vedlikeholdt og attraktivt.
1-2 Hovedregel
(1) Andelseiere og beboere skal ikke opptre på en måte som er til skade eller til sjenanse for
andre.
1-3 Plikt, håndheving og saksbehandling
(1) Husordensreglene er en del av andelseiernes og beboernes plikter, jf. borettslagsloven.
(2) Styret har ansvar for å håndheve husordensreglene. Styret kan på eget initiativ ta opp
brudd på husordensreglene til behandling. En klage om brudd på husordensreglene fra en
andelseier eller beboer skal styrebehandles, med mindre klagesaken kan løses i minnelighet.
(3) Saksbehandlingen av klager om brudd på husordensreglene skal prioriteres. Klager skal
motta skriftlig svar så snart saken er ferdigbehandlet.
1-4 Bruksoverlating
(1) Bruksoverlating kan bare skje etter reglene i borettslagets vedtekter. Ved
bruksoverlating har utleier ansvar for å orientere leietaker om husordensreglene og øvrige
bestemmelser som gjelder i borettslaget. En som fremleier uten selv å bo i borettslaget, har i
alminnelighet de samme plikter som en andelseier som ikke bor i borettslaget.
1-5 Definisjoner
(1) Med borettslagets område menes både fellesareal og areal som andelseier disponerer.
(2) Med utendørs areal som andelseier disponerer menes også balkonger og verandaer.
(3) Med fellesareal innendørs menes fellesoppganger og andre fellesrom, blant annet
søppelrom, kjeller og loft.
(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.
1-6 Ro på borettslagets område
(1) Bråk og unødig støy skal unngås.
(2) Hverdager skal det i alminnelighet være ro på hele borettslagets område før kl. 06.00 og
etter kl. 22.00.
(3) Lørdager skal det i alminnelighet være ro på hele borettslagets område før kl. 09.00 og
etter kl. 22.00.
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(4) Søndager, helligdager, julaften, nyttårsaften, påskeaften og 17. mai skal det være
alminnelig ro på hele borettslagets område og ro i leilighetene.
KAPITTEL 2 – BRUK AV BOLIGEN
2-1 Hovedregel
(1) Boligen må ikke brukes på en slik måte at det er til skade eller sjenanse for andre.
2-2 Indre endringer og autorisasjonsbetinget arbeid
(1) Større indre endringer – slik som blant annet utbygging av leiligheten, fjerning og flytting
av vegger, endringer i leilighetens røropplegg og montering av varmekabler i gulv – skal
godkjennes av styret før arbeidet igangsettes. Andelseier er ansvarlig for å oppfylle reglene i
plan- og bygningslovgivningen.
(2) Arbeid som krever autorisasjon, skal utføres av autoriserte fagfolk.
2-3 Radiatorer
(1) Radiatorer skal ikke fjernes, frakobles eller tilkobles uten etter godkjenning av styret.
Fjerning, frakobling, montering og tilkobling av radiatorer er arbeid som skal utføres av
autoriserte fagfolk.
(2) Målere som er montert på radiatorer, skal ikke fjernes. Dersom en måler faller av eller
blir ødelagt, må det snarest gis beskjed til borettslaget.
(3) Det er ikke anledning til å fjerne alle radiatorer i en boenhet og erstatte disse med
elektrisk eller annen oppvarming av boenheten.
2-4 Vannskader og lekkasjer
(1) Ved vannskader og lekkasjer må vaktmester eller rørlegger omgående tilkalles.
2-5 Tilkobling av oppvaskmaskiner og vaskemaskiner
(1) Oppvaskmaskiner og vaskemaskiner skal tilkobles kaldtvannskranen.
2-6 Kabler til TV og Internett mm
(1) Borettslaget har et felles anlegg som er tilknyttet alle boliger for mottak av TV- og
Internett-signaler som alle er med på å betale. Reparasjon, endring eller modifisering av
eksisterende kabelanlegg til TV og Internett skal bare skje etter avtale med
tjenesteleverandør.
2-7 Musikkundervisning
(1) Musikkundervisning er bare tillatt etter godkjennelse fra styret. Godkjennelse kan bare
gis dersom berørte naboer samtykker. Musikkundervisning kan ikke tillates til de tider hvor
det etter punkt 1-6 skal være ro i boligen.
KAPITTEL 3 – BRUK AV UTENDØRS AREAL SOM ANDELSEIER DISPONERER
3-1 Hovedregler
(1) Utendørs areal som andelseier disponerer, må ikke brukes på en slik måte at det er til
skade eller sjenanse for andre.
(2) Utendørs areal skal holdes i rimelig orden og ikke brukes som lagringsplass, med mindre
det er tale om kortvarig lagring ved flytting, ombygging og lignende. Det er blant annet ikke
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tillatt å lagre avfall, byggematerialer, brannfarlige væsker og større gjenstander på utendørs
areal. Om parkering av motorkjøretøy og tilhengere mv, se punkt 7-1 (1) og (2).
3-2 Fasadeendringer og andre ytre innretninger
(1) Fasadeendringer og oppsetting av ytre innretninger skal godkjennes av styret før
arbeidet igangsettes, med mindre annet følger av denne bestemmelsen. Dette gjelder også
trampoliner, fastmonterte tørkestativ, levegger, balkongvegger og gjerder. Andelseier er
ansvarlig for å oppfylle reglene i plan- og bygningslovgivningen.
(2) Gjerder skal settes opp minst 50 cm fra asfaltkant. Gjerdene skal være mellom 60 og 90
cm høye. I rekker må gjerdene være like i form og farge. Fargekode fås ved henvendelse til
borettslaget.
(3) Parabolantenner, markiser, blomsterkasser, flaggstenger og lignende mindre
innretninger kan monteres uten styregodkjenning. Andelseier/beboer er ansvarlig for
forsvarlig oppheng og montering, slik at det ikke oppstår fare for skade. Innretningen må
heller ikke være til sjenanse for andre. For parabolantenner skal det ved
sjenansevurderingen tas utgangspunkt i at en parabolantenne skal plasseres slik at den er
minst mulig synlig, men det skal blant annet også tas hensyn til beboers behov for å kunne ta
inn signaler fra tv-kanaler som ikke er tilgjengelig fra borettslagets tjenesteleverandør eller
Internett. Dersom styret finner at en parabolantenne, markise, blomsterkasse, flaggstang
eller lignende er til fare for skade eller til sjenanse, må andelseier/beboer fjerne eller flytte
innretningen. Dersom et slikt pålegg ikke etterkommes, kan styret fjerne innretningen for
andelseiers/beboers regning.
3-3 Hekker, trær og busker
(1) Hekker skal klippes og ikke være høyere enn to meter.
(2) Trær og busker må ikke plantes slik at de blir til sjenanse for andre. Trær og busker skal
beskjæres og ikke være høyere enn opp til taket på rekkehusene eller opp til naboens
balkong i blokkene.
(3) Styret kan på andelseier eller beboers regning fjerne eller beskjære hekker, trær og
busker i strid med reglene i denne bestemmelsen.
3-4 Grilling, brenning av avfall og oppskytning av raketter
(1) Grilling skal bare foregå på forsvarlig måte for å unngå fare for brann og skader. På
balkonger, verandaer og treplattinger er det tillatt med elektrisk grill og gassgrill, men
forbudt å grille med kull. Grilling og annen matlaging skal ikke være til sjenanse for andre.
(2) På utendørs areal som andelseier disponerer, er det forbudt å brenne kvister, gress og
annet avfall.
(3) På utendørs areal som andelseier disponerer, er det forbudt å sende opp fyrverkeri.
KAPITTEL 4 – BRUK AV FELLESAREAL INNENDØRS
4-1 Oppbevaring av løsøre
(1) I fellesoppganger kan beboerne i fellesskap fastsette regler for oppbevaring av løsøre.
Reglene må sikre rimelig orden og ikke hindre rømningsveier og generell fremkommelighet.
Kortvarig oppbevaring av løsøre som ikke hindrer rømningsveier og som merkes med eiers
navn og telefonnummer må tillates. Ved uenighet kan én eller flere av beboerne i oppgangen
be styret fastsette reglene.
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(2) I andre fellesareal innendørs (blant annet søppelrom, kjeller og loft) skal ikke løsøre
oppbevares uten etter samtykke fra styret, med mindre det er tale om kortvarig
oppbevaring av løsøre som ikke hindrer rømningsveier og som merkes med eiers navn og
telefonnummer.
(3) Styret kan på andelseier eller beboers regning fjerne eller kaste løsøre som er plassert
eller oppbevart i strid med reglene i denne bestemmelsen.
4-2 Renhold i fellesoppganger
(1) Beboerne i oppgangene har ansvar for renhold i fellesoppgangene. Gulv og trapper
rengjøres normalt én gang per uke. Gelendre og vinduer rengjøres etter behov, men minst én
gang hver måned. Ytterdører, mellomdører og vegger rengjøres etter behov, men minst én
gang hvert halvår. Styret avgjør om utvendig renhold skal utføres av beboerne på dugnad
eller ved bruk av innleid hjelp.
4-3 Låsing av inngangsdører
(1) Inngangsdører til fellesareal innendørs skal alltid være låst. Styret kan gjøre unntak fra
dette.
4-4 Radiatorer
(1) Punkt 2-3 gjelder tilsvarende for fellesareal innendørs.
KAPITTEL 5 – BRUK AV FELLESAREAL UTENDØRS MV
5-1 Fotballsparking
(1) Fotballsparking skal bare foregå på Asperud Arena.
5-2 Avfall og løsøre på fellesareal
(1) Husholdningsavfall skal bare legges i anviste søppelbeholdere eller søppelsjakter, som
skal lukkes etter bruk. Avfallet skal sorteres i henhold til offentlig ordning og pakkes inn
forsvarlig. Papp og papir skal legges i egne merkede beholdere som er plassert på
borettslagets område. Glass (farget og klart) skal legges i egen beholder for dette.
(2) Større gjenstander skal ikke legges i søppelbeholdere for husholdningsavfall.
Andelseiere og beboere er selv ansvarlig for å fjerne større gjenstander. Det samme gjelder
hageavfall som gress, planterester og kvist.
(3) Løsøre skal ikke plasseres eller oppbevares på fellesareal utendørs.
(4) Styret kan på andelseier eller beboers regning fjerne eller kaste løsøre som er plassert
eller oppbevart i strid med reglene i denne bestemmelsen.
5-3 Grilling, brenning av avfall og oppskytning av raketter
(1) Punkt 3-4 gjelder tilsvarende for fellesareal utendørs.
KAPITTEL 6 – HUSDYRHOLD
6-1 Hovedregler
(1) Husdyrhold skal ikke være til sjenanse eller ulempe for andre andelseiere og beboere.
Husdyr skal behandles respektfullt og godt, og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger
og belastninger.
46og lignende skal unngås.
(2) Høylytt og gjentakende uling, bjeffing, mjauing

(3) Eier skal samle opp avføring fra husdyr. Eier skal påse at husdyr ikke bruker
sandkassene til toalett.
(4) Husdyr skal merkes, se punkt 6-2 om merking av katter og punkt 6-3 om merking av
hunder. Merkingen skal gi opplysninger om hvem som eier dyret. Husdyr som ikke er
merket, anses som ”eierløst dyr” etter denne bestemmelsens femte ledd.
(5) Styret kan sørge for at eierløst dyr blir fjernet fra borettslaget.
6-2 Kattehold
(1) Hannkatter i borettslaget skal være kastrert. Hunnkatter i borettslaget skal være
sterilisert eller bruke p-piller.
(2) Katter skal ha et merket bånd rundt halsen eller være øremerket.
6-3 Hundehold
(1) I borettslaget er det båndtvang for hunder hele året. På utendørs areal som andelseier
disponerer, kan hunder gå løs med tilsyn. Lekeplassene skal ikke brukes som lufteområder
for hunder.
(2) Hunder skal ha et merket bånd rundt halsen eller være merket på annen måte.
(3) På borettslagets område er det forbudt å ta med seg hunder som betegnes som
”kamphunder”. Det samme gjelder hunder, hvor det kan være tvil om rasen er av typen
”kamphund”.
KAPITTEL 7 – PARKERING OG BRUK AV MOTORKJØRETØY OG TILHENGERE MV
7-1 Parkering
(1) Det er forbudt å parkere motorkjøretøy og tilhengere mv på borettslagets område utover
det som følger av denne bestemmelse.
(2) På utendørs areal som andelseier disponerer, er det lov å parkere motorkjøretøy med to
hjul.
(3) Beboere som eier eller disponerer motorkjøretøy har, i den utstrekning det er ledige
parkeringsplasser, rett til å leie parkeringsplass mot å betale en månedlig leie som fastsettes
av styret. Beboere som ønsker å leie parkeringsplass, melder sin interesse til styret. På
parkeringsplassene er det bare lov å parkere registrerte motorkjøretøy, med mindre
borettslaget etter søknad har gitt tillatelse til annet. Dersom det ikke er parkeringsplasser til
alle som ønsker å leie plass, skal parkeringsplasser som blir ledige, tildeles etter venteliste.
Så lenge det ikke er parkeringsplasser til alle som ønsker å leie plass, kan beboere fra en og
samme husstand ikke leie mer enn én parkeringsplass. Når det er ledige parkeringsplasser,
kan styret tillate midlertidig utleie av mer enn én parkeringsplass til beboere fra en og
samme boenhet. Det er ikke lov å fremleie en parkeringsplass. Styret fastsetter nærmere
regler for leie av parkeringsplass. Ved brudd på reglene kan styret si opp leieforholdet.
(4) Gjesteparkering kan bare finne sted på parkeringsplasser som er spesielt avsatt til dette.
Styret fastsetter nærmere regler for hvor lenge gjester kan parkere på gjesteparkeringen.
Dette skal fremgå av skilting ved gjesteparkeringen. Det er ikke tillatt å parkere lastebiler,
campingvogner, bobiler, tilhengere og lignende, samt ikke-registrerte kjøretøy på
gjesteparkeringen, med mindre borettslaget etter søknad har gitt tillatelse til kortvarig
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parkering. Det er ikke tillatt for beboere å parkere

borettslaget etter søknad har gitt tillatelse til kortvarig parkering. Styret kan bestemme at
enkelte gjesteparkeringsplasser reserveres kjøretøy med parkeringstillatelse for
forflytningshemmede.
(5) På borettslagets gangveier er det tillatt å parkere kjøretøy for normal av- og pålasting.
Offentlig hjemmetjeneste og håndverkere mv som utfører arbeid og er legitimert, kan
parkere sine firmakjøretøy på egnede plasser, hvor de ikke er til hinder for annen trafikk.
(6) Ved ulovlig parkering på borettslagets område kan styret forordne ileggelse av
kontrollavgift og/eller borttauing for eier/brukers regning.
7-2 Kjøring på borettslagets område
(1) All kjøring på borettslagets område skal skje i gangfart. Kjøring på borettslagets
gangveier skal bare skje ved spesielle behov.
7-3 Vasking, vedlikehold og reparasjon mv
(1) Vasking, reparasjoner og øvrig vedlikehold av motorkjøretøy er forbudt på borettslagets
område. Skifting av dekk er bare tillatt under forutsetning av at sikkerheten er ivaretatt og
det ikke er til hinder for øvrig ferdsel.
7-4 Elektrisk lading av kjøretøy
(1) Elektrisk lading av kjøretøy må ikke skje uten samtykke fra styret. Et samtykke gjelder
bare så langt det etter styrets vurdering er teknisk forsvarlig med lading uten at det går
utover den generelle fungeringen i borettslagets elektriske anlegg. Ved samtykke skal styret
fastsette et fast eller variabelt tilleggsvederlag.
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