Til seksjonseierne i Formtoppen Sameie
Velkommen til årsmøte, 10. mars 2020 kl. 18.00 på Luhr Skole.
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2019. Styret håper du leser
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Formtoppen
Sameie det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til årsmøte
Ordinært årsmøte i Formtoppen Sameie
avholdes [dag] [Dato] [Måned] 2020 kl. [Klokkeslett] i [Sted].

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen
2. ÅRSRAPPORT FOR 2019
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2019
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
5. INNKOMNE FORSLAG
A) Vedtektsendring/tillegg
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.
6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
B) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år

Oslo, 25.02.2020
Styret i Formtoppen Sameie
Aina Helen Slåtsveen Evensen

Kari Bakos

Andreas Røn Martin Raz

Fredrik Skolmli

Protokoll fra Ordinært årsmøte kan du få ved å henvende deg til OBOS
Eiendomsforvaltning AS
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ÅRSRAPPORT FOR 2019
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Aina Helen Slåtsveen Evensen
Kari Bakos
Andreas Røn
Martin Raz
Fredrik Skolmli

Varamedlem

Felix Nicolay Prøis Ringsby

Idas Vei 125
Skogblomstveien 36
Skogblomstveien 88
Fridtjof Nansens Vei 59
Skogblomstveien 68
Skogblomstveien 50

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Formtoppen Sameie
Sameiet består av 141 seksjoner.
Formtoppen Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 915594433, og ligger i LØRENSKOG kommune med følgende adresse:
Skogblomstveien 18 - 94
Gårds- og bruksnummer :
106
235

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Formtoppen Sameie har ingen ansatte.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Sameiets revisor er EY.
Styrets arbeid
Styret har hatt en del arbeid i 2019/2020. Vi har avholdt 12 ordinære styremøter i tillegg til
mail korrespondanse og dugnad høst og vår. Avholdt felles møte med styremedlemmer i
de andre sameiene. Det jobbes fortsatt mye med reklamasjonsaker mot Selvaag og da
spesielt garasjen og vannproblemet. Mye av dette må gjøres på dagtid.
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Oppsummering av styrets arbeid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styret har besvart over 1000 mail fra beboere i tillegg til saker som kommer direkte
til styret gjennom Obos.
kontinuerlig gjennomgang av pågående avtaler og serviceavtaler.
lagt til telefon nr for portåpner til garasjen.
Ordnet med bestillinger av nøkler til dører
Ordnet med bestiller av parkeringskort
Organisert dugnad vår og høst
Fulgt opp saker fra beboere
Gjennomgang av brannsikkringsutstyret og kobling opp mot brannvesenet.
Innhenting av tilbud El-Bil ladere
Tegnet ny strømavtale

Vaktmestertjenester driftes fortsatt av
Komplett drift
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019
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 2020.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under
denne forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 3 577 875.
Dette er kr 976 125 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at avregning fjernvarme
og kaldtvann er med i inntektene.
Andre inntekter består i hovedsak av ladning av el-bil og nøkler.
Kostnader
Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 3 454 935.
Dette er kr 767 065 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at kostnadene for
fjernvarme og kaldtvann er med i kostnadene.
Resultat
Årets resultat på kr 128 646 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2019.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2019 var kr 1 861 482.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2019 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2020.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 900 000 til større vedlikehold som omfatter
infrastruktur el-bil.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd
med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader
som beregnet for hele 2019.
Forsikring
Forsikringspremien for 2020 er redusert med kr 3 320. Premieendringen er en følge av at
styret har fremforhandlet ny avtale med Nemi Forsikring for Formtoppen Sameie.
Lån
Formtoppen Sameie har ikke lån.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2020)
Driftskonto
0,15 % p.a
Sparekonto
1,00 % 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 2020.
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2020.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
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FORMTOPPEN SAMEIE
ORG.NR. 915 594 433, KUNDENR. 7342
RESULTATREGNSKAP
Note

Regnskap
2019

Regnskap
2018

2
3

3 513 664
64 211
3 577 875

3 564 764
4 701
3 569 465

4 554 000 3 792 000
0
0
4 554 000 3 792 000

4
5
6

-28 542
-140 000
-9 125
-191 273
-11 448
-354 727
-226 449
-570 156
-729 534
-703 798
-489 885
-3 454 935

-19 740
-140 000
-8 875
-186 240
-6 413
-375 459
-182 381
-515 952
-979 667
-771 681
-424 325
-3 610 732

-20 000
-20 000
-140 000 -154 000
-10 000
-10 000
-193 000 -195 000
-20 000
-20 000
-620 000 -1 387 000
-195 000 -200 000
-750 000 -629 000
-990 000 -840 000
-802 000 -750 000
-482 000 -538 000
-4 222 000 -4 743 000

122 939

-41 267

332 000

-950 800

5 707
5 707

4 811
4 811

6 000
6 000

0
0

ÅRSRESULTAT

128 646

-36 456

338 000

-950 800

Overføringer:
Fra opptjent egenkapital
Til opptjent egenkapital

0
128 646

-36 456
0

DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
TV-anlegg/bredbånd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

7
8
9
10
11

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

12

Regnskapet er revidert og beretning vil bli fremlagt på årsmøte.

Budsjett
2019

Budsjett
2020
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FORMTOPPEN SAMEIE
ORG.NR. 915 594 433, KUNDENR. 7342
BALANSE
Note

2019

2018

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Energiavregning
Driftskonto OBOS-banken
Skattetrekkskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

12 645
38 683
23 676
1 480
461 309 406 249
476 708 885 882
904 678 618 122
42
32
527 820 166 168
2 406 878 2 116 617

13
16

SUM EIENDELER

2 406 878 2 116 617

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

1 861 482 1 732 835
1 861 482 1 732 835

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

67 683
476 899
101
714
545 396

14

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

51 087
332 695
0
0
383 782

2 406 878 2 116 617

Pantstillelse
Garantiansvar

0
0
Lørenskog, 25.02.2020
Styret i Formtoppen Sameie

Aina H. Slåtsveen Evensen /s/
Martin Raz /s/

Kari Bakos /s/

Andreas Røn /s/

Fredrik Skolmli /s/

0
0

8

Formtoppen Sameie

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.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene.
SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Bredbånd
Digital-Tv
Garasje
Garasje
Kontigent velforening
Dugnad
Avregning dugnad
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

2 389 824
435 120
283 920
228 600
84 000
84 000
84 000
-49 800
3 539 664

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Garasje
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-26 000
3 513 664

9

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Korrigeringer på reskontro
Lading av kjøretøy mm
Nøkler
SUM ANDRE INNTEKTER

Formtoppen Sameie

1
62 460
1 750
64 211

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
-7 000
Påløpte feriepenger
-714
Arbeidsgiveravgift
-20 828
SUM PERSONALKOSTNADER
-28 542
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året.
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr 140 000.
I tillegg har styret fått dekket middag og møtemat for kr 2 226, jf. noten om andre driftskostn.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 125.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS
SUM KONSULENTHONORAR
NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
Drift/vedlikehold heisanlegg
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
Egenandel forsikring
Kostnader dugnader
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-11 448
-11 448

-27 303
-4 375
-73 406
-141 481
-40 438
-34 636
-16 913
-12 000
-4 175
-354 727
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NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-80 000
-490 156
-570 156

NOTE: 10
ENERGI/FYRING
Elektrisk energi
Fjernvarme
SUM ENERGI / FYRING

-235 004
-494 530
-729 534

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Container
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Vakthold
Renhold ved firmaer
Snørydding
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Porto
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
Konstaterte tap
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-8 694
-819
-5 339
-29 593
-106 978
-96 615
-118 688
-61 724
-11 513
109
-2 885
-2 226
-6 896
-9 421
-5 677
-3 439
-19 489
-489 885

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 13
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020)
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

1 157
1 662
2 888
5 707

461 309
461 309
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NOTE: 14
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

-101
-101

NOTE: 15
UNDERREGNSKAP 3
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-714
-714

NOTE: 16
ENERGIAVREGNING
INNTEKTER
Forskuddsinnbetalinger (a konto)
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
Techem
Fjernvarme
Vann
SUM KOSTNADER

SUM ENERGIAVREGNING

-1 329 944
-1 329 944

85 794
1 159 196
561 662
1 806 652

476 708

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk.
For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt.
På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir
krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for
sitt eget forbruk.
Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i
balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.
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Sak 5 A
Vedtektsendring/tillegg
Fra 01.01.2020 trådte flere ny bestemmelse i kraft i eierseksjonsloven. Eierseksjonsloven
er ufravikelig, og bestemmelsene vil gjelder for vårt sameie uansett om de tas inn i
vedtektene eller ikke. I samarbeid med forretningsfører har styret identifisert det vi mener
er de viktigste og mest relevante endringene i loven for vårt sameie, og styret anbefaler at
disse bestemmelsene tas inn i våre vedtekter. De anbefalte endringene er som følger:
Ny bestemmelse om ervervsbegrensning, under § 3 om rettslig råderett, som nytt
avsnitt 2.
«Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder
tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører
til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre,
som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.»
Ny bestemmelse om korttidsutleie som nytt og eget avsnitt under bestemmelsen om
rettslig disposisjonsrett:
«Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med
korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.»
Ny/endret bestemmelse som følger under bestemmelsen om korttidsutleie:
«Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det
som inngår i 3 ledd Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og
kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.
Ny siste setning i vedtektsbestemmelsen § 11 Mislighold. Pålegg om salg og krav om
fravikelse:
«Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid
med eierseksjonsloven § 23.»
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Annen informasjon om sameiet
Styret
Se Formtoppen Sameies hjemmeside på www.formtoppen.no for ytterligere informasjon.
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.
Vaktmester
Vaktmestertjenesten er satt bort til Core Eiendomsdrift og som ivaretar den daglige drift og
det løpende vedlikeholdet i henhold til stillingsbeskrivelse.
Parkering
Sameiet har gjesteparkeringsplasser som kan benyttes med utlevert parkeringsbevis.
Styret leier ut noen av gjesteparkeringsplassene til beboere i sameiet.
Nøkler/skilt
Bestilling av nøkler kan gjøres hos styret.
Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer
2368415. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.
Oppstår det skade i leiligheten, 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.
Brannsikringsutstyr
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette
til styret.
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 og
lekeplassutstyr. 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.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

VEDTEKTER
for
Formtoppen Sameie
fastsatt i forbindelse med seksjonering
i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31
§1
Eiendommen - formål
Formtoppen Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen på gnr. 106, bnr. 235 i Lørenskog
kommune med påstående bygninger, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen).
Eiendommen er oppdelt i de eierseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”seksjonene”) som
fremgår tinglyst seksjonsbegjæring av 29.05.2015 (vedlegg 1), med situasjonsplan og
plantegninger.
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen
med fellesanlegg.
§2
Organisering av sameiet
Sameiet består av 140 boligseksjoner (heretter i fellesskap omtalt som ”bolig”) og 1
næringsseksjon bestående av 15 p-plasser.
De enkelte bruksenheter består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen
på eiendommen. De deler av eiendommen som ikke inngår i den enkelte bruksenhet inkl. evt.
tilleggsareal er fellesarealer. Balkonger og takterrasser inngår i bruksenhetene, men inngår ikke i
sameiebrøken.
Inndelingen i hoveddeler og tilleggsareal grunn og bygning, samt sameiebrøkens størrelse
framgår av seksjoneringsbegjæringen.
Sameiebrøkene bygger på hoveddelens BRA areal, eksklusive balkonger og mark- og
takterrasser og evt tilleggsareal i grunn.
For næringsseksjonen er det fastsatt en vektet sameiebrøk, basert på 25% av ca. sum areal for
p-plasser som inngår i næringsseksjonen som hoveddel med tilleggsdeler
§3
Rettslig råderett
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til
salg, pantsettelse og utleie. De andre sameierne har likevel panterett i seksjonen for krav mot
sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 25.
Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets styre/forretningsfører med
opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.
§4
Rett til bruk
4.1 Seksjonen
Den enkelte sameier har med de presiseringer som fremgår nedenfor enerett til bruk av
seksjonen. Bruken av seksjonen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade
eller ulempe for andre sameiere.
Seksjonene kan bare nyttes til det formål som er fastsatt i seksjoneringsbegjæringen for den
enkelte seksjon. Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas
uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 (2).

4.2 Fellesareal
Den enkelte sameier har rett til å nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller
ulempe for andre sameiere.
Det er ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedliknende aktiviteter i tilknytning til biler som
er parkert på sameiets eiendom.
§5
Ordensregler
Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

§6
Bygningsmessige arbeider
Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av vinduer
og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet,
oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc, kan bare gjennomføres
etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører
fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig risiko for
skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene.
Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke
er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig
ettersyn og vedlikehold av installasjonene.
En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige
på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke
nektes uten saklig grunn.
§7
Felleskostnader
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader)
fordeles på sameierne etter sameiebrøken med mindre annet fremgår av denne bestemmelse
eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller
etter forbruk.
Kostnader forbundet med kollektiv kabel-tv og evt. bredbånd fordeles med lik andel pr.
boligseksjon.
For hver parkeringsplass i garasjeanlegget (med medfølgende kjøre- og adkomstareal og
tekniske anlegg tilknyttet parkeringsarealet) som næringsseksjonen, sameiet eller seksjonseiere
disponerer skal det, betales like stor utgiftsbidrag.
Den enkelte rettighetshaver til p-plass i sameiet (herunder de ideelle eiere i næringsseksjonen)
skal dekke sin andel av kostnader forbundet med innvendig drift, vedlikehold og renhold av pkjeller med kjøre- og adkomstareal, porter, dører og tekniske anlegg m.v. som kan tilknyttes
parkeringsarealet.

Næringsseksjon 141 skal kun dekke kostnader knyttet av drift og vedlikehold av p-kjeller slik det
er angitt over, § 7 3.ledd og 4. ledd, og eventuelle særskilte administrasjonskostnader
Formtoppen Sameie har knyttet til forvaltning av seksjon 141, jfr § 20 2. ledd.
Kostnader forbundet sameiets medlemskap i Lørenskog Stasjonsby Driftsforening for Park og
Skog fordeles med lik andel pr boligseksjon.
Kostnader til boligseksjonenes forbruk av fjernvarme (oppvarming/tappvann), vil bli fordelt etter
sameiebrøk. Dersom /utbygger sameiet installerer individuelle energimålere skal kostnader til
oppvarming og varmt tappevann til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk.
Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin
andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom dette er besluttet av sameiermøtet.
§8
Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt
Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde bruksenheten med tilleggsareal i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som overflater av balkonger, dører og vinduer innvendig, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater.
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg,
vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.
Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til
og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameieren skal også rense
eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.
Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og
skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved
innbrudd og uvær.
Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren
straks å melde fra skriftlig til sameiet.
Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i
seksjonen selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren.

§9
Sameiets vedlikeholdsplikt
Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke
ligger på sameierne.
Vedlikeholdsplikten for fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, ligger på de sameierne
som har bruksretten.
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av
termoruter, og ytterdører knyttet til fellesarealer, bygningsmessig vedlikehold av balkonger,
reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet 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 sameieren eller annen bruker av boligen.
Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, skal kostnader fordeles slik som i hh. t § 7.
§ 10
Utbedringsansvar og erstatning
Fører en sameiers mislighold til skade på sameiets eiendom eller på annen sameiers bruksenhet
eller fastmontert inventar som naturlig hører bruksenheten/boligen til, skal skaden utbedres av
sameiet. Utgiftene kan kreves dekket av sameier etter tredje ledd.
Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte sameier. Sameiet hefter ikke for eventuelle
skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.
Sameiet og skadelidte sameiere kan kreve erstatning for tap som følger av at sameieren
misligholder sine plikter, etter samme regler som i borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
Sameier kan kreve erstatning for tap som følge av at sameiet ikke oppfyller pliktene sine, etter
samme regler i som borettslagslovens § 5-18.
§ 11
Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens
oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel
til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf eierseksjonsloven § 27.

§ 12
Styret
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire medlemmer. Styrets leder velges
særskilt. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir
bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det
ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper.
Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den
enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene behøver ikke være
sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.
Ved utførelse av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i verk ethvert tiltak som ikke etter
loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøtet.
Styret er vedtaksført når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst
to styremedlemmer stemme for et vedtak.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmer.
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets
navn.
§ 13
Sameiermøtet
Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år
innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste
frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet
med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.
Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir
hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og
høyst 20 dagers varsel.
Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi
de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære
sameiermøtet alltid behandle:
 styrets årsberetning
 styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
 valg av styremedlemmer.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem
skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med
rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv
eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.
§ 14
Sameiermøtets vedtak
Ved avstemming har hver seksjon én stemme.
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets
beslutning det som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står
stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
1. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om







Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold
Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører
sameierne i felleskap
Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går over vanlig forvaltning
Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet
formål.
Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går utover
vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

2. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameierne det gjelder:



At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like
utover det som følger av disse vedtekter.
Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over
seksjonen,



Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn
bestemt i § 7.

3. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av
hele eller deler av eiendommen.
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en
urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§ 15
Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i
samsvar med lov om eierseksjoner § 41

§ 16
Forsikring
Sameiet er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent
selskap. Andre forsikringer er den enkelte sameier ansvarlig for.

§ 17
Mindretallsvern
Sameiermøtet, styret eller andre som representer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet
til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.
§ 18
Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte
stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.
§ 19
Generelle plikter
Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet.

§ 20
Generelle bestemmelser vedr næringsseksjon nr 141
For næringsseksjon nr 141 (15 p-plasser) gjelder egne vedtekter / avtale mellom de ideelle eiere i
denne. Selger/utbygger vil fastsette nærmere vedtekter for seksjonen.
Styret Formtoppen sameie skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon for
næringsseksjon nr 141, med mindre de ideelle eierne i næringsseksjonen velger sitt eget styre for
å ivareta dette.
§ 20
Medlemskap Lørenskog Stasjonsbys Driftsforening for Park og Skog
Sameiet har rett og plikt til å være medlem av Lørenskog Stasjonsbys Driftsforening for Park og
Skog. Sameiet er forpliktet til å delta i drift og vedlikehold av Lørenskog Stasjonsbys
Driftsforening for Park og Skog og til å bære sin forholdsmessige del av utgiftene. Nærmere
bestemmelser om rettigheter og forpliktelser for Lørenskog Stasjonsbys Driftsforening for Park og
Skog fremgår av vedtektene for driftsforeningen.
ooOoo

HUSORDENSREGLER
FOR FORMTOPPEN SAMEIE
Vedtatt: eks.ord sameiermøte 05.11.2015
Endret på ordinært sameiermøte 18.04.17
Fellesarealer
1.

Gårdsplass, trappeoppgang, trapperepos, korridorer, svalganger og felles
kjellerrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende beboere slik som
kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner og lignende.
Svalganger og trappeoppganger må ikke brukes til oppbevaring av
gjenstander som hindrer passasje. Dette av hensyn til
brannsikkerhet/uhindret rømningsvei og for at utrykningskjøretøy og
personell skal komme uhindret frem.

2.

Sykler og kjøretøy skal settes på anviste plasser. Sykler skal fjernes fra
utendørs sykkelstativ ved første større snøfall på grunn av snørydding.

3.

Enhver forurensing av gårdsplassen og ovennevnte fellesrom er forbudt.
Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Ethvert søl omkring
søppelbeholdere skal unngås. Beboerne oppfordres til kildesortering.

4.

Uten styrets skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og
oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male utvendige flater,
sette opp skilt, antenner/parabol, gjerder, levegger eller lignende.
Farge på solskjerming må ikke avvike fra samme farge som veggen, dvs.
grå eller oransje, hvis ikke annet er bestemt av styret. Dette gjelder også
for innvendig skjerming av balkong.
Hekk eller gjerde på platting i 1. etg bør ikke være høyere enn 70 cm.
Gjerde må være godkjent av styret.

5.

Garasjeport og felles inngangsdører skal alltid holdes låst. Dette gjelder
også dører til kjellerrom som tavlerom, sykkelparkering og boder.

6.

Gjesteparkering i og utenfor garasjen er kun for gjester til sameiet.
Parkering kan skje kun på oppmerkede plasser. Håndhevelse av dette kan
bli overdratt til ett parkeringsselskap. De til enhver tid gjeldende
parkeringsregler blir skiltet på området.
Garasjeanlegget skal kun brukes til parkering av motorkjøretøyer.
Reparasjon eller utvendig vask av motorkjøretøyer i garasjen eller på
parkeringsplasser er ikke tillatt.

7.

Dør til branntrapp må ikke holdes åpen. Vinduene i oppgangen må ikke stå
åpne om natten eller i regn og blåst. Erstatningsansvar kan oppstå hvis
skade inntreffer.
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8.

Røyking på svalgang er ikke tillatt.

Indre orden
8.

Leilighetene kan kun brukes til beboelse. Ved utleie/utlån over tre
måneder må styret og forretningsfører få oppgitt navn (i tilfelle brann) på
leietagere/lånere.

9.

Normalt dyrehold er tillatt. Styret har rett til å nedlegge forbud mot
dyrehold i gitte tilfeller.
Lufting av dyr må ikke skje på/ved lekeplasser for barn.

10.

Det skal være ro i leiligheten og ellers i bygget mellom kl 22.00 og kl
07.00. Ellers henstilles det til å ta hensyn og holde støynivået nede.
Det skal være ro på fellesområdene mellom kl 22:00 og kl 07:00.

11.

Større selskapeligheter som kan skape støy skal varsles andre beboere i
god tid på forhånd.
Beboere som har selskap skal påse at sigarettrester, tomgods og andre
rester etter selskapet ryddes opp. Det må ikke kastes sneiper eller
tomgods ut fra veranda.
Erstatningsansvar vil oppstå dersom skade påføres en annens eiendom,
dette gjelder også for gjester, håndverkere og andre som den enkelte
beboer har gitt tilgang til leilighet eller innvendig fellesareal.

12.

Oppussing av leiligheter skal helst foregå mellom kl. 07.00 og 16.00 på
hverdager. Medfører deler av arbeidet ekstra mye støy må dette varsles.

13.

Ved vanning i blomsterkasser må det påsees at vann ikke renner til
naboen under.

14.

Grilling med kull på verandaen er forbudt på grunn av brannvern. Grilling
med gass eller elektrisk grill er godtatt. Grilling skal avsluttes innen kl
22.00.

15.

Det skal ikke oppbevares brannfarlige eller eksplosjonsfarlige stoffer i
kjellerboden. Gassbeholdere må ikke oppbevares i kjeller. Veggene må
ikke dekkes til slik at innsyn blir hindret. Man ikke må blokkere sprinkler i
boden eller henge opp ting i rørene til sprinklene. Dette av
brannsikkerhetshensyn.
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16.

Tap av nøkler eller portåpner skal meldes til styret omgående.

Seksjonseier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av dennes
husstand og fremleiere eller andre som blir gitt tilgang til leiligheten eller
eiendommen for øvrig.
Styret i Formtoppen sameie

3

