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Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak på generalforsamling.

Noen av styrets viktigste oppgaver:

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

• Styret vedtar budsjett og nødvendige
reguleringer av felleskostnader.

• Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer
til betaling.

• Styret tar beslutninger om bruk av midler
til drift og vedlikehold.

• Styret godkjenner nye eiere og behandler
søknader om bruksoverlating, bygningsmessige
endringer etc.

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

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

• Styret er arbeidsgiver for vaktmester, renholder
med flere.

Usbl’s oppgaver

Usbl er borettslagets forretningsfører og bistår
styret i deres virke.

Noen av Usbl’s oppgaver:

• Sørger for en betryggende forvaltning
av borettslagets midler.

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

• Innberetter nødvendige opplysninger
til offentlige myndigheter.

• Bistår borettslagets styre med råd og
tilrettelegging av generalforsamling.

• Bistår styret i borettslaget i oppfølging av vedtak
fra styremøter og generalforsamling.

• Fremforhandler gunstige rabattavtaler
for borettslaget og beboere.

• Registrerer eierskifter og påser at
eventuelle regler for forkjøpsrett blir
overholdt.

• Utfører løpende regnskapsføring, utarbeider
forslag til årsregnskap og budsjett.

• Registrerer og utbetaler styrehonorar.

Informasjon til beboerne

Informasjon til beboerne gis vanligvis av styret og henvendelser bør derfor i utgangspunktet rettes til styret.

Ved spørsmål om betaling av felleskostnader kan BBL Finans kontaktes på telefon 06987 eller e-post post@bblfinans.as.

Ta vare på heftet. Det inneholder nyttig informasjon du kan ha behov for ved for eksempel refinansiering,
takst og andre opplysninger.
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Årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Disponible midler
Regnskap

2017
Regnskap

2018

A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 02 033 065

B. Endring i disponible midler
Årets resultat 1 229 7861 250 205
Kjøp / salg anleggsmidler -6 769 0400
Opptak/avdrag langsiktig gjeld 25 514 246-836 500
Endringer i andre langsiktige poster -17 941 9270

B. Årets endring disponible midler 2 033 065413 705
C. Disponible midler 2 033 0652 446 770

Spesifikasjon av disponible midler:
Omløpsmidler 2 172 7552 599 503
Kortsiktig gjeld -139 690-152 734

C. Disponible midler 2 033 0652 446 770

Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet pr. 31.12
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
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Budsjett
2019

Budsjett
2018

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Resultatregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note

INNTEKT

Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad 4 258 0004 223 0004 065 6004 139 3001
Sum leieinntekt 4 258 0004 223 0004 065 6004 139 300
Annen inntekt

Sum inntekt 4 258 0004 223 0004 065 6004 139 300

KOSTNAD

Lønnskostnad
Lønnskostnad 13 39511 28013 39513 3952
Styrehonorar 95 00080 00095 00095 0002
Driftskostnad
Energikostnad 7 0007 0007 1606 4333
Kostnad eiendom/lokale 67 00072 000065 6224
Kommunale avgifter/renovasjon 700 0001 200 0001 103 510689 1515
Lisenser, leie av maskiner ol. 0001 2456
Verktøy, inventar og driftsmateriell 0003917
Reparasjon og vedlikehold 144 000124 000134 08882 3258
Revisjonshonorar 8 00020 00019 00019 0009
Forretningsførerhonorar 101 00099 000102 824108 976
Andre honorar 12 0002 0005 938010
Kontorkostnad 5005008 9150
TV/bredbånd 409 000404 000390 160387 344
Kontingent og gaver 2 100004 411
Forsikring 389 000375 000357 083373 257
Eiendomsskatt 465 00000439 714
Andre kostnader 32 50013 50077 22069 08111
Sum kostnad 2 445 4952 408 2802 314 2942 355 345

Driftsresultat 1 812 5051 814 7201 751 3061 783 955

FINANSPOSTER

Renteinntekt 1 0001 00052 59463 797
Rentekostnad 578 699586 293574 114597 547

Netto finansposter 577 699585 293521 520533 750

Årsresultat 1 234 8061 229 4271 229 7861 250 205

Overført til/fra annen egenkapital 001 229 7861 250 205
SUM OVERFØRINGER 001 229 7861 250 205
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20172018

Balanse 2018 Vestre Øre Borettslag

Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter 5 560 1255 560 12512
Bygninger 1 196 9481 196 94812
Garasjer 11 96711 96712

Sum anleggsmidler 6 769 0406 769 040

Omløpsmidler

Fordringer
Restanse felleskostnader 047 700
Kundefordringer 71 0420
Andre kortsiktige fordringer 015 33413
Forskuddsbetalte kostnader 262 004258 077

Bankinnskudd og kontanter
Kontanter 1 4220
Innestående bank 1 838 2882 278 393

Sum omløpsmidler 2 172 7552 599 503

SUM EIENDELER 8 941 7959 368 543
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20172018

Balanse 2018 Vestre Øre Borettslag

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Andelskapital 8 8008 800
Sum innskutt egenkapital 8 8008 800

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -17 631 741-16 381 536
Sum opptjent egenkapital -17 631 741-16 381 536

Sum egenkapital -17 622 941-16 372 73617

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pantegjeld 25 514 24624 677 74614
Borettsinnskudd 910 800910 800
Sum langsiktig gjeld 26 425 04625 588 546

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad 028 151
Leverandørgjeld 186 012123 061
Skyldig off. myndigheter 60 8950
Påløpne renter 01 522
Annen kortsiktig gjeld -107 216015
Sum kortsiktig gjeld 139 690152 734

Sum gjeld 26 564 73625 741 280

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 941 7959 368 543

Pantstillelser 26 425 04625 588 54616

Sted:_______________________               Dato:_______________

Kirsti Høier Johansen
Styreleder

Steinar Monge
Nestleder

Nikolai Lockertsen
Styremedlem

Kenta Wold Pedersen
Styremedlem

Melinda Stolanowski
Styremedlem
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Noter årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om
årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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.

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.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter
Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk
Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl.
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Noter årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
20172018

  3600 Innkrevde felleskostn. drift 4 065 6003 527 040
  3617 Leieinntekter diverse I 07 700
  3650 Innkrevde felleskostn. renter 0244 200
  3660 Innkrevde felleskostn. avdrag 0360 360

Sum 4 065 6004 139 300

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar
20172018

  5400 Arbeidsgiveravgift 013 395
  5406 Arbeidsgiveravgift forrige forretningsfører 13 3950
  5330 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet 095 000
  5331 Styrehonorar forrige f.f. 95 0000

Sum 108 395108 395

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Energikostnader
20172018

  6200 Strøm- og energikostnader 7 1606 433

Sum 7 1606 433

Note 4 - Kostnad eiendom/ lokaler
20172018

  6392 Containerleie/tømming 014 551
  6393 Klipping av gress/hekk og blomster 051 071

Sum 065 622

Note 5 - Kommunale avgifter
20172018

  6329 Kommunale avgifter 1 103 510689 151

Sum 1 103 510689 151
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Noter årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.
20172018

  6420 Lisenskostnader 01 245

Sum 01 245

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
20172018

  6552 Driftsmateriell 0391

Sum 0391

Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold
20172018

  6601 Vedlikehold bygg 30 1170
  6602 Vedlikehold VVS 028 723
  6603 Vedlikehold elektro 05 156
  6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde 91 4983 430
  6630 Egenandel forsikring 10 00030 000
  6641 Malerarbeider 02 496
  6645 Tak/blikkenslagerarbeid 07 770
  6648 Vedlikehold dører og porter 04 750
  6692 Andre reparasjoner og vedlikehold 2 4740

Sum 134 08882 325

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning.

Note 9 - Revisjonshonorar
20172018

  6700 Revisjonshonorar 19 00019 000

Sum 19 00019 000

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 10 - Andre honorar
20172018

  6730 Teknisk honorar 5 9380

Sum 5 9380
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Noter årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note 11 - Andre kostnader
20172018

  7718 Fellesarrangement 5 59610 287
  7719 Møter, div. styret 5 0841 426
  7720 Generalforsamling/Årsmøte 06 473
  7740 Kurs for tillitsvalgte 0375
  7770 Betalingskostnader 15 80011 320
  7772 Omkostninger inkasso 05 563
  7773 Omkostninger innkreving 0663
  7790 Andre kostnader 20 07832 981
  7795 Husleietap 30 662-8

Sum 77 22069 081

Note 12 - Varige driftsmidler
TomterGarasjerBygninger

Anskaffelseskost pr.01.01 : 5 560 12511 9671 196 948
Årets tilgang : 000
Årets avgang : 000

Anskaffelseskost pr.31.12: 5 560 12511 9671 196 948

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 000
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 000

Bokført verdi pr.31.12: 5 560 12511 9671 196 948

Anskaffelsesår : 195819581958
Antatt levetid i år :

Borettslaget eier tomtene. G.nr 2, b.nr 510, 511, 512, 1095, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1923, 1927, 1928 og 1929.

Note 13 - Andre kortsiktige fordringer
20172018

  1542 Mellomregning BBL Finans 012 000
  1570 Andre kortsiktige fordringer 03 334

Sum 015 334

Konto 1570: Renteinntekter BBL Finans, blir utbetalt i januar 2019
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Noter årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note 14 - Langsiktig gjeld
Kreditor: Nordea Bank ASANORDEA BANK

NORGE ASA
Lånenummer: 6030799346861188232247
Lånetype: AnnuitetAnnuitet
Opptaksår:  2014 2016
Rentesats: 2.36 %2.47 %
Beregnet innfridd: 30.09.203930.06.2041

Opprinnelig lånebeløp: 23 000 0004 750 000
Lånesaldo 01.01: 20 914 1974 600 049
Avdrag i perioden: 685 052151 448
Lånesaldo 31.12: 20 229 1454 448 601

Saldo 5 år frem i tid: 16 216 8033 661 244

Langsiktig gjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 60307993468 20 229 176229 87788

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 61188232247 4 448 57650 55288

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld
20172018

  2990 Annen kortsiktig gjeld -107 2160

Sum -107 2160

Note 16 - Pantstillelser
Bokført verdi pr. 31.12.2018

Bokført langsiktig gjeld 24 677 746
Innskuddskapital 910 800

Boligselskapets pantesikrede gjeld 25 588 546
Bokført verdi av pantsatt eiendom 6 769 040

Borettslagets bokførte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld.

Borettsinnskuddet er sikret med pant på kr. 910.800,-. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld. Borettslagets eiendom er stillet som
pantesikkerhet.
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Noter årsregnskap 2018 Vestre Øre Borettslag

Note 17 - Egenkapital
Egenkapital

per 31.12
EndringerEgenkapital

per 01.01

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Andelskapital 8 80008 800
Sum innskutt egenkapital 8 80008 800

Opptjent egenkapital
Årets resultat -16 381 5361 250 205-17 631 741
Sum opptjent egenkapital -16 381 5361 250 205-17 631 741

Sum egenkapital -16 372 7361 250 205-17 622 941

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Regnskapsreglene
forutsetter at verdien av bygninger fastsettes på basis av historisk kost. Virkelig verdi av bygningsmassen er vurdert til å være høyere enn den balanseførte
verdien av gjelden, slik at den reelle egenkapitalen er positiv.
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Vestre Øre borettslag Etablert 1951 

 
 

Vedtekter 

§ 1  Formål  

Vestre Øre borettslag er et selskap med begrenset ansvar, idet andelseierne ikke har personlig 
ansvar for andelslagets forpliktelser. 

Borettslagets formål er å bygsle eller kjøpe arealer av området Vestre Øre i Moss for der å oppføre 
boliger for andelseierne, samt å forestå administrasjon og drift av lagets eiendommer. 

Andelslaget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg 
(herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i 
slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. 

§ 2  Forretningskontor og forretningsførsel 

Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Ski kommune. 

§ 3  Andeler og andelseiere 

Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget. Ingen kan eie mer enn en andel. 

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand, kan ikke 
tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i 
fellesskap eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen 
seks måneder etter at pålegget er mottatt, å overdra andelen med borettsinnskudd til en person 
som styret godkjenner. 

Andelsbevisets pålydende er kr. 100. Hver andel gir enerett til å bruke en av boligene i borettslaget 
og til å benytte lagets fellesareal i samsvar med borettslagets regler. 

§ 4  Borettslagets pantesikkerhet 

Borettsbevisets pålydende er kr. 10.300. 

Som sikkerhet for borettshavernes innskudd utsteder lagets styre en felles pantobligasjon med pant 
i samtlige eiendommer og med prioritet etter Husbankens lån. Obligasjonen blir lydende på 
borettshaverne v/forretningsføreren. 

Til sikkerhet for skyldig felleskostnader og andre krav som borettslaget måtte ha mot 
borettshaveren har borettslaget 1. prioritets pant i andels- og borettsbeviset for hver leilighet for et 
beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning av 
kravet blir vedtatt gjennomført. 



 
 

§ 5  Overføring av andel 

En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §§ 4-4 flg. Andel kan 
ikke gyldig overdras uten at erververen samtidig overtar borettsinnskudd og bruksrett. Andelseier 
som  ønsker å overdra sin andel skal gi skriftlig melding om dette til styret før andelen bys ut for 
salg. 

§ 6  Godkjenning av ny andelseier 

Den som har ervervet en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. 

Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter. Styret skal 
også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om overdragelsespris, 
husstandens størrelse eller lignende forhold som måtte være fastsatt eller godkjent av Husbanken. 

Styret kan ellers bare nekte godkjenning når det er saklig grunn til det. Godkjenning kan ikke nektes 
dersom andelen er ervervet av den tidligere andelseiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller 
nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Heller ikke 
kan godkjenning nektes når overdragelsen er et ledd i et bytte av boliger. 

§ 7  Andelseiernes vedlikeholdsplikt  

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.  

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra 
og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr 
inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, 
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  

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

Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  

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

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

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

Ved skader i leilighet som dekkes av borettslagets forsikring, blir andelseier fakturert egenandelen.  

  



 
 

§ 8  Borettslagets vedlikeholdsplikt  

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.  

Ytre vedlikehold i form av beising av yttervegger og vinduer påhviler borettslaget.  

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

Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting 
av isolerglass, 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.  

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. 

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

§ 9  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.  

§10  Pålegg om salg 

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

§11  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. 

 

§ 12  Ladepunkt for el-bil o.l. 
En andelseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i 
tilknytning til en parkeringsplass som andelseier disponerer, eller andre steder som styret anviser. 
Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier. 
Styret skal ha dokumentasjon på at arbeidet er utført forskriftsmessig av godkjent 
elektroinstallatør. 



 
 

§ 13  Styret 

Borettslagets styre består av 5 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for 2 år. Styrets 
leder og nestleder velges særskilt. Der velges dessuten 2 varamenn for de øvrige medlemmer av 
styret. Det er bare borettshavere som kan være medlemmer av styret. 

§ 14  Styrets vedtak 

Styret kan ikke uten generalforsamlingens samtykke med 2/3-dels flertall rive ned, selge, bygge om, 
bygge på eller foreta andre endringer av bygg eller grunn som går ut over vanlig forvaltning og 
vedlikehold. 

Styret kan heller ikke uten tilsvarende samtykke som i første ledd ta opp lån som sikres med pant i 
lagets eiendommer med prioritet foran innskuddene, eller foreta andre rettslige disposisjoner over 
lagets eiendom som går ut over vanlig forvaltning. 

§ 15  Representasjon og fullmakt 

Andelslagets firma tegnes i fellesskap av styrets leder og et styremedlem. Styret kan meddele 
prokura. 

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  

§ 16  Forretningsfører 

Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer, og gir instruks for dem, fastsetter deres 
lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Det hører også under styret å si dem opp eller 
gi dem avskjed. 

§ 17  Valg av revisor  

Til å revidere lagets regnskaper velger generalforsamlingen en statsautorisert eller registrert revisor 
som skal gi revisjonsmelding til generalforsamlingen for hvert regnskapsår. 

§ 18  Tidspunkt for generalforsamlingen 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal på forhånd 
varsle alle andelseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes 
behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst 
1/10 del av lagets medlemmer skriftlig krever det og samtidig oppgir de sakene som ønskes 
behandlet. 

Innkalling til så vel ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig med minst 8 og 
høyst 20 dagers varsel. 

Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med kortere varsel, som likevel skal 
være på minst 3 dager. 

I innkallingen skal de saker som skal behandles, være klart oppgitt. 

Årsregnskapet, årsmeldinga og revisjonsmeldinga skal sendes ut til alle andelseierne senest 8 dager 
før generalforsamlingen. 



 
 

§ 19  Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 

1. Årsberetning. 
2. Regnskap. 
3. Fastsettelse av styrets honorar. 
4. Valg. 
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

§ 20  Møteledelse og protokoll  

Generalforsamlingen ledes av styrets formann styrelederen med mindre generalforsamlingen 
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 
generalforsamlingen.  

§ 21  Stemmerett og fullmakt 

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte med 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.  

§ 22  Vedtak på generalforsamlingen 

Foruten saker som nevnt i §19 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker 
enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet følger av loven eller vedtektene. Ved 
valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som 
valgt. 

Ved eventuell stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Stemmelikhet avgjøres ved 
loddtrekning. 

§ 23  Oppløsning av borettslaget 

Vedtak om oppløsning av borettslaget kan alene treffes av to på hverandre følgende 
generalforsamlinger med minst 4 ukers mellomrom, hvorav den ene skal være ordinær 
generalforsamling. Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer på begge 
generalforsamlinger. 

§ 24  Vedtektsendringer 

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare foretas av generalforsamlingen og krever minst to 
tredjedeler av de angitte stemmer. 

 § 25  Forholdet til borettslovene  

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.  
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Husordensregler  
1. Alle leieboere bør i gjensidig forståelse søke å opprettholde ro og orden i og omkring husene.Om 

natten, regnet fra kl. 22.00 til kl. 07.00 skal det være mest mulig ro i leilighetene og på området 
omkring husene så ikke naboer forstyrres. 

Bruk av utstyr slik som motoriserte redskaper eller lignende skal ikke brukes etter kl. 21:00 på 
hverdager og etter kl. 15:00 på lørdager. Søndager og  helligdager skal ikke dette benyttes. 

2. Leilighetene må bare benyttes til beboelse.  Borettslagets styre kan gi dispensasjon. Likeledes må 
sang- og musikkundervisning eller annet som forårsaker støy ikke drives uten styrets samtykke. 

3. Biler må ikke parkeres i stikkveiene.  Barnevogner, sykler, kjelker, sparker etc. må ikke hensettes 
slik at de sperrer for fri ferdsel. 

4. Det innvendige vedlikehold av leiligheten hviler på andelseieren. Nye vindusruter, pakninger til 
kraner; reparasjon/utskiftning av varmtvannsbeholder, oppstaking av vasker etc. må dekkes av 
denne. Det må kun brukes toalettpapir til toalettet. 

Ytre vedlikehold i form av beising av yttervegger og vinduer påhviler andelseieren. 

5. Den enkelte leieboer står ansvarlig overfor borettslaget for enhver skade som han eller hans 
husstand (eventuelle: fremleietakere) måtte påføre bygninger og felles utvendige anlegg ved 
forsett eller uaktsomhet oppståtte skader meldes straks til styret. 

6. Tørkestativer må bare brukes til vanlig klesvask, ikke til filleryer, gulvtepper og lignende. Tøy skal 
ikke henge ute på søndag eller helligdager. 

7. Avfall sorteres etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser gitt av kommunen. 

8. Styret kan etter søknad innvilge andelseieren tillatelse til å holde husdyr. Forutsetningen er at 
dette er et husdyrhold som egner seg for borettslaget, f.eks. med hensyn til størrelse, lyd, 
forurensning, og at det føres nødvendig tilsyn med dyreholdet. 

Det er en forutsetning av dyreholdet ikke er til unødig sjenanse for andre naboer. Hvis dette 
skjer, kan tillatelsen trekkes tilbake. 

Særlige regler for hundehold: At hunder bjeffer er i deres natur, men hundeeier må sørge for å 
hindre unødvendig bjeffing. Hunder må holdes i bånd til enhver tid utenfor leiligheten. Turgåing 
og lufting skal skje på andre steder enn borettslagets område, og ekskrementer må plukkes opp 
umiddelbart. 

9. Hageområdet på alle sider av de enkelte hus er felles for husets beboere.  Hver enkelt 
borettshaver disponerer alt mellom espalierene og inntil 2-3 m ut fra disse, samt den del av 
husets forside som ligger mellom gangveien og huset.  Borettshavere i endeleiligheter disponerer 
ca. 3m ut fra endeveggen. Det er en forutsetning at det skal være fri passasje rundt huset. 



10. Det overlates til borettshaverne i hvert enkelt hus å bestemme seg for hvordan man vil ordne seg 
med beplantning på husets fellesområdet.  Dersom man ønsker å sette opp eller fjerne hekker, 
busker og trær på husets fellesområdet, må samtykke fra alle berørte naboer innhentes. 
Eventuelle gjerder må godkjennes av styret. Er det ønsker om å fjerne busker /trær etc. fra 
borettslagets fellesområde må styret godkjenne dette. 

11. Styret har anledning til å gripe inn overfor leieboere som forsømmer sine utvendige anlegg slik at 
disse blir sjenerende for sine omgivelser. 

12. Foreldre bør påse at barn ikke driver voldsom lek, for eksempel fotballsparking på husets 
fellesområder og de bør gjøre sitt til at deres barn ikke tråkker ned og ødelegger beplantningene. 

13. Borettslagets styre har etter forutgående varsel adgang til leilighetene i forbindelse med for 
eksempel skadebesiktigelse. 

14. Formelle henvendelser til styret må skje skriftlig. 

15. Hvis hver enkelt innretter seg etter ordensreglementet og bl.a. tar tilbørlig hensyn til naboene, vil 
dette komme alle til gode i form av hyggelige og trivelige forhold i «landsbyen». 

16. Forandring i dette reglement kan bare vedtas på en generalforsamling. 

 

 

 Revidert 21. april 2015 
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Nysgjerrig på fordelene
som medlem i Usbl?

Visste du at du som medlem i Usbl får bonus og rabatt på en rekke kjente
merkevarer? Benytter du deg av fordelene som medlem, kan du enkelt spare
mye på alt du likevel handler til deg og ditt hjem! I tillegg stiller du eller dine

barn foran andre i boligkøen, med forkjøpsrett på mer en 90 000 boliger
over hele Norge.

Her får du bonus eller rabatt som medlem i Usbl

For fullstendig oversikt se usbl.no/ fordel


