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VEDTEKTER 
for 

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE 
 

(etter endring ved vedtak på sameiermøte 20.03.2012) 

(etter endring ved vedtak på sameiermøte 19.03.2015) 

(etter endring ved vedtak på sameiermøte 04.04.2018) 

 

§ 1  

NAVN OG FORMÅL 

 
Sameiets navn er Sletteløkka Boligsameie. 

Sameiet består av 554 seksjoner av gnr. 89, bnr. 11 i Oslo. Tomten og alle deler av bebyggelsen 

som ikke omfattes av seksjonene, er fellesareal. 

 

Boligsameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser, herunder disponering av det 

areal og de anlegg som ligger til felles benyttelse. Det skal forestå drift, tilsyn, og vedlikehold av 

arealet og de felles anlegg som finnes på eiendommen. 

 

§ 2  

SAMEIERMØTE 

 
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøte. Ordinært sameiermøte holdes hvert år 

innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det 

nødvendig, eller når minst en tiendedel av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir 

hvilke saker som ønskes behandlet. 

 

Innkalling til sameiermøte skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst 8, høyst 20 dager. 

Ekstraordinært sameiermøte kan likevel om nødvendig innkalles med kortere frist, som dog skal 

være minst 3, høyst 20 dager. 

 

Sammen med innkallingen som skal inneholde tid og sted for møtet, sendes saksliste, herunder 

forslag som skal behandles på møte, samt styrets årsrapport med revidert regnskap. Innkallingen 

til et ekstraordinært sameiermøte, skal angi de saker som skal behandles. Saker som en sameier 

ønsker behandlet på sameiermøte, skal sendes inn skriftlig til styret senest 30 dager før møtet. 

 

Ordinært sameiermøte skal behandle/godkjenne: 

 

1. Konstituering. 

2. Årsrapport. 

3 Årsregnskap. 

4. Spørsmål om ansvarsfrihet. 

5. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter. 

6. Valg av revisor. 

7. Valg av valgkomité, som består av 2 medlemmer. 

8. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 
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Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på sameiermøtet, med mindre det 

foreligger gyldig forfall. 

 

I sameiermøte har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Foruten eieren 

har ett husstandsmedlem og sameiets revisor møte- og talerett i sameiermøtet. 

 

Sameierne har rett til å møte med fullmaktig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem 

skriftlig og datert fullmakt. 

 

Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår at noe annet 

er ment. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake. 

 

Sameiermøtet vedtar vedtekter og husordensregler. 

 

Revisor velges av sameiermøtet. Han tjenestegjør inntil annen revisor velges. 

 

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen, med mindre sameiermøte velger en annen møteleder, 

som ikke behøver være sameier. 

 

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak 

som treffes på sameiermøtet. Protokollen underskrives av møteleder og minst en av de 

tilstedeværende sameierne valgt av sameiermøtet. 

 

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Det kreves 2/3-

dels flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 

 

- Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i sameiet eller 

 utgiftenes størrelse må anses som vesentlige. 

 

- Fastsetting av endring av vedtektene. 

 

- Salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen når vedtaket ikke i nevneverdi  

 grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet, eller føre til nevneverdig ulempe  

 for den enkelte sameier. 

 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, krever 

enstemmighet blant alle sameiere. 

 

§ 3 

STYRET 
 

Sameiet ledes av et styre som står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i samsvar med 

lov, vedtekter og vedtak av sameiermøtet. 

 

Styret velges av sameiermøtet og består av 5 medlemmer inklusiv leder. Lederen velges ved 

særskilt valg for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år. Det velges 2 vararepresentanter, som 

velges for 2 år.  

Styret velges av og blant sameierne. Styremedlemmer og vararepresentanter kan gjenvelges. 

Styremedlemmer eller vararepresentanter som avhender sine seksjoner kan fortsette i sine verv 

frem til første ordinære årsmøte. 
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Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styremøtet ledes av styreleder. 

Dersom denne har forfall, velger styret en møteleder. Vedtak treffes med alminnelig flertall. 

Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

Det hører under styret å ansette, si opp, og avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, 

herunder vaktmester, gi instruks til dem, fastsette deres lønn, og føre tilsyn med at de oppfyller 

sine plikter. 

 

Styrer fører protokoll over sine forhandlinger. Forretningsfører fungerer til vanlig som sekretær. 

 

I felles anliggende representerer styret sameierne, og forplikter dem med underskrifter av styrets 

leder og ett styremedlem i fellesskap. 

 

§ 4 

DISPOSISJON OG RÅDERETT 
 

Ingen kan erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet. Den enkelte sameier har full fysisk og rettslig 

råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse. 

Seksjonen kan bare brukes til beboelse og ikke ervervsformål. 

Ved salg av seksjoner kan disse ikke overdras (selges) til juridisk person bortsett fra unntakene 

 i Eierseksjonslovens § 22. 

Ved salg eller utleie av seksjoner, plikter sameier å melde dette skriftlig til sameiets 

forretningsfører. Ved utleie plikter sameier å bruke sameiets utleieformular, Vedlegg 1 til 

vedtektene. (Fås ved henvendelse til Forretningsfører eller kan lastes ned fra sameiets nettside 

sletteløkka.no.) Ved utleie plikter sameier å gjøre leietaker oppmerksom på sameiets vedtekter, 

husordensregler, og øvrige bestemmelser. 

 

Sameierne plikter å følge sameiets ordensregler og vedtekter. De er innforstått med at brudd på 

disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet. 

Dersom en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, kan 

styret pålegge sameierne å fraflyte boligseksjonen med minst 3 måneders skriftlig varsel, og 

forlange salg av vedkommende seksjon(er) til en verdi basert på offentlig takst. Tap som er 

påført sameiet i forbindelse med mislighold, kan kompenseres i salgssummen. 

Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at en sameier ikke betaler sin andel av fellesutgiftene etter 

skriftlig varsel med minst 14 dagers frist for innbetaling. Det skal fremgå av varselet hva fortsatt 

manglende betaling kan resultere i. Likeledes anses grov overtredelse av ordensreglene som 

vesentlig mislighold av sameieravtalen. 

 

Sameiet forbeholder seg panterett i hver enkelt seksjon for et beløp stort kr 10.000,- til sikkerhet 

for sameiernes andel av fellesutgifter med prioritet etter kr 200.000,- og uten opptrinnsrett. Styret 

kan foreta prioritetsvikelser. 

 

Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter til sameiet, 

eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt, og hefter også for tidligere 

seksjonseieres forpliktelser. 
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§ 5 

SAMEIERBRØK 

 
Eierseksjonenes sameierbrøk fastsettes på grunnlag av bruksenhetens areal. Endring av 

sameierbrøkene kan bare skje ved enstemmig vedtak av de sameiere som berøres av  endringen. 

For sameiets felles forpliktelser, er den enkelte sameier ansvarlig i forhold til sin sameierbrøk. 

 

§ 6-1  

SEKSJONSEIERS VEDLIKEHOLDSPLIKT 
 
Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør - 
herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, paraboler, markiser mv. - er ikke 
tillatt uten styrets forutgående samtykke.  
 
Innvendig vedlikehold av egen boligseksjon og veranda, samt andre rom som hører inn 
under seksjonen, påhviler fullt ut den enkelte sameier.  
 
For vann- og avløpsledninger samt fyring regnes forgreningspunktet inn til boligseksjonen. 
For de elektriske ledninger regnes fra og med boligseksjonens første 
hovedsikring/inntakssikring.  
 
Vedlikeholdet omfatter nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap 
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, 
inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, 
vegg, gulv- og himlingsplater, listverk og innvendige dører med karmer.  
 
Seksjonseiere har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger 
både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning.  
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 
innbrudd, hærverk og uvær.  
 
Ny eier har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om 
det skulle vært utført av den forrige seksjonseieren.  
 
Enkelt utvendig vedlikehold (maling, beising, kitting av vinduer), er sameiernes ansvar. Sameiet 

holder maling, beis, kitt, etc., men ikke redskap. 

 

Den enkelte sameier er ansvarlig for at radiatorer i leiligheten fungerer som de skal, her 
også termostater. Alle radiatorer skal ha varmemåler fastmontert. Ved skade eller fjerning 
plikter seksjonseieren å rekvirere fagpersoner for bytte dem ut.  
 
Unnlater denne å foreta det vedlikeholdet som er nødvendig for å bevare eiendommens 
verdi, avverge ulemper, eller fjerning av ulovlige monterte installasjoner, kan sameiet sørge 
for vedlikehold/fjerning for sameiers regning.  
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§6-2  

SAMEIETS VEDLIKEHOLDSPLIKT 

 
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal 
sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen 
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren.  
 
Seksjonseiere skal gi adgang til boligen 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 seksjonseieren eller annen bruker av 
boligen.  
Øvrig ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, 

herunder inngangsdører til blokkene er sameiets ansvar. 

 

§ 7 

VEDLIKEHOLDSFOND 

 
Sameiermøtet oppretter et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. De 

beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet, fastsettes av sameiermøtet, fordeles etter 

sameiebrøkene, og innkreves i den månedlige innbetaling til dekning av fellesutgiftene (jfr. § 9). 

 

§ 8 

SKADER / FORSIKRING 

 
Sameiet tegner huseierforsikring på vegne av alle sameierne. Ved innvendig skade som dekks av 

forsikringen, betaler sameierne egenandelen, Innvendig skade som skyldes ytre forhold, dekkes 

av sameiet. 

Alt innbo- og løsøre i den enkelte seksjon dekkes av den enkelte sameiers innboforsikring. 

 

§ 9 

FELLESUTGIFTER 

 
Utgiftene ved sameiets drift, fordeles mellom sameierne etter størrelse på sameierbrøkene.  

 

Faste utgifter som erfaringsmessig vil påløpe til eiendommens drift og vedlikehold, utlignes på 

seksjonseierne i en fast månedlig sum. Utligningen skjer i henhold til sameiebrøken som er 

fastsatt på grunnlag av arealene.  

Fyring og vann kan faktureres etter forbruk per seksjon det gjelder.» 

 

§ 10 

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

 
Standardheving som påbygg, utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av 

fasadekledning, endring av utvendig farge, kan skje etter en samlet plan for den enkelte bygning, 

og etter forutgående godkjenning av styret. Ombygging av bruksenhet (leilighet), som griper inn 

i bærende konstruksjoner, yttervegger, tak eller skillevegger mellom bruksenhetene, kan bare 

forestas etter innhentet godkjennelse fra styret. 
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§ 11 

VAKTMESTERLEILIGHETER 

 
Sameierne eier 2 boligseksjoner som disponeres av sameiets vaktmestere.  

Seksjonene kan pantsettes for sameiets eventuelle låneopptak. 

 

§ 12 

BODER 

 
Hver av seksjonseierne har enerett til bruk av to boder, en i kjeller og en på loft. De enkelte 

seksjonseiere har ansvar for indre vedlikehold og rengjøring av de bodene de har bruksrett til. 

Seksjonseierne kan inngå avtaler seg imellom om de boder de disponerer. 

 

§ 13 

TVISTER 

 
Eventuelle tvister i sameieforhold mellom sameierne avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens 

regler. 

§ 14 

FORSIKRING 

 
Sameiet holdes bygningsmessig forsikret gjennom felles polise. 

For de til enhver tid gjeldende egenandeler ved skader, gjelder følgende: 

Sameiet dekker egenandeler i de tilfeller hvor skadeårsaken ligger under sameiets fellesanlegg. 

 I alle tilfeller hvor skadeårsak skyldes forhold innenfor de enkelte seksjonene, og som omfattes 

av indre vedlikeholdsplikt, blir den enkelte sameier ansvarlig for egenandelen. 

 

§ 15 

SANKSJONER/MISLIGHOLD 

 
Styret har fullmakt til å iverksette sanksjoner overfor sameiere som bryter vedtekter, 

husordensregler og vaskeriinstruks. Det påligger hver seksjonseier å påse at den/de som bebor 

denne seksjonen overholder vedtektene og husordensreglene. Hver sameier blir erstatningspliktig 

for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av vedtektene, husordensreglene eller 

annen mangel på aktsomhet.  

 

Av felles interesse har både seksjonseiere, deres familier og/eller leieboere rett til - og bør  

– gripe inn når det observeres handlinger som er i strid med disse reglene. Styret kan kreve 

adgang til besiktigelse av en seksjon, dersom det innen seksjonen kan antas å foreligge forhold 

som er i strid med vedtektene eller husordensreglene.  

 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styre  

pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 38.  

 

Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller er dennes oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige 

brukere, kan styre kreve fravikelse av seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 39. 

 

*************** 
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Informasjon til styret i Sletteløkka boligsameie og sameiets forretningsfører 

om utleie av seksjon i Sletteløkka boligsameie. 
 

Seksjonseier:_______________________________________Seksjonsnummer:_______ 

 

 

Adresse:__________________________________ Etasje:________ 

 

 

Seksjonseiers privatadresse:_________________________________________________ 

 

 

Seksjonseiers telefon/mobil:______________________  

 

 

Seksjonseiers epostadresse:____________________ 

 

 

Seksjonen leies ut fra/ til dato:___________________________________________________ 

 

 

Seksjonen leies ut fra dato:____________________ 

 
Seksjonene leies ut til: 
Skriv navn og telefonnummer 
til alle voksne som skal 
bo i seksjonen 

 
 

 

__________________________________            

Dato og underskrift seksjonseier                             

 

 

Sendes til: 

1404 Sletteløkka boligsameie 

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS 

Postboks 6668 St. Olavs plass 

0129 Oslo 

 

Styret@aletteokka.no  

mailto:Styret@aletteokka.no

