Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte
Ekstraordinært sameiermøte i Brødfabrikken Garasjesameie avholdt
6. november 2017 kl. 18:00 i Frydenberg skole.
TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1.

KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
Vedtak: Hans Martin Asheim
B) Opptak av navnefortegnelse (godkjennelse av registreringsblanketter)
Tilstede: 125 Fullmakter: 0
C) og minst en person til å underskrive protokollen
Vedtak:
Som valgt til referent ble: Tone Kjefsøy
Som valgt til å underskrive protokollen ble: Sissel Wiik

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Vedtak: Godkjent
2.

SAKER
A)

Ordensregler

ORDENSREGLER
for
Brødfabrikken Garasjesameie (heretter kalt sameiet)
Vedtatt av styret. 6.2017, i kraft av sameiets vedtekter § 12.
Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for
sameiet.
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§ 1. Hensikt
Sameiet er sameiernes eiendom. Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen
sameiet og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å
bevare et enhetlig preg i eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller
oppholder seg på sameiets eiendom. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at
man tar direkte kontakt med hverandre. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler
ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
Seksjonseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i
husstanden og gjøres kjent for leietakere og andre som gis adgang til garasjesameiet.

§ 2. Hensynet til øvrige beboere
Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være
til skade eller ulempe for andre seksjonseiere eller beboere.
Beboerne skal påse at fellesdører og ytterdører er låst til enhver tid, samt at uvedkommende
ikke får adgang til garasjesameiet.
Røyking er ikke tillatt innendørs i fellesarealene, garasjeanlegget eller ved ventilasjonssjakter
og -luker utendørs.

§ 3. Orden i garasjesameiet
Sykler, barnevogner, sportsutstyr, leker og lignende skal ikke hensettes i garasjeanlegget.
Sykler skal kun stå på anviste plasser. Sykler som fremstår som åpenbart forlatt kan bli fjernet
av styret. Alle beboere plikter å fjerne sykler ved garasjevask, sykler som ikke blir fjernet kan
bli kastet. Elsykler tilhører kategori sykkel, og noe store elsykler kan tilhøre kategori
motorkjøretøy dersom de ikke får plass i sykkelstativene.

Garasjene skal ikke benyttes som oppholdsrom. Det er ikke tillatt med noen form for
vedlikehold eller reparasjon, dekkskifte eller vask av bil eller andre kjøretøy.
Parkering er ikke tillatt i sameiets fellesarealer utenom garasjen. I garasjen gjelder parkering
kun på oppmerkede plasser. Det er ikke tillatt å parkere motorkjøretøy på fellesarealene i
garasjen og vil bli fjernet uten varsel på eiers regning og risiko.
Motorsykler og scooter o.l. skal parkeres på egne leide/eide plasser for MC eller innenfor
oppmerkingen på egen garasjeplass.
Gjester henvises til offentlig parkering og omkringliggende anlegg.

§ 4. Brudd på ordensreglene
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende
forhold bør rettes direkte til naboen selv. Etter gjentatte og/eller grove overtredelser av
husordensreglene kan dette rapporteres skriftlig til styret.
Seksjonseier blir erstatningsansvarlig for enhver skade som følge av overtredelse av
husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet.
Henvendelser til styret som gjelder husorden, må skje skriftlig. Anonyme henvendelser
behandles ikke. Informasjon fra styret vil bli gjort tilgjengelig på sameiets hjemmeside,
Facebook-side samt via e-post, normal postgang og/eller SMS.
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§ 5. Endring av ordensreglene
Ordensreglene kan endres av sameiermøtet. Vedtak om endring skjer med alminnelig flertall
av de angitte stemmer.

Vedtak: Ordensreglene vedtatts i sin helhet. Vedtatt enstemmig.

B)

Tilretteligging av elbilladepunkter

Vedtak:
Styret besørger tilrettelegging for elbilladeplasser i midten av den store garasjen.
Kostnaden skal fordeles på de 34 garasjeplasseierne som etter hvert installerer elbillader.
4 avholdende, ingen imot, resten for.

c) Valgkomite
Ingen kandidater meldt seg. Vedtak: Styret velger ut 3 representanter til valgkomiteen.

Oslo den 6.november 2017

_____________________
Signatur
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