
 
 

 
 

 

EIERSEKSJONSSAMEIET LANDSNES HAGE 

 
 

  
 

ORDINÆRT  
SAMEIERMØTE   2016 



EIERSEKSJONSSAMEIET LANDSNES HAGE 

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I 

EIERSEKSJONSSAMEIET LANDSNES HAGE 

21. april 2016, kl. 18.00

Solbråveien 15, 1383 Asker 

Konstituering 

 Registrering av fremmøte og godkjenning av fullmakter.

 Valg av møteleder og møtereferent.

 Godkjenning av innkalling og saksliste.

 Valg av 1 sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Følgende saker skal behandles: 

1. Styrets beretning for 2015

2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2015

3. Fastsettelse av styrets honorar for 2015

4. Forslag til husordensregler (forslaget krever alminnelig flertall)

5. Forslag fra styret: Nytt punkt i vedtektene vedrørende elektronisk kommunikasjon (krever
2/3-flertall for å bli vedtatt)

6. Forslag fra styret: Endring av nåværende Get avtale

7. Forslag fra Frank Jøsendal:

7.1. Vedtektene skal respekteres

7.2. Uriktig tolkning av vedtekter §7.1

7.3. Forslag til endring av vedtekter

7.4. Informasjon til beboerne

7.5. Husordensregler

7.6. Signering av avtaler

7.7. Styrevedtak på avtaler/viktige beslutninger

7.8. Balkongsaken

7.9. Hagegruppen

7.10. Økonomiske forpliktelser

7.11. Ugyldig styrevedtak

7.12. Sameiet kjøper resterende garasjeplasser
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EIERSEKSJONSSAMEIET LANDSNES HAGE 
 

 

8. Forslag fra Hege Løvåsen: 

8.1. Kommunikasjon, informasjon og dokumentasjon 

8.2. Allmøte i vedtektene 

8.3. Styrets oppgave er å overholde vedtekter og ivareta fellesskapets interesser 

8.4. Hagegruppen – mandat og budsjett 

8.5. Regnvann som ikke ledes bort fra balkonger, men inn mot trevegg. 

9. Budsjettforslag 2016 og fastsettelse av fellesutgifter 

10. Valg. To styremedlemmer er på valg. 

 
 
 
 
 
 

Oslo, 12.04.16 
for styret i Eierseksjonssameiet Landsnes Hage 

 
Stine Ervik 

Forretningsfører 

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Årsberetning for 2015 
Årsregnskap 2015 og budsjett 2016 
Revisjonsberetning 2015 
Vedlegg til sak 4, 5, 6, 7 og 8 
Fullmaktsskjema 
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Styrets beretning, sameiet Landsnes Hage, for 2015 

 

 

1 Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

 

Styreleder: Lars-Arne Staavi valgt for 2 år i 2015 

   

Styremedlem: Ivan Schenck valgt for 2 år i 2015 

Styremedlem: Karianne Laursen valgt for 1 år i 2015 

Styremedlem: Tonje Lunde valgt for 2 år i 2015 

Styremedlem: Lars Kroge valgt for 1 år i 2015 

   

Varamedlem: Jutta V. Jøsendal valgt for 2 år i 2015 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2015 og 3 styremøter i 2016. Alle styrereferatene er gjort 

tilgjengelig for beboerne i sameiet. For å få dette til ble det opprettet en beboerportal som driftes av 

forretningsfører, til en svært lav kostnad, slik at det kun vil være registrerte beboere som har tilgang 

via pålogging. 

2 Generelt om sameiet  

Forretningsførsel og revisjon 

Forretningsførselen er i samsvar med kontrakt utført av Enqvist Eiendomsdrift AS. Vår 

kontaktperson hos forretningsfører er Stine Ervik. 

 

Sameiets revisor er Øyvin Berntzen, Moltzau Revisjon AS. 

 

Eiendommen 

Eierseksjonssameiet Landsnes Hage er et registrert boligsameie i Asker kommune. Sameiet består 

av 45 boligseksjoner og 73 næringsseksjoner. Sameiet er organisert etter de bestemmelser 

somfølger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med, og til beste for 

seksjonseierne. 

 

Selskapet eier tomten, gnr 3, bnr 115 i Asker kommune. 
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Selskapet tilstreber lik fordeling mellom kjønnene i de styrende organer. Selskapet har ingen ansatte 

og virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som er vanlig for tilsvarende 

boligselskapet.  

 

Forsikring  

Bygningsmassen er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med forsikringsnummer 83819498. 

Den enkelte sameier bør ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis selskapets 

forsikring skal benyttes må sameier straks melde skaden til Gjensidige Forsikring på telefon 03100 

og til styret. 

 

HMS 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 

(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved Kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 

1997. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet.  

 

Brannvern - brannsikringsutstyr 

Landsnes Hage har godkjent sprinkleranlegg, røykvarsler og alarmanlegg. Alle leiligheter har fått 

utdelt brannslukningsapparat. Eier/beboer er ansvarlig for at utstyret er til stede i leiligheten og at 

det fungerer som det skal. Dersom utstyret er defekt må eier sørge for at det byttes omgående.  

 

Styret har jobbet mye med å etablere brannvarslingsrutiner. Det har vært flere falske brannalarmer i 

perioden, som har vært en utfordring, en fordel er at dette har avklart at det er uklarheter rundt hva 

som egentlig skjer når alarmen går. Sameiet er ikke pålagt å ha egen avtale med brannvesenet. 

Styret er i dialog med ABVK for å få til en rutine for hva som skal gjøres om brannalarmen går.   

 

Vedlikehold heisanlegg 

Sameiet har tegnet serviceavtale med Schindler, slik avtale er pålagt. ABVK vil stå som 

kontaktperson via firmaets vakttelefontjeneste – styret vil bli oppringt etter ringeliste, som ved 

brannalarm.  

 

Elektro 

Sameiet er pålagt å lage et HMS-system som ivaretar el-sikkerheten. I møte med ABVK 11. mars-

16 er det avtalt at ABVK lager et HMS-opplegg i hht Norsk Standard. Kostnaden for dette vil de 

selv ta, da dette vil bli noe de kan benytte i andre sameier. En slik HMS-mal er beregnet ferdigstilt i 

løpet av april-16.  

 

På bakgrunn av denne HMS-malen vil avvik funnet under revisjonen kunne lukkes innen tidsfristen 

for å uttale seg, 6. mai 2016. Det er ikke satt frist for lukking/utbedring av avvik, slik at sameiet i 

prinsippet har tid inntil neste revisjon for lukking/utbedring av avvik. 

 

Styret er i dialog med ABVK for å etablere en avtale om rutiner ifm skifte av filter i 

ventilasjonsanlegg, i fellesområder og de enkelte leiligheter. ABVK vil i sin helhet ordne filterskifte 

i fellesanleggene, for den enkelte leilighet jobbes det med to løsninger; ABVK kjøper inn filter til 
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alle leiligheter (for begge alternativ), alternativ 1: ABVK utfører filterbyttet (faktura for filter og 

filterbytte belastes sameier), alternativ 2: Filterbyttet utføres av den enkelte beboer (faktura for 

selve filteret belastes sameier).  

 

Lekeplass  

Styret har gitt ABVK fullmakt til å finne aktør som kan ta seg av kontroll av lekeplassen for å sikre 

at den til enhver tid er forskriftsmessig i stand. 

 

Ligningsoppgave for 2015 

Oppgave over pliktig andel av sameiets inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld i henhold til den 

enkelte sameierbrøk, ble sendt samtlige seksjonseiere i februar 2016.  

 

I selvangivelsen for 2015 må hver enkelt påse at ligningsverdi av bolig er korrekt registrert.  

3 Eierskifter  

Samtlige seksjoner er overdratt etter etablering av sameiet. Det har vært et eierskifte i 2015. 

 

Seksjonsnr. Selger Kjøper Overtagelsesdato  

33 Ulla Holm Tusberg og Arne Johansen Jostein Mykletun 01.12.2015 

 

4 Styrets arbeid  

Informasjon  

Det er opprettet en hjemmeside for sameiet, www.landsneshage.com – en vanlig nettside som gir 

alle tilgang. 

Det er opprettet en beboerportal som krever pålogging, denne administreres av forretningsfører. I 

beboerportalen har alle beboere tilgang til inngåtte avtaler og styrereferater.  

Informasjon til beboere sendes også ut via e-post. 

Det er også opprettet en egen facebookside for Landsnes Hage. 

 

Avtaler  

For å sikre forsvarlig drift, vedlikehold og å imøtekomme forskrifter ihh til internkontroll/HMS har 

styret inngått avtaler med: 

 

Asker og Bærum Vaktmesterkompani – dette har vært en svært tidkrevende prosess, ettersom 

sameiet er helt nytt har det ikke, for verken styret eller ABVK, vært mulig å forutse alle 

utfordringer og uforutsette hendelser som har kommet underveis. Det har derfor vært en 

kontinuerlig jobb i hele perioden for styret å etablere nye rutiner og oppgradere rutinene.  

AB Grøntmiljø – ny avtale for sesongen 2016 er ikke avklart enda, sameiet har 5 års garanti på 

beplantningen som ble foretatt i forkant av innflytting 2015. Styret ønsker å videreføre samarbeidet 

med dette firmaet så lenge garantitiden løper.  

NTI – Norsk Teknisk Installasjon AS 

Schindler - heisanlegget 
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Fasadeprodukter – avtale om solskjermingsprodukter, screens eller markise. Fasadeprodukter har 

sameiets fargekode. Avtalen ble inngått for å ivareta et enhetlig inntrykk. Retningslinjer for 

material- og fargevalg er å finne i beboerportalen. 

 

Garasjeanlegg  

Styret har ordnet tilgang til garasjeanlegg via mobil løsning, administrert av styret. Det er etablert 

retningslinjer for orden i anlegget. Det er montert speil for å sikre fremkommeligheten i garasjen. 

 

Husordensregler  

Det er etablert husordensregler som fungerer frem til eventuelle endringer vedtas på årsmøtet.  

 

Hagegruppe  

Det ble etablert en hagegruppe på det første styremøtet som ble avholdt, 2. juni 2015, slik at det 

skulle være mulig å sikre at beplantningen på fellesområdene på anlegget ble pen. Hagegruppen har 

foreløpig mandat for drift i de 5 årene garantitiden gjelder for oppfølging av grøntanlegget på 

fellesarealene.  

 

Utleie av P-plasser i garasjeanlegget 

Styret har utarbeidet er skjema for utfylling ifm utleie av garasjeplasser. Dette for å sikre at den som 

leier kjenner sameiets retningslinjer, samt at vi til enhver tid skal vite hvem som leier plass. Utfylte 

skjemaer oppbevares digitalt hos forretningsfører.  

 

Vann i garasjeanlegg 

Styret har arbeidet lenge, og arbeider fortsatt, med en tilfredsstillende løsning på 

vannproblematikken i nedre garasje.  

 

Sosialt  

Styret har arrangert innflytningsfest og julegrantenning med gløgg og pepperkaker. 

 

Diverse  

Styret har organisert navning av ringeklokketablåer, samordnet bestilling av dørskilt til den enkelte 

leilighet og sendt alle beboere utfyllende informasjon om hvordan de enkelt kan bestille eget 

postkasseskilt.  

5 Kommentarer til regnskapet  

Generelt  

Resultatregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 252 639 mot et budsjettert overskudd på kr 

253 860. 

 

Sameiet ble etablert i mai 2015, og budsjettallene for 2015 gjelder for et helt år. For øvrig vises til 

spesifikasjon i regnskapet.  

 

Styret foreslår at årets resultat stort kr 252 639 overføres til annen egenkapital.  
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Etter styrets oppfatning gir regnskap og årsberetning en rettvisende oversikt over utviklingen og 

resultatet av sameiets virksomhet og stilling i 2015. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt 

forhold etter årsskiftet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme 

selskapets resultat og stilling.  

 

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er satt opp etter denne forutsetningen.  

 

Restanse fellesutgifter  

Ved årsskiftet var det kr 56 327 restanser på fellesutgifter, som i stor grad er inndekket i 2016. 

Purring blir foretatt ca. den 20 hver måned og styret har til enhver tid tilgang til oversikt restanser i 

styreportalen.  

6 Budsjett 2016 

I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for sameiet for 2016 som vedlegges 

innkallingen.  

 

Punkter til budsjettet som ble vedtatt på styremøte 8. mars; 

▪ Sameiet har per i dag ingen avtale om vedlikehold av grøntarealet, den utløp ved sesongslutt i 

oktober 2015, ny avtale må tegnes for kommende sesong. Det skal innhentes tilbud fra 

ABGrøntmiljø for vanlig vedlikehold, dette legges på felleskostnadene for 2016.  

▪ Det settes av kr 60 000 på felleskostnadene for vedlikehold av gassanlegget.  

▪ Vedlikehold av heisene er satt til kr 50 000, beløpet er høyere enn hva serviceavtalen med 

Schindler koster sameiet nå, og tatt i betraktning at anlegget er såpass nytt. Det er besluttet å la 

det stå, for å bygge opp en buffer. 

▪ Get-posten må økes noe, forutsatt at det vedtas oppgradert på årsmøtet. 

▪ Det skal økes kr 100 000 på fellesutgiftene, som vil bli fordelt etter sameierbrøken, for å bygge 

opp en buffer. 

▪ Strømfordeling – det er vanskelig å finne korrekt fordeling her, for dette budsjettet er det satt en 

fordeling på 60/40 (60% på privat forbruk, 40% på felles forbruk), da det ikke er montert måler 

per leilighet. Det er også vanskelig å finne korrekt fordeling av kostnader felles/per leilighet for 

oppvarming og varmtvann. Styret er i dialog med Solon for å få en løsning, som kan bli 

montering av såkalte undermålere i hver leilighet, en kost som må dekkes av Solon. 

 

For nærmere detaljer viser vi til spesifikasjoner i regnskap og noter.  

 

Avslutningsvis presiseres det at det har vært vanskelig å sette opp et budsjett da sameiet er helt nytt 

og det derfor ikke eksisterer tidligere erfaringstall. Styrearbeidet har vært til tider svært krevende, 

det er lagt ned utallige timer for alle i styret. Det kan nevnes at bare for styreleder er det per 15. 

mars d.å. innkommet 1470 e-poster til hans LandsnesHage-adresse, 1041 e-poster er sendt fra 

samme adresse – alt i sameiets interesse. 
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Resultatregnskap

Eierseksjonssameiet Landsnes Hage

Note
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

2015 2015 2014 2016 
Driftsinntekt. og driftskostn.

Fellesutgifter 527 241 1 280 000 0 1 330 000
Andre inntekter 2 335 403 742 960 0 219 060

Sum driftsinntekter 862 644 2 022 960 0 1 549 060

Personalkostnader 3 0 45 640 0 45 640

Kommunale avgifter 129 331 370 000 0 370 000

Vedlikehold 4 60 208 351 000 0 228 000

Driftskostnader 5 273 969 705 460 0 621 860

Honorarer 6 32 807 65 000 0 68 000

Forsikring 100 240 188 000 0 188 000
Andre kostnader 7 13 717 44 000 0 27 000

Sum driftskostnad 610 272 1 769 100 0 1 548 500

Driftsresultat 252 372 253 860 0 560

Finansinntk. og finanskostn.

Finansinntekter 8 267 0 0 0

Netto finansresultat 267 0 0 0

Årets resultat 252 639 253 860 0 560

Overføringer

Overført annen egenkapital 252 639 0 0 0

Sum overføringer 252 639 0 0 0

 Eierseksjonssam eiet Landsnes Hage         Org.nr.  915545270
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Balanse

Eierseksjonssameiet Landsnes Hage

 Note 2015   2014   
EIENDELER

Omløpsmidler

Kundefordringer 56 327 0

Andre fordringer 9 176 267 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 415 888 0

Sum omløpsmidler 648 482 0

Sum eiendeler 648 482 0

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Annen egenkapital 11 252 639 0

Sum egenkapital 252 639 0

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Forskudd fra kunder 27 182 0

Fyringsregnskap 12 57 326 0

Leverandørgjeld 188 147 0

Påløpte kostnader 13 123 188 0

Sum kortsiktig gjeld 395 843 0

Sum gjeld 395 843 0

Sum egenkapital og gjeld 648 482 0

OSLO, 31.12.2015 / 
Styret for Eierseksjonssameiet Landsnes Hage

Lars-Arne Staavi
Styrets leder

Ivan Schenck
Styremedlem

Karianne Laursen
Styremedlem

Tonje Therese Lunde
Styremedlem

Lars Kroge
Styremedlem

 Eierseksjonssam eiet Landsnes Hage         Org.nr.  91554527010

stinee
Stamp



  

Noter til årsregnskapet 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper 
 
Generelt 
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk 
i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er 
opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. 
Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. 
 
Vurderingsregler 
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi. 

 

 
Note 2 Andre inntekter 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Likviditetstilskudd 213 900 213 900 0 0 

Parkering 56 325 138 600 0 138 600 

Oppvarming og varmtvann 0 310 000 0 0 

Kabel-TV 33 678 80 460 0 80 460 

Andre inntekter 31 500 0 0 0 

Sum  335 403 742 960 0 219 060  
 
Note 3 Personalkostnader 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Styrehonorar 0 40 000 0 40 000 

Arbeidsgiveravgift 0 5 640 0 5 640 

Sum  0 45 640 0 45 640  
Selskapet har ingen ansatte og har dermed ikke plikt til å etablere OTP-ordning. Det er 
ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer.  

 

 
Note 4 Vedlikehold 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Vedlikehold bygning utv. 0 15 000 0 5 000 

Vedlikehold utearealer 17 500 30 000 0 30 000 

Vedlikehold bygning innv. 0 15 000 0 5 000 

Vedlikehold og drift heis 3 399 101 000 0 50 000 

Vedl. nøkler, låser, skilt  30 858 5 000 0 5 000 

Vedlikehold VVS 0 5 000 0 3 000 

Vedlikehold elektro 6 091 20 000 0 10 000 

Vedlikehold garasjeanlegg 0 20 000 0 10 000 

Vedl.hold ventilasjon 0 20 000 0 10 000 

Brannsikkerhet, sprinkling  1 704 10 000 0 20 000 

Vedl./drift varmeanlegg 0 20 000 0 10 000 

Vedl./drift gassanlegg 0 60 000 0 50 000 

Diverse vedlikehold 657 30 000 0 20 000 

Sum  60 208 351 000 0 228 000  
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Note 5 Driftskostnader 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Strøm fellesanlegg 60 755 100 000 0 150 000 

Oppvarming og varmtvann 0 310 000 0 0 

Renhold 60 761 50 000 0 159 900 

Annen renovasjon 28 857 10 000 0 5 000 

Snebrøyting, strøing, m.m. 11 250 50 000 0 22 500 

Vaktmestertjenester 91 165 100 000 0 150 000 

Vaktmestertjenester ekstra 0 0 0 50 000 

Porto 1 066 5 000 0 4 000 

Kabel-TV 20 115 80 460 0 80 460 

Sum  273 969 705 460 0 621 860  
 
 
Note 6 Honorarer 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Revisjon 0 9 000 0 9 000 

Forretningsførsel 24 792 56 000 0 59 000 

Vakthold og sikkerhet 8 015 0 0 0 

Sum  32 807 65 000 0 68 000  
Revisors honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap. 

 
 
Note 7 Andre kostnader 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Styre- og sameiermøter 0 5 000 0 3 000 

Styreutgifter 650 0 0 0 

Dugnader, Tilstelninger 7 589 0 0 5 000 

Bankomkostninger 2 198 4 000 0 4 000 

Diverse kostnader 3 280 35 000 0 15 000 

Sum  13 717 44 000 0 27 000  
 
 
Note 8 Finansinntekter 

 Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2015  2015  2014  2016  

Bankrenter 267 0 0 0 

Sum  267 0 0 0  
 
 
Note 9 Andre fordringer 

  

Regnskap 
2015  

Regnskap 
2014 

Forskuddsbetalt forsikring        156 152   0 

Forskuddsbetalt Get TV          20 115   0 

Sum        176 267   0 
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Note 10 Bankinnskudd, kontanter o.l. 

 Regnskap  Regnskap  

2015  2014  

DNB 1503.63.67501 415 888 0 

Sum  415 888 0  
 
 
Note 11 Annen egenkapital 

 

 
 
Note 12 Fyringsregnskap 

 

Regnskap 
2015 

Oppv. og varmtvann 2015       -70 313  

Oppv. og varmtvann innkrevd a-konto 2015      127 639  

Sum fyringsregnskap fjernvarme        57 326  

 
Faktisk forbruk blir målt og avregnet én gang årlig, hvoretter for mye betalt blir 
tilbakebetalt, og for lite betalt, blir innkrevet. Det er ikke installert måler på fellesanlegget, 
så det er ikke mulig å eksakt skille ut hvor mye som går til oppvarming og varmtvann. 
Utbygger har i samarbeid med styret utarbeidet en fordelingsnøkkel for strømforbruket på 
fellesanlegget. Fordelingsnøkkelen vil bli presentert i sameiermøtet. I regnskapet for 2015 
er 40% av strømkostnaden til fellesanlegget trukket ut og balanseført, i påvente av 
fordelingsnøkkel.  
 
 
Note 13 Påløpte kostnader 

 

Regnskap 
2015  

Regnskap 
2014 

Strømkostnader sept-des 2015        64 067   0 

Alarmabonnement juni-des 2015          8 015   0 

Kommunale avgifter 2015        51 106    

Sum      123 188   0 
 
 
  

 

Regnskap 
2015 

Egenkapital pr 01.01 0 

Årets resultat       252 639  

Egenkapital pr 31.12       252 639  
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Likviditetsoversikt 2016  

  

Saldo bank 31.12.15      415 888  

  

Restanse fellesutgifter        56 327  

Andre fordringer      176 267  

Budsjettert resultat             560  

Sum tilgang      649 042  

  

  

  

Fyringsoppgjør        57 326  

Leverandørgjeld      188 147  

Forskuddsbetalte fellesutgifter        27 182  

Påløpte kostnader      123 188  

Sum fradrag      395 843  

  

Antatt likviditetsbeholdning 31.12.16      253 199  

Oversikten tar ikke hensyn til evt. balanseposter pr 31.12.2016  
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Husordensregler for sameiet Landsnes Hage juli 2015 
Generelt 

Formålet med Husordensreglene er at Landsnes Hage skal være et trivelig sted å bo.  
Alle huseiere med gjester bes derfor generelt om å vise hensyn til de øvrige beboere ved 
opphold og ferdsel både innomhus, på terrasser og utomhus. 

Sameierne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av 
husstanden og dem som gis adgang til boligen. 

All kommunikasjon mellom Styret og sameierne foregår elektronisk, enten direkte pr 
epost eller på Sameiets hjemmeside www.landsneshage.com.  Alle Sameiere må derfor 
sørge for at Styret alltid har korrekt epostadresse tilgjengelig og må også passe på 
jevnlig å besøke hjemmesiden vår.  

Ved fremleie av boligen plikter fremleier å gjøre leietaker kjent med husordensreglene og 
å informere Styret om navn og epostadresse til leietaker. 

Ved kasting av avfall skal de på beholderenes oppsatte regler følges  Asker Kommunes 
regler for avfallssortering skal følges. 

Ytterdører og kjellerdører MÅ alltid holdes låst, eller være under oppsyn. 

Eiendommens uteareal skal alltid holdes ryddig og velstelt.  Ta ansvar! 

Beboerne må kjenne til stoppekraner i egen bolig samt hovedstoppekran i kjeller. 

Ved lufting skal hund føres i bånd.  Eventuelle ekskrementer må fjernes. 

Ved skade på fellesarealene som skyldes uaktsomhet pålegges skadevolderen å dekke 
kostnadene eventuelt eiendommens egenandel av forsikringen. 

Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer som har innvirkning på 
bebyggelsens utseende. 

Meldinger om skader og lignende skal omgående gis til Styret. 

Beboerne plikter å følge sameiets regler for solskjerming/screens/markiser. 
Leverandøravtaler med sameiets priser blir kommunisert elektronisk. 

Ro og orden 

Beboerne må sørge for ro og orden i og utenfor boligen.  Fra kl 2300 til kl 0700 skal det 
være ro.  Ved større selskapeligheter, bruk av stereo etc utover kl 2300 må naboer 
varsles.  Styret oppfordrer beboerene til å vise hensyn til hverandre. 

Henvendelser til Styret angående husordenen skal skje skriftlig.  Eventuelle uoverens-
stemmelser skal først søkes løst internt.  

Det er ikke tillatt å røyke inne på sameiets fellesarealer, ved røyking utendørs (også på 
terrassene) må man vise hensyn og passe på at sneiper etc ikke blir liggende igjen i 
fellesarealene. 

VEDLEGG SAK 4
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Bruk av terrassene 

Grilling på terrassene er tillatt under forutsetning av at man tar tilbørlig hensyn til med-
beboere.  Det er kun tillatt å benytte gassgrill eller elektrisk grill grunnet brannfaren. 

Blomsterkasser skal plasseres på innsiden av terrassene. 

Bruk av kjeller og garasjeplass 

Sykler, kjelker, ski etc skal ikke hensettes i inngangspartier, oppganger eller 
kjellerganger, men settes i bod eller på garasjeplass. 

Beboernes biler skal ikke blokkere gjesteparkeringsplassen; bruk egen parkeringsplass.  
Parkering og hensetting av sykler etc skal kun skje innenfor oppmerkede plasser. 

Det er ikke tillatt å hensette brannfarlig materiale i garasjen; dekk er unntatt. 

Gangarealer 

Sameiets innendørs gangarealer skal holdes fritt slik at rengjøring kan gjøres rasjonelt.  
Det er tillatt å ha dørmatte utenfor leilighetenes inngangsdør. 

Dørskilt skal anskaffes og oppsettes via Sameiets kanaler slik at det blir et enhetlig preg. 

Hver oppgang tillates dekorert på vegger gitt at alle beboere i oppgangen er enige om det 
som henges opp. 

Private lekeapparater på terrasser/uteareal hod beboeree i første etasje 

Grunnet hensyn til øvrige beboere bes beboere i første etasje om ikke å sette opp 
støyende eller på annen måte forstyrrende lekeapparater, f eks trampoline, fotballmål etc.  
Vis hensyn! 
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VEDLEGG SAK 5 og 6 

 

SAK 5 Nytt punkt 8 i vedtektene - Elektronisk kommunikasjon 

Det sendes ut en del informasjon etc. fra Forretningsfører og Styret. Styret foreslår derfor følgende 
vedtektsendring, etterfølgende punkter vil bli omnummerert: 
 
 

8. KOMMUNIKASJON MELLOM SAMEIET OG SAMEIERE  
Kommunikasjon mellom sameiet og sameiere kan skje elektronisk (epost/be-boerportal/på annen 
måte). Dette gjelder også innkallinger til sameiermøter.   
 
Det er sameiers ansvar at forretningsfører og styre til enhver tid har korrekte personopplysninger, 
adresse og annen kontaktinformasjon. Dersom sameieren ønsker å motta innkallinger i tradisjonell 
post, må dette meddeles skriftlig til forretningsfører/styre. 

 

 

SAK 6 Endring av nåværende Get-avtale 

TILBUD FRA GET 

Styret har mottatt en rekke forespørsler om endring av nåværende Get-avtale som er sterkt begrenset 

både hva gjelder utvalg av kanaler og internetthastighet. Styret har derfor vært i kontakt med Get og 

fått tilsendt forslag til avtale som ligger vedlagt. Forslaget krever 2/3-flertall for å bli vedtatt, iht. 

eierseksjonsloven §30 2. ledd. 

For beboerene betyr det at kostnaden endres fra dagens 149 NOK/mnd til 369 NOK/mnd. Avtalen har 

tre års bindingstid. 

Styret anbefaler at Årsmøtet vedtar den nye avtalen fra Get. 
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SAKER TIL AGENDA PÅ SAMEIERMØTE TIL LANDSNES HAGE 
DEN 19. APRIL 2016 
 
 
 
1. Vedtektene skal respekteres, og endringer i disse gjøres KUN på Sameiermøte. 

Styrets mandat er kun Daglig Drift, Vedlikehold og Administrasjon. Alle andre 
beslutninger skal overlates til Sameiet! 
Enquist inviterte nåværende Styre til å gå på kurs. KUN varamedlem stilte opp, og 
det er ikke tilfredsstillende.) 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Alle nye styremedlemmer skal fullføre tilbudte kurs fra Enqvist. 
 
2. Uriktig tolkning av Vedtekter § 7.1. Styremøtet 20.10.2015 vedtok at Styret består 

normalt av kun 5 styremedlemmer - varamedlem har ikke møteplikt i Styret. 
Tolkning og endring av vedtekter er KUN Sameiermøtets ansvar!! 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Sameiet annullerer Styrets vedtak, og presiserer Styrets  
egentlige oppgaver. 

 
3. Forslag til endring av Vedtekter.  Spesielt § 7 med underpunkter. 
FORSLAG TIL VEDTAK:  Tekst markert i gult skal inntas i Vedtektene. (Fremlegges på  

sameiermøtet.) 
 
4. Informasjon til beboerne. Kommunikasjonskanaler/kommunikasjonsstil. 

Kommunikasjon til beboerne har tidvis blitt holdt i ubehagelig og refsende tone. 
Noen beboere ønsker ikke lenger å motta informasjon via e-post pga. dårlig tone i 
kommunikasjon.   
Styret har også nektet å innkalle til allmøte for beboerne. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  All offisiell kommunikasjon i Sameiet skal foregå gjennom  
Beboerportal fra Enqvist Eiendomsdrift AS og Styret skal ta i bruk Enqvists 
Styreportal i sin helhet til all intern kommunikasjon. 

 
5. Husordensregler er ennå ikke vedtatt av Sameiet, men likevel bearbeidet av Styret 

og kun sendt til beboerne via nettsider. Å ”irettesette” beboere under henvisning til 
”husordensreglene” er derfor ikke OK.  
Vi vil ha et hyggelig Sameie hvor folk respekteres og trives! 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Ordensregler skal gås grundig gjennom og godkjennes av  
 Sameiet før de blir distribuert til beboerne. 
 
6. Signering av avtaler (jfr. § 7.2):  Styreleder og ett styremedlem i fellesskap 

forplikter sameiet og tegner sameiets navn.  
Ingen av de inngåtte avtalene er signert korrekt og i henhold til Vedtektene. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Alle avtaler i Sameiet skal reforhandles og undertegnes i 
henhold til Vedtektene. 
 
 
 
 
 

Frank Jøsendal 
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7. Styrevedtak på avtaler/viktige beslutninger som kan få økonomiske 

konsekvenser for beboerne, foreligger ikke i styreprotokoller når det f. eks. gjelder 
underleverandører som Asker og Bærum Vaktmesterkompani, Nortek, GET eller 
med andre viktige avtalepartnere for sameiet Landsnes Hage. 
Jfr. også befaring med Betongmast AS med konsekvensen: frigjøring av 
tilbakeholdt betaling til Solon Eiendom. 

FORSLAG TIL VEDTAK: Alle gyldige avtaler, protokollført i styrereferater, skal  
oppbevares i egnet arkiv hos Enqvist Eiendomsdrift AS. 

 
8. Balkongsaken. Til tross for kraftige og ubehagelige vibrasjoner på balkongene i A- 

og B-blokka, tok ikke Styret saken seriøst før beboere i B-blokka henvendte seg 
direkte til Solon Eiendom som krevde forbedring fra Balkongbygg AS. Saken kan ha 
store økonomiske konsekvenser for Sameiet. 

FORSLAG TIL VEDTAK:  Sameiet retter en alvorlig irettesettelse av Styret for 
håndteringen av denne saken. 

 
9. Hagegruppen ble foreslått etablert av en beboer. Forslaget ble vedtatt på Styrets 

konstituerende styremøte 3. juni 2015 og sendt som velkomstinfo til nye beboere på 
e-mail ultimo juni.  
Styret har i ettertid ignorert å behandle Hagegruppens 3 utfyllende referater i 
offisielle styreprotokoller pr. i dag.  

FORSLAG TIL VEDTAK:  Sameiet gir Hagegruppen nytt mandat og oppretter også andre  
komitéer som kreves for vårt teknisk avanserte sameie. 

 
10, Økonomiske forpliktelser uten at det foreligger vedtak i styreprotokoller. 

1. Beregning og betaling for klipping av private plener. Ingen styrevedtak. 
 2. Betaling av kr 5,- pr. person/mnd. for bruk av Beboerportalen. Ingen styrevedtak.  

3. Andre ukjente forpliktelser? 
FORSLAG TIL VEDTAK:  Sameiet krever at Styret skriver korrekte protokoller inkludert 

eventuelle vedtak. 
 
11. Ugyldig styrevedtak (jfr. § 13 og § 6.4). Søknad fra et styremedlem om å inngjerde 

sin hage i Landsnes Hage. Ble vedtatt i styremøte 20. august 2015 med 
vedkommende tilstede. Slike beslutninger skal overlates Sameiet og beboerne i 
fellesskap.  

FORSLAG TIL VEDTAK:  Sameiet annullerer Styrets beslutning, og presiserer den  
 spesielle karakter eiendommen ”Landsnes Hage” har. 
 
12. Sameiet kjøper resterende garasjeplasser fra Solon Eiendom til omforent pris 

tilbudt i e-post av 29. februar 2016 til beboere. 
 Garasjeplassene skal være gjesteparkering inntil Sameiet bestemmer annet. 
FORSLAG TIL VEDTAK:  Godkjennes med flertallsbeslutning, og kostnaden fordeles på 

hver boenhet. 
  
 
På vegne av flere beboere 
 
 
Frank Jøsendal ………………………………………….   
Tlf. 99 01 91 09 
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FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER i § 7 FOR LANDSNES HAGE 
(MARKERT I GULT) 

 
7. STYRET 

 
7. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av fem (5) medlemmer og ett (1) fast møtende 

varamedlem. Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndige 
personer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av sameiermøtet med vanlig 
flertall av de avgitte stemmene. Styrets leder velges særskilt for ett (1) år av gangen.  

 
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes av 
sameiermøtet. Et medlem i styret kan ikke velges i mer enn 3 sammenhengende 
perioder. 

 
 
7. 2 Styrets oppgaver og myndighet 

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.  Styret er ansvarlig for at eiendommen holdes tilstrekkelig forsikret. 
Sameierne må for egen del forsikre sine interesser. 

 
Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene 
eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet. 

 
Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret 
om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte 
tilfelle. 

 
I felles anliggender som avtaleinngåelse og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, 
representerer styret sameierne og forplikter dem ved sin underskrift.  
Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. 

 
 
7. 3 Styremøter 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 

 
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De 
som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle 
styremedlemmene. 

 
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en 
møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal 
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.  

 
       
På vegne av flere v/ Frank Jøsendal 
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RE. KJØP AV LEDIGE GARASJEPLASSER I “LANDSNES HAGE” 
	
	
	 
Fra: Biztranslations AS [mailto:info@biztranslations.no]   
Sendt: 28. februar 2016 19:52  
Til: Torgils Kvam <tk@soloneiendom.no>  
Emne: Garasjeplasser 
  
Hei Torgils, 
  
V i er  en gruppe mennesker i Landsnes Hage (mer enn 10) som foreslår en løsning på de 
ledige garasjeplassene. 
  
Gruppen foreslår at Sameiet kjøper garasjene for omforent pris og bruker de som 
gjesteparkeringer inntil videre. Dette for å unngå at fremmede får tilgang til vårt 
bokompleks gjennom garasjeanlegget. Forslaget vil fremmes på Sameiermøtet 19. april og 
sannsynligvis bli godtatt. 
  
Kan Solon Eiendom utsette sin planlagte annonsering på Finn.no til etter dette Årsmøtet? 
  
Ved kjøp av alle plassene under ett vil det gi Solon mulighet til mindre administrasjon og 
bedre pris til sameiet. 
  
Kan du gi en tilbakemelding på forslaget, slik at gruppen kan eventuelt gå videre med 
saken? 
  
Vennlig hilsen 
  
Frank Jøsendal 
Tlf 99 01 91 09 
Landsnes Hage B203 
E-mail:    info@biztranslations.no 
 
 
 
 
 
Torgils Kvam <tk@soloneiendom.no>  
Til: Admin Translator <info@biztranslations.no>  
SV: Garasjeplasser 
 
Hei igjen, 
  
Har kort diskutert dette internt. Vi kan, ved et samlet salg av plassene til sameiet, tilby 
disse for NOK 700.000. 
  
Prisen forutsetter: 
Alle plassene selges samlet 
Sameiet har besiktiget plassene (altså ikke noen påfølgende klager på at plasser er 
trange, etc). 
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At eventuelle sameiere i perioden frem til 19.04.2016 skal ha rett til å kjøpe plasser av 
Solon, dog slik at Sameiet kjøper resterende usolgte plasser for NOK 100.000 pr. stk. 
Sameiet dekker dokumentavgift og tinglysingsomkostninger på vanlig måte (blir ikke så 
mange tusen – dokumentavgift regnes av andel tomteverdi) 
  
Kan du gi meg en tilbakemelding på om dette er noe forslagsstillerne kan akseptere som 
et forslag de stiller seg bak? 
  
	 
Med vennlig hilsen 
TORGILS KVAM 
DAGLIG LEDER/SIVILINGENIØR 
Mobil: 902 06 830 

 
Solon Næring AS 
Besøk: Olav Vs gate 5, 0161 Oslo 
Post: Pb. 1847 Vika, 0123 Oslo 
www.soloneiendom.no 
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VEDLEGG SAK 8 

SAKER TIL AGENDA SAMEIERMØTE 19.04.16 

1. Kommunikasjon, informasjon og dokumentasjon. 

Dagens system med flere elektroniske informasjonskanaler 

oppleves forvirrende og uoversiktelig. 

FORSLAG TIL VEDTAK:                                                                                 

a) All offisiell informasjon og dokumentasjon bør over på 

Enquists portal.                                                                                       

b) Referater må kvalitetssikres med at innspill og forslag legges 

ved styreprotokoll. Referater skal være ferdige og signert før 

styremøtet oppheves.  

1. Allmøte inn i vedtektene. 

Sameiet har fått mangelfull informasjon, og vært for lite 

involvert i viktige beslutninger.                                              

FORSLAG TIL VEDTAK: Allmøte skal holdes 2 ganger i året, vår og 

høst. Dette skal inn i vedtektene. 

2. Styrets oppgave er å overholde vedtekter og ivareta 

fellesskapets interesser.                                                                         

FORSLAG TIL VEDTAK: Styremedlemmer kan ikke bruke sin 

posisjon til å fremme egne interesser. 

3. Hagegruppen – mandat og budsjett.                                                   

I styrets siste referat står det ikke at Hagegruppen ba om at 

mandat og budsjett skulle bli tatt opp på Sameiermøtet.             

Se sak 1b.                                                                                    

FORSLAG TIL VEDTAK: Mandat og budsjett tas opp på 

Sameiermøte, event. på vedtatt Allmøte.                                                                  

4. Regnvann som ikke ledes bort fra balkonger, men inn mot 

trevegg.                                                                                              

Dette er tatt opp bl.a. for å hindre at Sameiet senere får store 

kostnader. Hva har skjedd siden saken ble meldt til Torgils Kvam 

og hva blir gjort for å løse problemet ?                                          

 

Mvh Hege Løvåsen                         Asker 05.03.16 
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