
Eiendomsnøkkelen AS 
v/Alf Grønneflåta 
Postboks 6786 St. Olavs plass, 0129 OSLO 
E-post: post@eiendomsnokkelen.no 
 
6847370        5991/303 16.11.22 
 

Megleropplysninger 

 
Vi viser til forespørsel av 16.11.2022. 
 
Selskapsnr: 5991  St. Halvardsgate 25 A-c As,  
Organisasjonsnr: 930.480.428 , 
Aksjonær: Caterina Elizabeth Sørløkken     Carl Oskar Evert Flyman 
Leieobjektnr: 303  
Aksjeboenhetsnr: 00015 
Adresse: St.halvards Gate 25 B, 0192 OSLO  
Hjemmeside:  http://www.sthalvardsgate25ac.no 
 

Dokument som medfølger Meglerpakke 1: 
Boligselskapets årsrapport med regnskap, protokoll fra årsmøtet, vedtekter og husordensregler følger 
vedlagt. Disse dokumentene er en viktig del av meglerpakken. 
 

Opplysninger om boligselskapet: 

• Forkjøpsrett: Nei - styregodkjenning: Ja 

• Særskilte begrensninger klausuler: Se boligselskapets vedtekter. 

• Dyrehold: Se boligselskapets husordensregler/vedtekter. 

• Boligselskapets forsikring: Gjensidige Forsikring - polisenummer 80786820.   

• Opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etc. må innhentes fra bygningsmyndighetene. 

• Påkostninger/utbedringer: Se årsrapporten. 

• Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei  

• Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For 
ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten. 

• Spesielt ved salg av eiendom uten tinglysning: Kjøper må selv sende en kopi av salgskontrakten til 
Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere overdragelsen. Kopien kan sendes inn via 
skatteetaten.no/epost. Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til Skatteetaten.  

• Selskapet har 19 parkeringsplasser og 2 MC-plasser. Beboere kan abonnere på parkeringsoblat (mnd 
leie kr. 414,-/300,-). Kontaktperson er parkeringsansvarlig i styret. Se 
http://www.sthalvardsgate25.no/styret/. Parkeringsoblat følger ikke boligen og abonnementet må sies 
opp og oblat innleveres parkeringsansvarlig ved salg. Det påløper administrasjonskostnader til 
forretningsfører i forbindelse med leie av parkeringsplass. 

• Skilt og nøkler bestilles via selskapets hjemmeside www.sthalvardsgate25.no/ 

Selskapets totale lån og vilkår: 
Lånenr Type Restsaldo  Restløpetid Term Avdr.frihet Type Rente 
    pr. år til og med Rente (16.11.22) 
* OBOS03-98207789798 A 10.266.513,- 16 år 6 md. 12  Flyt 4,45% 
* OBOS04-98207886831 A 5.693.480,- 27 år 9 md. 12  Flyt 4,45% 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring som ikke er iverksatt pr. dags dato. 

Økonomiske opplysninger om leiligheten:  

Totale felleskostnader pr. d.d. kr 4.533,– pr. md.  
 
Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice pr telefon 22 86 56 25, for å få oppgitt 
eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant. 
 
 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/


Ligningsposter pr. 31.12.2021 (med forbehold om endringer): 
Ligningsverdi Innberetnings- Fradragsberettigede      Annen formue     Gjeld  
 pliktige inntekter kostnader  
Fås på lignings- 
kontoret 500,- 7.653,-       25.918,-      327.285,- 
 
Fellesgjeld og kapitalkostnader:                                                                     
Lånenummer  Restsaldo      Kapitalkostnader   
* OBOS03-98207789798 203.514,- 1.479,- 
* OBOS04-98207886831 112.867,- 607,- 
 
Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 317.000,- (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.11.2022  
 
Kapitalkostnader: 
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene 
(renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik 
mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet  ”Økonomiske opplysninger om leiligheten”, kan 
skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker. 
 

Kontaktinformasjon: 
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Robin William 
Johansen tlf.22 86 57 51 ev. pr. e-post: robin.william.johansen@obos.no. For øvrige spørsmål, ta kontakt 
med Avdeling Eierskifte på tlf: 22 86 56 00, eller pr. e-post: oef@obos.no. 
 

Verdidokument/pantheftelser: 
Fremkommer av pantattest, som følger vedlagt.  
Oppgjørsbrev og dokumentasjon på notering og sletting av pant må sendes elektronisk til 
eierskifte@obos.no. 
 
Vi gjør oppmerksom på at verdidokument for boligaksjeselskap fortsatt er verdidokument/verdipapir som må 
foreligge før transport til ny eier kan finne sted. Regler for håndpantsettelse av verdidokument/verdipapir 
gjelder. Pantsettelse for kjøpers eventuelle finansiering kan heller ikke finne sted før dokumentet foreligger 
hos forretningsfører.  
 
 
Ifølge opplysninger fra våre systemer beror dokumentet hos forretningsfører. 

Annen informasjon: 

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. 
Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne 
med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og 
det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god 
tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet 
erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eierskifte@obos.no


Melding fra megler om salg: 
Søknad om godkjenning av ny aksjonær sendes til styret v/Sarah Przedpelska St.halvards Gate 25 B, 192 
OSLO, e-post: sarahmprz@gmail.com. Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent. 
Overtakelsen bes derfor lagt til etter at styregodkjenning foreligger. Dersom det ikke er angitt frist i 
vedtektene, kan godkjenning av ny aksjonær ta inntil 2 måneder. Dette i henhold til aksjeloven. 
  
Melding om salg sendes OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: oef@obos.no. Meldingen må inneholde 
kjøpers navn, fødsels- og personnummer og overtakelsesdato. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-
postadresse, mobilnummer samt selgers nye adresse. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon 
pr. kjøper.  

 
Elektronisk kommunikasjon: 
Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med 
mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være 
en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr 
eieforhold. 
 
Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no  

Priser og gebyrer p.t. (alle prisene er inkl. mva):  

Ved bestilling av meglerpakke pr. brev eller e-post er prisen kr 4 925,- samt kr 425,- for pantattest.  

Ved bestilling av meglerpakke ev. enkeltprodukt via www.infoland.no, se pris på bestillingen. 
 
I tillegg påløper: 
Eierskifte-/transportgebyr   kr 9 178,-  
Pantenoterings–/urådighetsgebyr      kr 3 700,-  
 
Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID 
nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i 
forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli en liten økning/endring av priser på våre tjenester med virkning fra 
1.1.2023.  
 
Vi ser fram til et hyggelig samarbeid. 
 
Hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS 

 

mailto:reservasjon.oef@obos.no
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Vår ref:       Dato: 
 
SØKNAD OM GODKJENNING AV NY EIER 
 

 
For selger: ________________________________________ har oppdragsansvarlig:  
 
__________________________________________ formidlet salg av ovennevnte bolig. 
Overnevnte person(er) har kjøpt leilighet i boligselskapet. Vi har sendt separat salgsmelding til 
OBOS Eiendomsforvaltning AS, Avd. Eierskifte, som registrerer eierskiftet i boligselskapets 
eierliste. 
 
Kjøpers nåværende adresse:_________________________________________ 
 
Kjøpers e-post adresse:_____________________________________________ 
  
Husstanden består av ant. personer:___________________________________ 
 
Garasje/ Parkering:_________________________________________________      
 
Avtalt overtakelsesdato:______________________________________________  
 
Telefonnummer kjøper:________________  _______________ 
 
Svar på søknaden returneres til 
oppdragsansvarlig på adresse: _____________________________________ 
 
Oppdragsansvarlig e-post:  _____________________________________  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Vennligst send tilbakemelding til undertegnede pr. e-post 
 
  

Bolig. nr:                                              Selskapsnr:                                         Boligselskapets navn: 

 

Ny eier:                                                Fødselsdato:                                       Leilighetens adresse:  

 

Medeier:                                              Fødselsdato: 



 

Eierskifterelaterte  

tjenester 2022 
 

Tjenester Pris inkludert mva. 

    

Megleropplysninger:  

Meglerpakke 1 med energimerke via Ambita Infoland 4 100 kr 

Meglerpakke 1 via Ambita Infoland 3 500 kr 

Meglerpakke 2 via Ambita Infoland 2 400 kr 

  
 

Eierskifter: 
 

Borettslag / Sameier 6 115 kr 

Påfør/fjern medeier ved samlivsbrudd/arv/skifte i Brl. /SE 3 058 kr 

Boligaksjeselskap m/transportgebyr 9 178 kr 

Garasjer, uten dokumenter 763 kr 

Garasjer, inkl. dokumentbehandling 1 525 kr 

Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer 7 644 kr 

Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer 6 115 kr 

  

Notering: 
 

Noteringsgebyr Boligaksjeselskap 3 700 kr 

  
 

Pantattest Boligaksjeselskap: 
 

Bestilling via Ambita Infoland 325 kr 

  
 

Andre tjenester: 
 

Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) 5 250 kr 

 

 



St. Halvardsgate 25 A-C AS

Avholdes  31. mai - 4. juni 2022

Selskapsnummer: 5991

Generalforsamling 2022



Velkommen til generalforsamling i St. Halvardsgate 25 A-C AS

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digital avstemning:
Avstemningen åpner 31. mai kl. 10:00 og lukker 4. juni kl. 10:00.

Du f inner avstemningen på:

https://vibbo.no/5991

Hvordan deltar du digitalt?
 •  Du får en link via SMS.

 •  Du kan også f inne møtet ved å gå inn på vibbo.no

 •  Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din 
stemme.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?
 •  Alle eiere har rett til å stemme på generalforsamlingen.

 •  En stemme avgis pr. aksje.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt 
i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.

Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

3. Årsrapport og årsregnskap

4. Fastsettelse av honorarer

5. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i St. Halvardsgate 25 A-C AS
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamling er innkalt på.

Forslag til vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes

Sak 2

Valg av protokollvitner

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak 
Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg og Sarah Przedpelska er valgt.

Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat fra egenkapital. 

Forslag til vedtak 
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres fra egenkapital. 

Vedlegg
1. Årsrapport, beretning fra revisor og årsregnskap.pdf
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Sak 4

Fastsettelse av honorarer

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 250 000,-

Forslag til vedtak 
Styrets godtgjørelse settes til 250 000,- 

Sak 5

Valg av tillitsvalgte

Styreleder Lars Toft-Eriksen fratrer sitt verv. Det skal derfor gjennomføres valg av 
følgende verv:
Styreleder for 2 år
To styremedlemmer for 2 år
Et styremedlem for 1 år

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

 •  Sarah  Przedpelska

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

 •  Hennika Petrusjka B  Lillo-Stenberg

 •  Kristin Von  Hirsch

Valg av 1 styremedlem for et år Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styremedlem for et år:

 •  Oliver Jama  Johnsen
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ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Lars Toft-Eriksen St.Halvards Gate 25 A 
Styremedlem Martine Løw-R Dalevoll St.Halvards Gate 25 C 
Styremedlem Kristin Von Hirsch St.Halvards Gate 25 C 
Styremedlem Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg St.Halvards Gate 25 B 
Styremedlem Sarah Przedpelska St.Halvards Gate 25 B 
 

 
Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 4 kvinner.   
 
Generelle opplysninger om St. Halvardsgate 25 A-C AS 
Aksjeselskapet består av 48 leiligheter knyttet til aksjer.   
St. Halvardsgate 25 A-C AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 930480428, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune med 
følgende adresse: 
 

St Halvardsgate 25 A - C 
 

Gårds- og bruksnummer:  
 233                   184     
 
 
Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen 
bruksenhet i eiendommen.  
 

St. Halvardsgate 25 A-C AS 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. 
Aksjeselskapets revisor er BDO AS. 
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2  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

Styrets arbeid 
Styret ble konstituert 17.8.2021. Det er avholdt regelmessige styremøter ca. hver 6. uke. 
Utover det arbeider styret løpende med å følge opp boligselskapets drift. Styrets 
medlemmer er tildelt ulike ansvarsområder. Dette er kunngjort på Vibbo. 
Styret har arbeidet med løpende oppfølging av drift, forretningsførsel, forsikringssaker og 
beboeroppfølging. 
 
I løpet av året som har gått har det blitt gjennomført en rekke vedlikeholdstiltak. Styret har 
innarbeidede rutiner for HMS, og jobber kontinuerlig med å bedre disse. Styret har i 
henhold til disse rutinene foretatt internkontroll og utbedret eventuelle avvik. 
 
St Halvardsgate 25acb har gjennomført en utskifting av lys i alle fellesarealer og en 
oppussing av inngangsdørene. 
 
Utearealet er planlagt utbedret, med møblement, planter og hyggeligere omgivelser. 
 
Sameiet er i gang med utskifting av vareheis for å kunne fortsette utleie av lagerplass. 
Prosjektet er per tidspunkt for denne årsberetningen i startfasen. 
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3  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2022. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Aksjeselskapet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt 
i årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 3 581 705,- 
Dette er høyere enn budsjettert. 
Andre inntekter består i hovedsak av avregning av brensel med sameiet D-F.  
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 5 856 563,- 
Dette er lavere enn budsjettert. 
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 2 635 718,- og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er 
ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr. 31.12.2021.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser aksjeselskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2021 var kr 1 305 204,-  
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2022. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 1 381 000 til vedlikehold. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2021 til grunn en økning på 4,5 % for vann 
og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
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 2021.  
  
Forsikring 
Forsikringspremien for 2022 har økt. Premieendringen er en følge av indeksjustering på 
bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert 
på skadehistorikken i St. Halvardsgate 25 A-C AS.  
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4  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

 
Lån 
St. Halvardsgate 25 A-C AS har lån i OBOS Banken. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2022. 
 
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2022. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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ST. HALVARDS GATE 25 A-C AS 

ORG.NR. 930 480 428, KUNDENR. 5991 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2021 2020 2021 2022 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 2 993 544 2 668 722 3 043 000 3 026 000 

Andre inntekter  3 588 161 145 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 581 705 2 668 867 3 043 000 3 026 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -35 250 -25 250 -35 250 -35 250 

Styrehonorar  5 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Avskrivninger  14 0 -17 311 -15 000 -15 000 

Revisjonshonorar  6 -10 036 -9 578 -8 500 -8 500 

Forretningsførerhonorar  -91 458 -88 925 -93 500 -96 000 

Konsulenthonorar  7 -348 625 -120 794 -20 000 -80 000 

Drift og vedlikehold  8 -3 270 457 -3 802 660 -4 230 922 -1 381 000 

Forsikringer   -209 789 -182 549 -192 000 -222 000 

Kommunale avgifter  9 -345 293 -340 761 -344 500 -356 000 

Energi/fyring   -741 560 -554 558 -250 000 -250 000 

TV-anlegg/bredbånd   -149 892 -134 652 -140 000 -140 000 

Andre driftskostnader 10 -404 204 -366 066 -381 000 -386 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -5 856 563 -5 893 104 -5 960 673 -3 219 751 

        

DRIFTSRESULTAT   -2 274 858 -3 224 237 -2 917 673 -193 751 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 25 197 25 813 0 0 

Finanskostnader  12 -386 057 -363 623 -613 250 -623 250 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -360 860 -337 810 -613 250 -623 250 

        

ÅRSRESULTAT     -2 635 718 -3 562 047 -3 530 923 -817 001 

        

Overføringer: 

Udekket tap   -2 635 718 -3 562 047   
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ST. HALVARDS GATE 25 A-C AS 

ORG.NR. 930 480 428, KUNDENR. 5991 

        

BALANSE 

        

    Note  2021 2020 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   13  1 250 820 1 250 820 

Tomt      138 980 138 980 

Andre varige driftsmidler  14  1 1 

SUM ANLEGGSMIDLER       1 389 801 1 389 801 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    65 526 20 376 

Forskuddsbetalte kostnader    0 6 485 

Driftskonto OBOS-banken    1 294 266 4 962 408 

Sparekonto OBOS-banken    392 507 391 659 

SUM OMLØPSMIDLER       1 752 299 5 380 928 

        

SUM EIENDELER         3 142 100 6 770 729 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Aksjekapital     115 200 115 200 

Udekket tap   15  -14 221 321 -11 585 603 

SUM EGENKAPITAL       -14 106 121 -11 470 403 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  16  16 509 926 17 146 557 

Annen langsiktig gjeld  17  291 200 291 200 

SUM LANGSIKTIG GJELD       16 801 126 17 437 757 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   57 859 71 986 

Leverandørgjeld     220 797 512 887 

Påløpte renter     2 185 2 156 

Garasjeregnskap   18  4 493 4 493 

Annen kortsiktig gjeld  19  161 762 211 854 

SUM KORTSIKTIG GJELD       447 095 803 376 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     3 142 100 6 770 729 
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Pantstillelse   20  17 475 000 17 475 000 

Garantiansvar     0 0 

        

Oslo, 10.05.2022 

Styret i St. Halvards Gate 25 A-C AS 

        

        

Lars Toft-Eriksen /s/  Martine Løw-R Dalevoll /s/ Kristin Von Hirsch /s/ 

        

        

Hennika P. B Lillo-Stenberg /s/ Sarah Przedpelska /s/   

        

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      2 743 920 

Seksjonert lokale      180 384 

Parkering       101 844 

Utleie MC-plass      4 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 030 948 
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REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkering       -35 604 

Utleie MC-plass      -1 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     2 993 544 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Avregning brensel mars 2020 til desember 2020   588 161 

SUM ANDRE INNTEKTER         588 161 

        

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -35 250 

SUM PERSONALKOSTNADER       -35 250 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 250 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 036. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -306 814 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -19 561 

Taksthuset Tronsen AS     -17 750 

Siv. Ing. Haga og Haugseth AS     -4 500 

SUM KONSULENTHONORAR       -348 625 
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NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Konsulenthonorar byggteknisk     -219 749 

Andre gebyrer      -5 100 

Orona Norway AS, utskiftning av heis    -2 134 777 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -2 359 626 

Drift/vedlikehold bygninger     -392 785 

Drift/vedlikehold elektro     -233 356 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -184 019 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -86 734 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg     -13 936 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -3 270 457 

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

bygningene. 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -221 677 

Renovasjonsavgift      -123 616 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -345 293 

        

NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Driftsmateriell      -1 436 

Lyspærer og sikringer     -3 699 

Vaktmestertjenester      -190 277 

Vakthold       -1 020 

Renhold ved firmaer      -178 501 

Snørydding      -19 908 

Andre fremmede tjenester     -609 

Kopieringsmateriell      -100 

Trykksaker      -506 

Andre kontorkostnader     -4 055 

Porto       -923 

Bank- og kortgebyr      -3 171 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -404 204 

        

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   848 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   1 283 

Kundeutbytte fra Gjensidige     23 066 

SUM FINANSINNTEKTER         25 197 
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NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -251 010 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -135 047 

SUM FINANSKOSTNADER         -386 057 

        

NOTE: 13 

BYGNINGER 

Tilgang 1951           1 250 820 

SUM BYGNINGER           1 250 820 

Tomten ble kjøpt i 1949. 

Gnr.233/bnr.184 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

        

NOTE: 14 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Søppelhus 

Tilgang 2010     147 335  
Tilgang 2011     25 723  
Avskrevet tidligere     -173 057  
              1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       1 

                

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       0 

                

NOTE: 15 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 

bygningene, står bokført til opprinnelige priser. 

 
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 

markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed 

vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. 

        

NOTE: 16 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 2,45 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2019     -11 475 000  
Nedbetalt tidligere     281 954  
Nedbetalt i år     494 629  

       -10 698 417 

OBOS-Banken 
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Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 2,45 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2020     -6 000 000  
Nedbetalt tidligere     46 489  
Nedbetalt i år     142 002  

       -5 811 509 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -16 509 926 

        

NOTE: 17 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Andre innskudd           -291 200 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -291 200 

                

NOTE: 18 

GARASJEREGNSKAP 

Drift/vedl.hold           -4 493 

SUM GARASJEREGNSKAP         -4 493 

        

NOTE: 19 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Midlertidig deposita      -45 353 

Skyldig brenselavregning 2019     -116 409 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -161 762 

        

NOTE: 20 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 

 
Pantelån       16 509 926 

TOTALT             16 509 926 

 
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2021 følgende bokførte verdi: 

 
Bygninger      1 250 820 

Tomt       138 980 

TOTALT             1 389 800 

        
AKSJEKAPITAL 

Aksjekapitalen er på kr 115 200 fordelt på 48 aksjer à kr 2400.  

 

Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. 
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Annen informasjon om aksjeselskapet 
 
Vibbo 
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på 
Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig 
informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å kunne kommunisere med styret. 
 
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. 
 
Forsikring 
Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 
80786820. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal aksjonær sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i 
OBOS Eiendomsforvaltning AS 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 aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. 
Den enkelte aksjonær 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 
aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs 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 aksjeselskapet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, 
organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og 
sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet 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. 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Unntaket er korttidsutleie (opptil 30 døgn i løpet av året) eller 
dersom andelseier bor i boligen selv. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating finnes på 
Vibbo. 
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Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt årsmøte 2022

Det ordinære årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som 
ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.

Årsmøtet åpnes 31.05.22 og er åpent for avstemning i 4 dager
Siste dato for avstemning er 4.06.22
Selskapsnummer: 5991    Selskapsnavn: St. Halvardsgate 25 A-C AS

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: Navn på eier(e):

Signatur:

Avstemning

Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes

For

Mot

Sak 2 Valg av protokollvitner

Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg og Sarah Przedpelska er valgt.

For

Mot

Sak 3 Årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres fra egenkapital. 

For

Mot

Leilighetsnummer: Navn på eier(e): Fortsetter på neste side
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Sak 4 Fastsettelse av honorarer

Styrets godtgjørelse settes til 250 000,- 

For

Mot

Sak 5 Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)

Sarah  Przedpelska

Styremedlem (2 skal velges)

Hennika Petrusjka B  Lillo-Stenberg

Kristin Von  Hirsch

Styremedlem for et år (1 skal velges)

Oliver Jama  Johnsen

Leilighetsnummer: Navn på eier(e): Fortsetter på neste side
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.



St. Halvardsgate 25 A-C AS

Avholdes  31. mai - 4. juni 2022

Selskapsnummer: 5991

Generalforsamling 2022



Velkommen til generalforsamling i St. Halvardsgate 25 A-C AS

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digital avstemning:
Avstemningen åpner 31. mai kl. 10:00 og lukker 4. juni kl. 10:00.

Du f inner avstemningen på:

https://vibbo.no/5991

Hvordan deltar du digitalt?
 •  Du får en link via SMS.

 •  Du kan også f inne møtet ved å gå inn på vibbo.no

 •  Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din 
stemme.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?
 •  Alle eiere har rett til å stemme på generalforsamlingen.

 •  En stemme avgis pr. aksje.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt 
i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.

Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

3. Årsrapport og årsregnskap

4. Fastsettelse av honorarer

5. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i St. Halvardsgate 25 A-C AS
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamling er innkalt på.

Forslag til vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes

Sak 2

Valg av protokollvitner

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak 
Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg og Sarah Przedpelska er valgt.

Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat fra egenkapital. 

Forslag til vedtak 
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres fra egenkapital. 

Vedlegg
1. Årsrapport, beretning fra revisor og årsregnskap.pdf
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Sak 4

Fastsettelse av honorarer

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 250 000,-

Forslag til vedtak 
Styrets godtgjørelse settes til 250 000,- 

Sak 5

Valg av tillitsvalgte

Styreleder Lars Toft-Eriksen fratrer sitt verv. Det skal derfor gjennomføres valg av 
følgende verv:
Styreleder for 2 år
To styremedlemmer for 2 år
Et styremedlem for 1 år

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

 •  Sarah  Przedpelska

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

 •  Hennika Petrusjka B  Lillo-Stenberg

 •  Kristin Von  Hirsch

Valg av 1 styremedlem for et år Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styremedlem for et år:

 •  Oliver Jama  Johnsen
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ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Lars Toft-Eriksen St.Halvards Gate 25 A 
Styremedlem Martine Løw-R Dalevoll St.Halvards Gate 25 C 
Styremedlem Kristin Von Hirsch St.Halvards Gate 25 C 
Styremedlem Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg St.Halvards Gate 25 B 
Styremedlem Sarah Przedpelska St.Halvards Gate 25 B 
 

 
Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 4 kvinner.   
 
Generelle opplysninger om St. Halvardsgate 25 A-C AS 
Aksjeselskapet består av 48 leiligheter knyttet til aksjer.   
St. Halvardsgate 25 A-C AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 930480428, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune med 
følgende adresse: 
 

St Halvardsgate 25 A - C 
 

Gårds- og bruksnummer:  
 233                   184     
 
 
Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen 
bruksenhet i eiendommen.  
 

St. Halvardsgate 25 A-C AS 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. 
Aksjeselskapets revisor er BDO AS. 
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2  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

Styrets arbeid 
Styret ble konstituert 17.8.2021. Det er avholdt regelmessige styremøter ca. hver 6. uke. 
Utover det arbeider styret løpende med å følge opp boligselskapets drift. Styrets 
medlemmer er tildelt ulike ansvarsområder. Dette er kunngjort på Vibbo. 
Styret har arbeidet med løpende oppfølging av drift, forretningsførsel, forsikringssaker og 
beboeroppfølging. 
 
I løpet av året som har gått har det blitt gjennomført en rekke vedlikeholdstiltak. Styret har 
innarbeidede rutiner for HMS, og jobber kontinuerlig med å bedre disse. Styret har i 
henhold til disse rutinene foretatt internkontroll og utbedret eventuelle avvik. 
 
St Halvardsgate 25acb har gjennomført en utskifting av lys i alle fellesarealer og en 
oppussing av inngangsdørene. 
 
Utearealet er planlagt utbedret, med møblement, planter og hyggeligere omgivelser. 
 
Sameiet er i gang med utskifting av vareheis for å kunne fortsette utleie av lagerplass. 
Prosjektet er per tidspunkt for denne årsberetningen i startfasen. 
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3  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2022. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Aksjeselskapet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt 
i årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 3 581 705,- 
Dette er høyere enn budsjettert. 
Andre inntekter består i hovedsak av avregning av brensel med sameiet D-F.  
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 5 856 563,- 
Dette er lavere enn budsjettert. 
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 2 635 718,- og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er 
ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr. 31.12.2021.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser aksjeselskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2021 var kr 1 305 204,-  
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2022. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 1 381 000 til vedlikehold. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2021 til grunn en økning på 4,5 % for vann 
og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
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 2021.  
  
Forsikring 
Forsikringspremien for 2022 har økt. Premieendringen er en følge av indeksjustering på 
bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert 
på skadehistorikken i St. Halvardsgate 25 A-C AS.  
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4  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

 
Lån 
St. Halvardsgate 25 A-C AS har lån i OBOS Banken. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2022. 
 
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2022. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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ST. HALVARDS GATE 25 A-C AS 

ORG.NR. 930 480 428, KUNDENR. 5991 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2021 2020 2021 2022 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 2 993 544 2 668 722 3 043 000 3 026 000 

Andre inntekter  3 588 161 145 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 581 705 2 668 867 3 043 000 3 026 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -35 250 -25 250 -35 250 -35 250 

Styrehonorar  5 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Avskrivninger  14 0 -17 311 -15 000 -15 000 

Revisjonshonorar  6 -10 036 -9 578 -8 500 -8 500 

Forretningsførerhonorar  -91 458 -88 925 -93 500 -96 000 

Konsulenthonorar  7 -348 625 -120 794 -20 000 -80 000 

Drift og vedlikehold  8 -3 270 457 -3 802 660 -4 230 922 -1 381 000 

Forsikringer   -209 789 -182 549 -192 000 -222 000 

Kommunale avgifter  9 -345 293 -340 761 -344 500 -356 000 

Energi/fyring   -741 560 -554 558 -250 000 -250 000 

TV-anlegg/bredbånd   -149 892 -134 652 -140 000 -140 000 

Andre driftskostnader 10 -404 204 -366 066 -381 000 -386 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -5 856 563 -5 893 104 -5 960 673 -3 219 751 

        

DRIFTSRESULTAT   -2 274 858 -3 224 237 -2 917 673 -193 751 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 25 197 25 813 0 0 

Finanskostnader  12 -386 057 -363 623 -613 250 -623 250 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -360 860 -337 810 -613 250 -623 250 

        

ÅRSRESULTAT     -2 635 718 -3 562 047 -3 530 923 -817 001 

        

Overføringer: 

Udekket tap   -2 635 718 -3 562 047   
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ST. HALVARDS GATE 25 A-C AS 

ORG.NR. 930 480 428, KUNDENR. 5991 

        

BALANSE 

        

    Note  2021 2020 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   13  1 250 820 1 250 820 

Tomt      138 980 138 980 

Andre varige driftsmidler  14  1 1 

SUM ANLEGGSMIDLER       1 389 801 1 389 801 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    65 526 20 376 

Forskuddsbetalte kostnader    0 6 485 

Driftskonto OBOS-banken    1 294 266 4 962 408 

Sparekonto OBOS-banken    392 507 391 659 

SUM OMLØPSMIDLER       1 752 299 5 380 928 

        

SUM EIENDELER         3 142 100 6 770 729 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Aksjekapital     115 200 115 200 

Udekket tap   15  -14 221 321 -11 585 603 

SUM EGENKAPITAL       -14 106 121 -11 470 403 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  16  16 509 926 17 146 557 

Annen langsiktig gjeld  17  291 200 291 200 

SUM LANGSIKTIG GJELD       16 801 126 17 437 757 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   57 859 71 986 

Leverandørgjeld     220 797 512 887 

Påløpte renter     2 185 2 156 

Garasjeregnskap   18  4 493 4 493 

Annen kortsiktig gjeld  19  161 762 211 854 

SUM KORTSIKTIG GJELD       447 095 803 376 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     3 142 100 6 770 729 
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Pantstillelse   20  17 475 000 17 475 000 

Garantiansvar     0 0 

        

Oslo, 10.05.2022 

Styret i St. Halvards Gate 25 A-C AS 

        

        

Lars Toft-Eriksen /s/  Martine Løw-R Dalevoll /s/ Kristin Von Hirsch /s/ 

        

        

Hennika P. B Lillo-Stenberg /s/ Sarah Przedpelska /s/   

        

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      2 743 920 

Seksjonert lokale      180 384 

Parkering       101 844 

Utleie MC-plass      4 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 030 948 
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REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkering       -35 604 

Utleie MC-plass      -1 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     2 993 544 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Avregning brensel mars 2020 til desember 2020   588 161 

SUM ANDRE INNTEKTER         588 161 

        

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -35 250 

SUM PERSONALKOSTNADER       -35 250 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 250 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 036. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -306 814 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -19 561 

Taksthuset Tronsen AS     -17 750 

Siv. Ing. Haga og Haugseth AS     -4 500 

SUM KONSULENTHONORAR       -348 625 
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NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Konsulenthonorar byggteknisk     -219 749 

Andre gebyrer      -5 100 

Orona Norway AS, utskiftning av heis    -2 134 777 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -2 359 626 

Drift/vedlikehold bygninger     -392 785 

Drift/vedlikehold elektro     -233 356 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -184 019 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -86 734 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg     -13 936 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -3 270 457 

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

bygningene. 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -221 677 

Renovasjonsavgift      -123 616 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -345 293 

        

NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Driftsmateriell      -1 436 

Lyspærer og sikringer     -3 699 

Vaktmestertjenester      -190 277 

Vakthold       -1 020 

Renhold ved firmaer      -178 501 

Snørydding      -19 908 

Andre fremmede tjenester     -609 

Kopieringsmateriell      -100 

Trykksaker      -506 

Andre kontorkostnader     -4 055 

Porto       -923 

Bank- og kortgebyr      -3 171 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -404 204 

        

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   848 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   1 283 

Kundeutbytte fra Gjensidige     23 066 

SUM FINANSINNTEKTER         25 197 
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NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -251 010 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -135 047 

SUM FINANSKOSTNADER         -386 057 

        

NOTE: 13 

BYGNINGER 

Tilgang 1951           1 250 820 

SUM BYGNINGER           1 250 820 

Tomten ble kjøpt i 1949. 

Gnr.233/bnr.184 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

        

NOTE: 14 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Søppelhus 

Tilgang 2010     147 335  
Tilgang 2011     25 723  
Avskrevet tidligere     -173 057  
              1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       1 

                

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       0 

                

NOTE: 15 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 

bygningene, står bokført til opprinnelige priser. 

 
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 

markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed 

vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. 

        

NOTE: 16 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 2,45 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2019     -11 475 000  
Nedbetalt tidligere     281 954  
Nedbetalt i år     494 629  

       -10 698 417 

OBOS-Banken 
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Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 2,45 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2020     -6 000 000  
Nedbetalt tidligere     46 489  
Nedbetalt i år     142 002  

       -5 811 509 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -16 509 926 

        

NOTE: 17 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Andre innskudd           -291 200 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -291 200 

                

NOTE: 18 

GARASJEREGNSKAP 

Drift/vedl.hold           -4 493 

SUM GARASJEREGNSKAP         -4 493 

        

NOTE: 19 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Midlertidig deposita      -45 353 

Skyldig brenselavregning 2019     -116 409 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -161 762 

        

NOTE: 20 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 

 
Pantelån       16 509 926 

TOTALT             16 509 926 

 
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2021 følgende bokførte verdi: 

 
Bygninger      1 250 820 

Tomt       138 980 

TOTALT             1 389 800 

        
AKSJEKAPITAL 

Aksjekapitalen er på kr 115 200 fordelt på 48 aksjer à kr 2400.  

 

Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. 

 
 
  

17 av 22Vedlegg 1 Årsrapport, beretning fra revisor og årsregnskap.pdf



14  St. Halvardsgate 25 A-C AS 

 
 

 

Annen informasjon om aksjeselskapet 
 
Vibbo 
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på 
Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig 
informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å kunne kommunisere med styret. 
 
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. 
 
Forsikring 
Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 
80786820. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal aksjonær sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i 
OBOS Eiendomsforvaltning AS 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 aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. 
Den enkelte aksjonær 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 
aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs 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 aksjeselskapet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, 
organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og 
sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet 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. 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Unntaket er korttidsutleie (opptil 30 døgn i løpet av året) eller 
dersom andelseier bor i boligen selv. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating finnes på 
Vibbo. 
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Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt årsmøte 2022

Det ordinære årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som 
ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.

Årsmøtet åpnes 31.05.22 og er åpent for avstemning i 4 dager
Siste dato for avstemning er 4.06.22
Selskapsnummer: 5991    Selskapsnavn: St. Halvardsgate 25 A-C AS

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: Navn på eier(e):

Signatur:

Avstemning

Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes

For

Mot

Sak 2 Valg av protokollvitner

Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg og Sarah Przedpelska er valgt.

For

Mot

Sak 3 Årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres fra egenkapital. 

For

Mot

Leilighetsnummer: Navn på eier(e): Fortsetter på neste side
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Sak 4 Fastsettelse av honorarer

Styrets godtgjørelse settes til 250 000,- 

For

Mot

Sak 5 Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)

Sarah  Przedpelska

Styremedlem (2 skal velges)

Hennika Petrusjka B  Lillo-Stenberg

Kristin Von  Hirsch

Styremedlem for et år (1 skal velges)

Oliver Jama  Johnsen

Leilighetsnummer: Navn på eier(e): Fortsetter på neste side
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.



 

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ST. HALVARDSGATE 25 A-C AS 
Møtedato: 24.06.2020 
Møtetidspunkt: 18.00  
Møtested: Vaskeriet, St. Halvards gate 25 A, Oslo  

Til stede: 16 aksjonærer møtte fysisk, 5 var representert ved fullmakt, totalt 21stemmeberettigede.  

Møtet ble åpnet av Lars Toft-Eriksen. 

1.  Konstituering 
A) Valg av møteleder 
 Som møteleder ble foreslått Lars-Toft Eriksen.  

Vedtak:  Valgt 
B)  Godkjenning av de stemmeberettigede 
 Det ble foreslått å anse avkrysset aksjonær-/fremmøteliste, de innleverte 

registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende 
eier er til stede.  

Vedtak:  Godkjent 
C)  Valg av protokollfører og protokollvitne  
 Som protokollfører ble foreslått Andreas Bjørklund.  

 Som protokollvitne ble foreslått Magne Langsæter  

Vedtak:  Valgt 
D)  Godkjenning av møteinnkallingen  
 Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og 

erklære møtet for lovlig satt.  

Vedtak:  Godkjent 

2.  Oppgradering av heisanlegg til 8. etasje  
 Saksfremstilling fremgår av innkallingen.  

Vedtaks-
forslag: 

Nytt heisanlegg for St. Halvards gate 25 a-c utvides fra 7. til 8. etasje. Kostnadene 
forbundet med dette dekkes av St. Halvards gate 25 a-c AS og fordeles mellom dets 
aksjonærer i henhold til normalbrøk. 

 Man gikk til avstemming med følgende stemmetall:  

 Stemmer for: 8 

 Stemmer mot: 13 

Vedtak:  Ikke vedtatt, forslaget falt  

Møtet ble hevet kl. 18.28 

Signatur:  

S  S  S 
Styreleder  

LARS TOFT-ERIKSEN 

 Protokollfører  

ANDREAS BJØRKLUND 

 Magne Langsæter  

 



Protokoll til årsmøte 2022 for St. Halvardsgate 25 A-C AS

Organisasjonsnummer: 930480428
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 31. mai kl. 10:00 til 4. juni kl. 10:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 25.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamling er innkalt på.

Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 22
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak:
Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg og Sarah Przedpelska er valgt.

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 22
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat fra egenkapital. 

Forslag til vedtak:
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres fra egenkapital. 

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 20
Antall stemmer mot vedtaket: 1

 



Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 250 000,-

Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til 250 000,- 

Forslaget ble vedtatt

Antall stemmer for vedtaket: 15
Antall stemmer mot vedtaket: 5
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Valg av tillitsvalgte

Styreleder Lars Toft-Eriksen fratrer sitt verv. Det skal derfor gjennomføres valg av 
følgende verv:
Styreleder for 2 år
To styremedlemmer for 2 år
Et styremedlem for 1 år

Styreleder (2 år)
Følgende ble valgt:
Sarah  Przedpelska (22 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Sarah  Przedpelska

Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Kristin Von  Hirsch (20 stemmer)
Hennika Petrusjka B  Lillo-Stenberg (22 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Kristin Von  Hirsch
Hennika Petrusjka B  Lillo-Stenberg

Styremedlem for et år (1 år)
Følgende ble valgt:
Oliver Jama  Johnsen (21 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Oliver Jama  Johnsen

 



 

Protokollen signeres av: 

Møteleder: Robin Johansen /s/ 

Protokollvitne: Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg /s/ 

Protokollvitne: Sarah Przedpelska /s/ 

 

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning: 

 

Navn      Valgt for 

Leder  Sarah Przedpelska                                   2022-2024    

Styremedlem Martine Dalevoll                         2021-2023 

Styremedlem Hennika Petrusjka B Lillo-Stenberg  2022-2024 

Styremedlem Kristin von Hirsch                         2022-2024 

Styremedlem Oliver Johnsen                                              2022-2023 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

 

 



 
VEDTEKTER FOR AS ST. HALVARDS GATE 25 A-C 
 
Fastsatt første gang 31. august 1949. Endret 9. februar 2010, 30. 
mai 2012, 11. mai 2016, 25. mai 2020 og 10. mai 2021. 
 
§ 1. 
 
Selskapets navn er AS St. Halvards gate 25 A-C. 
 
§ 2. 
 
Selskapets formål er kjøp, salg og drift av eiendommen knyttet til St. 
Halvards gate 25 a-c i Oslo samt alt som står i forbindelse med 
dette. 
 
§ 3. 
 
Selskapets forretningskontor er i Oslo.§ 4.Selskapets aksjekapital 
utgjør kr 115.200 fordelt på 48 aksjer à kr 2.400 fullt innbetalt og 
lydende på navn. Til hver aksje er det knyttet en andelsobligasjon 
med en tilhørende leilighet i selskapets eiendom. 
 
§ 5. 
 
Selskapets styre består av 3-5 medlemmer. Styreleder velges av 
generalforsamling. Styrets medlemmer og dets leder velges for 2 år 
av gangen, dog således at det ved 1ste gangs valg velges 2 
medlemmer for 1 år. 
 
Selskapets firma tegnes av styreleder sammen med 2 av styrets 
medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 2 
styremedlemmer er til stede. Styrets godtgjørelse fastsettes av 
generalforsamlingen. 
 
Styret kan ikke meddele prokura. Styret inngår avtale med 
forretningsfører. Forretningsfører eller andre som selskapet har 
inngått kontrakt med kan ikke være medlem av styret. 
 



§ 6. 
 
Til enhver overlatelse av aksjer og andelsobligasjoner med 
tilhørende leilighet kreves skriftlig samtykke av selskapets styre. 
Søknad i forbindelse med styrets godkjenning skjer til 
forretningsfører. 
 
Aksjer og andelsobligasjoner kan bare omsettes i forbindelse med 
tilhørende leilighet. 
 
Styret kan forlange at oppgjør skal skje gjennom styret, og 
selskapet er i tilfelle berettiget til av salgssummen å dekke sitt 
eventuelle tilgodehavende hos selgeren. 
 
Styret kan med saklig grunn nekte å godta en kjøper som ikke 
ansees ønskelig som aksjonær og leieboer. 
 
Kun fysiske personer kan være aksjonærer i selskapet, dog med 
unntak av de bestemmelser som følge av lov. 
 
§ 7. 
 
Styret fastsetter til enhver tid leiens størrelse således at den foruten 
vanlig driftsutgifter også dekker renter og avdrag. 
 
Pantsetting av fast eiendom avgjøres av generalforsamlingen.  
 
Leieforholdet kan ikke sies opp fra selskapets side så lenge den 
fastsatte husleien erlegges i rett tid, og leiekontrakten og husorden 
for øvrig overholdes.  
 
Framleie av hele leiligheten tilknyttet en andelsobligasjon er bare 
tillatt etter forut innhentet skriftlig samtykke fra styret, og på de vilkår 
som fastsettes av dette i hvert tilfelle. Fremleie er kun tillatt for opp 
til maksimum tre sammenhengende år, så fremt aksjonæren har 
bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Utover selskapets 
vedtekter reguleres fremleie i boligselskapet av Lov om borettslag. 
 



§ 8. 
 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mai måneds 
utgang. Innkallelse med angivelse av dagsorden og bilagt revidert 
regnskap for det foregående år skal sendes med 8 - åtte - dagers 
skriftlig varsel til alle aksjonærer. 

 



Husordensregler 

AS St. Halvards gate 25 A-C  

 

Vedtatt av styret 10. mai 2022 

§ 1 Bruk av eiendommen 

Hver enkelt aksjonær i selskapet plikter å bruke boligen knyttet til vedkommendes 

aksje og eiendommen for øvrig aktsomt. Beboere skal opptre slik at det ikke er til 

ulempe og sjenanse for øvrige beboere på eiendommen. 

Boligselskapet kan kreve erstatning hos den enkelte aksjonær, dersom den 

vedkommende, eller de/den vedkommende gir tilgang til eiendommen, påfører 

eiendommen skade som følge av mangelfull overholdelse av plikten om aktsomhet. 

§ 2 Hensetting av private eiendeler 

Gårdsplass, bakgård, trappeoppgang, trapperepos, kjellerkorridorer, vaskeri, og andre 

fellesarealer skal ikke opptas med gjenstander tilhørende beboerne. Det er ikke tillatt å 

oppbevare gjenstander, som for eksempel sko, paraplyer og planter, utenfor 

inngangsdør til den enkelte leilighet eller andre steder i trappeoppgangene. 

Gjenstander som nevnt ovenfor vil bli fjernet av selskapet uten forvarsel. Eier av slike 

gjenstander, inkludert avfall, kan belastes økonomisk for kostnaden ved fjerning av 

dette. 

§ 3 Avfall 

Enhver forurensning av gårdsplass, bakgård og ovennevnte fellesarealer er strengt 

forbudt. Det er strengt forbudt å hensette søppel og annet avfall i disse arealene. 

Det er separate avfallsbeholdere for papir og annet husholdningsavfall. Papir og papp 

skal kun legges i beholder for papir. Øvrig husholdningsavfall skal sorteres i henhold 

til kommunens retningslinjer med egne poser for plast og matavfall. Alle former for 

avfall skal være pakket i plastposer. Den enkelte beboer er ansvarlig for å holde det 

ryddig og rent omkring avfallsbeholderne. Søl omkring avfallsbeholdere må unngås. 



Glass og metall skal kastes i egne avfallsbeholdere plassert i nabolaget. Større 

gjenstander, elektriske apparater og miljøfarlig avfall skal leveres på en 

gjenbruksstasjon.  

§ 4 Nøkler og låsing av eiendommen 

Inngangsdører og kjellerdører skal lukkes og låses etter bruk. Dersom det er behov for 

å holde inngangsdører åpne skal dette kun skje over kort tid og under oppsyn. Nøkler 

til eiendommen skal ikke overleveres til uvedkommende. Hver enkelt beboer er 

ansvarlig for å ta godt vare på nøkler tilhørende eiendommen. 

§ 5 Brannsikkerhet 

Branndører skal alltid holdes lukket, såfremt de ikke er i bruk. 

Bruk av ild, som fyrstikker og lighter, er strengt forbudt i kjeller og andre 

fellesarealer. 

Det er ikke tillatt å oppbevare selvantennelig eller meget brannfarlig materiell i 

kjellerboder, for eksempel propanbeholdere, bensinkanner, og propanovner. 

Fellesarealer, inkludert trappeoppgangene, skal ikke benyttes til oppbevaring av 

private gjenstander, utenom på dertil oppmerkede områder. 

Det er ikke tillatt å hensette skotøy og annet i trappeoppgangene.  

Ved brann skal det varsles med manuell brannvarsler tilknyttet alarmklokker. Manuell 

brannvarsler befinner seg i nedgang til kjeller i oppgang B. Videre skal Brann- og 

redningsetaten varsles på telefon 110.  

Ulovlig oppbevarte private gjenstander kan fjernes uten varsel. Det er strengt forbudt 

å benytte kullgrill på balkongene. Gassgrill eller elektrisk grill kan benyttes hvis det 

ikke sjenerer andre beboere. 



§ 6 Rømningsveier 

Byggets rømningsveier ved brann er trappeoppganger, balkonger, så vel som 

kjellerkorridorer.  

Trappeoppganger og kjellerkorridorer skal holdes fri for alle gjenstander, med unntak 

for dørmatter tilknyttet hver enkelt leilighet. 

Balkongene skal være framkommelige. Skillevegger mellom balkongene skal ikke 

blokkeres, da disse skal kunne åpnes ved brann. Boligselskapet kan foreta rydning av 

balkonger på beboers regning, dersom rømningsveier ikke er tilstrekkelig fri. 

Beboeren plikter å fjerne snø og is på balkong. 

Heis skal ikke benyttes ved evakuering av eiendommen. 

Beboerne plikter å gjøre seg kjent med rømningsveiene. 

§ 7 El-sikkerhet 

Den enkelte aksjonær plikter å påse at det elektriske anlegget tilknyttet leiligheten er i 

forskriftsmessig stand. Vedkommende plikter også å påse det elektriske anlegget 

benyttes slik at det ikke kan utgjøre risiko for brann. Sikringsskap tilknyttet den 

enkelte leilighet skal holdes låst med universallås for sikringsskap. 

§ 8 Inngrep i eiendommens fasade og fellesarealer 

Det er ikke tillatt å henge opp plakater og oppslag av annen art på eiendommen, med 

mindre dette er nabovarsler. Oppslagstavler skal benyttes til dette formålet. 

Det er ikke tillatt å sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten. 

Det er ikke tillatt å foreta inngrep på fasade eller i fellesarealene uten skriftlig 

forhåndssamtykke fra boligselskapet. 

Enhver montering av utstyr eller installasjoner på eller ved balkongene er forbudt uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet, og skal i så tilfelle skje på de eventuelle 

vilkår som fastsettes av boligselskapet. Dette gjelder for eksempel parabolantenner, 



markiser og persienner. Montering av blomsterkasser på balkongens gelendre skal 

gjøres med tilstrekkelig sikring, slik at blomsterkassene ikke representerer fare for 

personskade. 

Det er ikke tillatt å ta hull i byggets ytre vegger uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

boligselskapet. 

Det er ikke tillatt å male utvendige vindussprosser, dører, dørkarmer eller vegger uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet. Det er ikke tillatt å skifte vinduer eller 

utvendige dører, inkludert inngangsdør til leilighet, uten skriftlig forhåndssamtykke 

fra boligselskapet. 

Markering av navn på ringeklokker og postkasser skal skje med boligselskapets 

standardiserte merkelapper. 

§ 9 Oppussing 

Bygningskonstruksjon 

Det skal søkes om godkjenning fra boligselskapet for inngrep i eksisterende 

bygningskonstruksjon. Inngrep kan ikke gjennomføres før styrets skiftelige samtykke 

er innhentet. Dersom tiltaket innebærer inngrep i bærende bygningskonstruksjon skal 

søknaden inneholde statiske beregninger av hvilke konsekvenser inngrepet har for 

bygningskonstruksjonens bæreevne samt redegjørelse for eventuelle kompenserende 

tiltak. Slike beregninger utføres av den fagperson som styret utpeker, og bekostes av 

leilighetens aksjonær.  

Våtrom, vann og avløp 

Dersom det skal foretas oppgradering av våtrom inkludert vann og avløp tilknyttet 

kjøkken skal dette meldes boligselskapet. Dette gjelder tiltak som medfører inngrep i 

eksisterende rørføringer og sluk, så vel som inngrep i vegger og gulv som kan ha 

betydning for sikkerheten mot vannlekkasje. 

Ved bytte av sluk og inngrep i vannrør utenom leiligheten og avløpsrør skal det søkes 

om dette til boligselskapet. Det er ikke tillatt å utføre slike tiltak uten skriftlig 

forhåndssamtykke fra boligselskapet. Slike arbeider skal være utført av autoriserte 



fagfolk og gjøres i henhold til våtromsnormen. Ved slike tiltak skal kopi av 

samsvarserklæring oversendes boligselskapet. 

Det er ikke tillatt å installere elektronisk vifte eller annen form for mekanisk avtrekk 

på byggets luftekanaler. 

Ved totalrenovering av bad eller kjøkken skal styret varsles. Boligselskapet har i slike 

tilfeller anledning til å skifte vannførende rør for forbruksvann i disse rommene. 

Utskiftning skjer i strekket fra himling til himling i leilighet under den aktuelle 

leiligheten. Utskiftningen gjelder kun felles rør og gjelder ikke innvendige rør i 

leiligheten. Boligselskapet dekker kostnadene forbundet det. 

Radiatorer 

Det er ikke tillatt å bytte ut radiatorer uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

boligselskapet. 

Brannceller 

Det er ikke tillatt å bryte brannceller mot andre leiligheter eller fellesarealer, dvs. 

leilighetens ytre vegger mot andre leiligheter og trappeoppgang, tak og gulv, uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet. 

Elektrisk anlegg 

 

Det skal søkes boligselskapet om tiltak tilknyttet det elektriske anlegget som 

innebærer inngrep i sikringsskap tilhørende leiligheten eller fellesarealer. Tiltaket kan 

ikke gjennomføres før styrets skiftelige samtykke er innhentet. Ved samtykke fra 

styret for ovennevnte tiltak skal tiltaket gjennomføres på de eventuelle vilkår som 

fastsettes av boligselskapet. Ved slike tiltak skal kopi av samsvarserklæring 

oversendes boligselskapet. Det er ikke tillatt å oppgradere hovedsikring tilhørende den 

enkelte leilighet utover 35 ampere. 

Ved opplegg av nye kurser og kabler fra sikringsskap til leilighet skal i hovedsak 

gamle trekkerør benyttes. Dersom det ikke er nok kapasitet skal nye kabler legges i 

nye trekkerør i skjult slisse i vegg i trappeoppgangen. Armering skal ikke kuttes. 

Dersom det er mulig skal innside av horisontalt gerikt over heis benyttes for trekking. 



Vegg skal tilbakestilles til opprinnelig stand, det vil si pusses og males med fargekode 

NCS S 1500-N. 

Generelt 

Omfattende oppussing med støyende arbeid er kun tillatt mellom 08:00 og 17:00 

mandag til fredag. 

 

Den enkelte aksjonær er ansvarlig for å varsle om støyende arbeider til samtlige 

beboere. Dette gjøres med oppslag i oppgangene og Vibbo i god tid før oppstart. 

I Plan- og bygningsloven er det fastsatt hvilke tiltak som forutsetter søknad til 

kommunen om tillatelse for gjennomføring av tiltak. Dette gjelder blant annet bytte av 

sluk og andre tiltak som innebærer brudd på brannceller, så vel som visse inngrep i 

bærende bygningskonstruksjon. Den enkelte aksjonær plikter selv å søke Plan- og 

bygningsetaten i Oslo kommune om godkjenning av tiltak tilknyttet vedkommende 

leilighet. 

 

 

§ 10 Vedlikeholdsplikt 

Hver enkelt aksjonær i boligselskapet plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold av 

boligen knyttet til vedkommendes aksje. Dette inkluderer slikt som vinduer, rør, 

ledninger og innvendige flater i leiligheten. Vedlikeholdsplikten omfatter også 

reparasjon eller utskiftning av slikt som innvendige rør, ledninger, innvendige dører 

og innvendige deler av vinduskonstruksjon. Vedlikeholdsplikten omfatter det 

elektriske anlegget tilknyttet leiligheten fra hovedsikring i sikringsskap tilknyttet den 

aktuelle leilighet. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke utskifting av vinduer, ytterdør til 

leiligheten, eller reparasjon eller utskiftning av bærende konstruksjoner og rør som er 

bygd inn i bærende konstruksjoner. Den enkelte aksjonær plikter like fullt å erstatte 

knuste vindusruter tilknyttet sin leilighet og kjellerbod. Dette skal skje etter skriftlig 

samtykke fra boligselskapet. 

Det skal utvises særlig aktsomhet i forhold til bruk av vann i leiligheten. Den enkelte 

aksjonær plikter å påse at rørføringer i leiligheten er i orden. Det er ikke tillatt å dusje 



rett på gulv med mindre det er lagt våtromsmembran i henhold til våtromsnormen. 

Den enkelte aksjonær plikter å holde sluk under oppsyn og rengjøre det regelmessig. 

Den enkelte beboer plikter å holde de rom hvor det er vann- og avløpsrør oppvarmet, 

slik at det unngås frostskader. 

Den enkelte beboer plikter å holde leiligheten i en slik stand at den ikke utgjør fare for 

brann. 

Ved skade på eiendommen som følge av mangelfullt vedlikehold kan boligselskapet 

pålegge vedkommende aksjonær å utbedre skade. Boligselskapet kan kreve erstatning 

ved skade på eiendommen som følge av manglende vedlikehold. Boligselskapet kan 

ved slik skade også velge at boligselskapets forsikring ikke anvendes eller kreve at 

vedkommende aksjonær dekker forsikringens egenandel. Vedlikeholdsplikten 

reguleres av Lov om borettslag § 5. 

§ 11 Ro i leiligheten og eiendommen for øvrig 

Det skal generelt vises hensyn til naboer med tanke på sjenerende støy. 

Mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 skal det være nattero i leiligheten og eiendommen for 

øvrig. I denne tid må det ikke musiseres, benyttes høyttaler, forårsakes sjenerende 

støy fra baderom, eller annet som kan virke sjenerende på omgivelsene. Skal det ved 

spesielle anledninger drives selskapelighet i leiligheten utover kl. 23:00, skal beboerne 

av de tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. Lydstyrken på stereoanlegg og 

lignende må innstilles slik at naboene ikke sjeneres. 

Kortvarig støyende arbeider, som for eksempel banking og boring i vegger, er kun 

tillatt mellom 08:00 og 19:00 på hverdager og 10:00 og 17:00 på lørdager.  På 

søndager er slike arbeider forbudt. Særskilt støyende arbeider i forbindelse med 

langvarig oppussing er kun tillatt på hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 17:00. 

Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten selskapets skriftlige samtykke. 



§ 12 Parkering av kjøretøy og andre fremkomstmidler 

Biler og andre motoriserte kjøretøyer må kun parkeres på dertil anviste plasser på 

gårdsplass, og kun med selskapets skriftlige tillatelse. For parkering av biler og andre 

motoriserte kjøretøyer gjelder særskilte parkeringsbestemmelser. Se Vedlegg 1: 

Parkeringsregler. 

Sykler skal parkeres i sykkelinnhegningen utendørs eller i sykkelboden i kjeller. 

Sykler som står parkert andre steder på eiendommen vil bli fjernet uten forvarsel. 

Sykkelstativene og sykkelboden skal holdes fri for ødelagte og ubrukelige sykler. 

Slike sykler vil bli fjernet av boligselskapet. Port og dør til sykkelstativene og 

sykkelboden skal holdes låst. 

Barnevogner skal parkeres i boder for barnevogner tilknyttet hver enkelt oppgang. 

Barnevogner som står parkert andre steder på eiendommen vil bil fjernet uten 

forvarsel. Boder for barnevogner skal holdes frie for ødelagte og ubrukelige 

barnevogner. Slike barnevogner vil bli fjernet av boligselskapet. 

§ 13 Tøyvask 

Fellesvaskeri inkludert tørkerom i kjeller benyttes av beboerne i henhold til 

boligselskapets bestemmelser for bruk av fellesvaskeriet. Se Vedlegg 2: Reglement 

for vaskeriet. 

Tøyvask i bad eller kjøkken eller i leiligheten for øvrig er bare tillatt såfremt det 

benyttes typegodkjente vaskemaskiner. 

Av hensyn til støy skal bruk av vaskemaskin og tørketrommel i leilighetene skal kun 

skje innenfor det tidsrom som er fastsatt for bruk av fellesvaskeri. 

§ 14 Banking og lufting av tøy 

Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær og lignende må kun foregå i 

bakgården mellom kl. 08.00 og 21.00. Det er ikke tillat å lufte tøy fra vinduer. Risting 

av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. 



§ 15 Lufting 

All lufting i leiligheter, kjeller og fellesarealer skal skje med varsomhet. I 

vinterhalvåret, om natten eller ved nedbør og sterk vind skal alle vinduer i kjeller og 

trappeoppganger holdes stengt. Dersom man finner det nødvendig å sette opp et vindu 

i trappeoppgang eller kjeller, plikter vedkommende å påse at det etter kort tid igjen 

blir lukket. Ved slik lufting skal det benyttes stormkrok. Den som satte opp vinduet 

blir erstatningspliktig hvis skade inntreffer. 

Den enkelte beboer plikter å holde oppsyn med leiligheten under lufting. Det skal ikke 

luftes ved sterk nedbør. Det er forbudt å lufte gjennom entredør. Ved all lufting 

gjennom vinduer og balkongdør skal det benyttes stormkrok. 

§ 16 Bruk av kjellerboder 

Det skal ikke installeres elektronisk utstyr i kjellerbodene. 

Må ved lagres i kjelleren skal vedstablene ikke legges inn til bygningsverk, men ha en 

klaring på minst 10 cm mellom ved og gulv, vegger og tak. Våt ved skal ikke lagres i 

kjelleren. 

Den enkelte aksjonær står selv ansvarlig for å sikre innbo i kjellerbodene. Det 

anbefales at gjenstander av verdi oppbevares med klarning fra yttervegger og gulv, 

grunnet risiko for fukt. Kjellerboder skal holdes låst. Vinduer i kjellerboder skal 

holdes lukket. 

§ 17 Husdyrhold 

Husdyrhold er kun tillatt i leiligheten etter boligselskapets skriftlige samtykke. Styret 

kan inndra samtykket til dyrehold, hvis det viser seg at dyret er til sjenanse for andre 

beboere eller bomiljøet for øvrig. Ved dyrehold plikter beboer å vise hensyn til øvrige 

beboere med tanke på allergiplager og støy. Det er ikke tillatt å ta med husdyr i kjeller 

eller vaskeriet. Det er ikke tillatt å lufte husdyr i bakgård. Eier av husdyr plikter å 

plukke opp avføring etter husdyr på gårdsplass. Det er ikke tillatt å la husdyr late 

avføring i blomsterbed eller annen beplantning tilknyttet eiendommen. 



Det er ikke tillatt å legges ut mat til duer eller andre dyr. Dette gjelder også på 

balkong. 

§ 18 Lek på eiendommen 

Det er ikke tillatt å leke i fellesarealer innendørs eller på gårdsplassen. Det er ikke 

tillatt å slå ball eller spille fotball i bakgården. All annen lek i bakgården skal foregå 

med aktsomhet og skal ikke være til sjenanse for naboer. 

§19 Røyking 

Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealer innendørs samt trapperepos ved 

inngangsdører, på gårdsplass eller i bakgård. Det skal ikke kastes sigarettsneiper på 

eiendommen. Det skal benyttes askebeger ved røyking på balkong. Ved røyking på 

balkong skal det vises hensyn til naboer. 

§ 20 Bruksoverlating av leilighet 

Bruksoverlating av hele leiligheten utover 30 døgn pr. år er ikke tillatt uten skriftlig 

tillatelse fra styret. Det grunnleggende prinsippet i aksjeboligselskap er at eieren skal 

bruke boligen selv. Man har likevel rett til bruksoverlating inntil 30 døgn i året uten 

skriftlig tillatelse fra styret. Styrets tillatelse for bruksoverlating reguleres i Lov om 

borettslag samt boligselskapets vedtekter. Man står fritt til å overlate bruken av deler 

av leiligheten, så fremt eier selv bor i leiligheten. 

 

 

 

Søknad om bruksoverlating sendes styret i god tid. Ved godkjenning av 

bruksoverlating må eier melde bruksoverlating til forretningsfører. Eier belastes med 

et administrasjonsgebyr av forretningsfører. Det skal opplyses om adresse på ny 

midlertidig bopel. 

 

For at styret skal kunne kontrollere at bruksoverlating ikke overstiger 30 døgn i året 

uten etter tillatelse, og av hensyn til brannsikkerhet og husbråk, må eier gi beskjed til 

styret om hvem bruken av leiligheten overlates til og for hvor mange døgn 

bruksoverlatingen gjelder.  

 



Bruksoverlating minsker ikke eiers plikter overfor boligselskapet. 

§ 21 Generelt 

Gjentatte brudd på husordensreglene kan få konsekvenser for vedkommende 

aksjonærs bruksrett til eiendommen, jf. Lov om borettslag § 5-22 og 5-23. 

Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser og regler som til enhver tid 

er gitt for eiendommen av styret. 

  



Vedlegg 1: Parkeringsregler 

For AS St. Halvards gate 25 A-C. Vedtatt av styret 16.11.2020 

 

Parkeringsreglene har som mål å bidra til å holde orden på parkering og alminnelig 

ferdsel, noe som igjen bidrar til et sikkert og trivelig bomiljø. Parkeringsreglene 

gjelder for de områder som tilhører AS St. Halvards gate 25 A-C.  

1. Parkeringstillatelse 

For å kunne parkere på boligselskapets parkeringsplasser må man ha fått tildelt 

parkeringstillatelse av styret. Tildeling gjøres i henhold til tildelingsreglene. 

 

2. Tildelingsregler 

Boligselskapet kan tildele parkeringsabonnement for inntil 20 beboere for 

langtidsparkering. Dersom det kommer flere søknader enn det er plasser, vil det 

opprettes venteliste. Det tildeles ikke faste parkeringsplasser.  

Søknad om parkeringsabonnement sendes på epost til parkeringsansvarlig i styret. 

Søknaden skal inneholde ønsket oppstartdato, biltype, registreringsnummer, 

leilighetsnummer, og fullt navn på leilighetens eier. Ved bytte av bil må dette meldes 

til parkeringsansvarlig i styret. Ved tildeling av parkeringsabonnement, vil det 

utstedes en parkeringsoblat. Abonnenten vil månedlig faktureres et angitt gebyr fra 

boligselskapets forretningsfører. Parkeringsabonnement har oppstartdato og sluttdato 

den første i hver måned. Oppsigelse av parkeringsabonnement er gjeldende fra den 1. 

i måneden, og parkeringsoblaten skal leveres tilbake til parkeringsansvarlig i styret 

innen abonnementets sluttdato. 

Parkeringsabonnement gjelder kun det registreringsnummer som fremgår av 

parkeringsoblaten. Parkeringsabonnement er forbeholdt kjøretøy registrert på beboere 

i boligselskapet og kan ikke overlates til andre. 

Med hver enkelt leilighet i boligselskapet følger én parkeringsoblat for 

korttidsparkering. Denne oblaten har en gyldighet på inntil 24 timer for ett enkelt 

kjøretøy, hvoretter det samme kjøretøyet ikke kan benytte parkeringsplassen på 24 

timer. Oppsigelse av parkering er gjeldende fra den 1. i måneden, og parkeringsoblatet 

skal være tilbakelevert innen denne dato. 

Kjøretøy i boligselskapets tjeneste kan parkere fritt på parkeringsplassen, såfremt det 

er tydelig markert på et vis som tilkjennegir oppdragets art.  

 



3. Bruk av parkeringsplassen 

Beboere plikter å sørge for å ha gyldig parkeringsoblat, og at dette er godt synlig i 

kjøretøyets frontrute.  

Parkeringsplassene kan bare benyttes til personbiler eller kjøretøy av tilsvarende 

størrelse samt motorsykler og mopeder. Det er ikke tillatt å parkere campingvogner, 

båter, tilhengere og lignende på boligselskapets parkeringsplasser. 

Parkering tillates kun på oppmerkede plasser. Unntak fra denne regel gis for rask på- 

og avstigning, så vel som på- og avlessing på maksimum 15 minutter. Unntak gis også 

kjøretøy i boligselskapets tjeneste, så fremt det ikke til hinder for annen ferdsel. 

Styret kan etter søknad fra beboer tildele midlertidig parkeringsbevis for servicebiler i 

forbindelse med vedlikehold og oppussing. 

Ved store snømengder og av hensyn til effektiv snørydding kan styret pålegge bileier 

å flytte bilen innenfor et gitt tidsrom. Det samme gjelder ved behov for å rydde 

gårdsplassen for grus og løv. Dette vil kunngjøres fortløpende på Vibbo. 

Reparasjonsarbeid av kjøretøy er ikke tillatt på parkeringsplassen. 

Avskiltede kjøretøy kan ikke parkeres på boligselskapets område uten skriftlig 

forhåndssamtykke fra styret.  

4. Parkeringskontroll  

Boligselskapet kan delegere fullmakt for oppsyn med parkeringsplassen og 

parkeringskontroll til et eksternt firma med medlemskap i Parkeringsklagenemda. 

Styret har i så tilfelle ikke anledning til å overprøve dette firmaets sanksjoner, så fremt 

de ikke er i strid med dette reglementet.  

Brudd på parkeringsreglene medfører et gebyr i henhold til overnevnte firmas satser 

og generelle reglement. Firmaets reglement er kunngjort på parkeringsplassen. 

Dersom et kjøretøy blir stående parkert i strid med parkeringsreglene over lengre tid 

kan boligselskapet uten varsel bestille borttauing av kjøretøyet for bileiers regning og 

risiko. 



Vedlegg 2: Reglement for vaskeriet  

Vaskeriet er et felles gode som alle skal ha glede av og det er derfor viktig å følge 

disse reglene. Regler for bruken av vaskeriene og instruks for bruk av maskinene skal 

følges. 

1. Til hver leilighet følger en vaskerilås. Denne benyttes for reservasjon av vasketid. 

2. Vaskeriets åpningstid er: 

Mandag – fredag: 07:00 - 21:00  

Helg- og helligdager: 09:00 - 21:00 

3. Tøy fra tørkeskapene må også hentes innenfor dette tidsrommet grunnet støy opp 

til overliggende leilighet. 

4. Vasketid reservert med vaskerilås gir tilgang vaskemaskin nr. 2 og 3 samt 

tørketrommel. 

5. Vaskemaskinen nr. 1 er til fri bruk. 

6. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn gårdens beboere. 

7. Ikke fyll maskinene for fulle da dette kan ødelegge både klær og maskiner. Husk å 

sjekke alle lommer for skarpe gjenstander som nøkler, binders, neglefiler og 

lignende. Tøy med spiler (f.eks. BH) må vaskes i vaskepose. Rengjør barnetøy for 

sand før det legges i maskinen. 

8. Gjør rent etter deg. Fjern såperester, ta med deg klærne du har vasket/tørket, sveipe 

over gulvet og fjerne lo, hår og lignende fra sluk, tørketrommel og lignende. 

9. Ikke la klær bli liggende i maskiner, på bord eller i tørkerommet etter at din tid er 

over. 

10. Maskinvask av mopper og store ryer er ikke tillatt. Mindre ryer må ristes godt før 

maskinvask. 

11. Det er ikke tillat å lufte med dører eller vinduer i tørkerommet, da dette medfører 

at støv fra bakgården og jernbanen blir dratt inn i tørkerommet. Vaktmester tar seg 

av lufting dersom det er nødvendig. Døren mellom vaskerommet og tørkerommet 

skal også holdes lukket. Ved behov kan det luftes i vaskerommet, men disse må 

stenges når man forlater vaskeriet. Døra mot bakgården holdes lukket og låst. Lys 

slukkes når man forlater vaskeriet. 

12. Kast tomme vaskepulverpakker og annet avfall i søppelsekken. 

13. Det er ikke tillatt å ta med dyr i vaskeriet, dette av hensyn til personer med allergi. 

14. Det er ikke tillatt å ha private tørkestativ i vaskekjelleren. Private tørkestativ 

fjernes uten forvarsel. 

15. Tøy som ikke hentes når det er tørt, eller som blir liggende i vaskeriet, blir kastet. 



16. Vaskeriet skal ikke brukes til hensatte bruksgjenstander. Gjenstander som blir 

liggende, blir kastet. 



 
VEDTEKTER FOR AS ST. HALVARDS GATE 25 A-C 
 
Fastsatt første gang 31. august 1949. Endret 9. februar 2010, 30. 
mai 2012, 11. mai 2016, 25. mai 2020 og 10. mai 2021. 
 
§ 1. 
 
Selskapets navn er AS St. Halvards gate 25 A-C. 
 
§ 2. 
 
Selskapets formål er kjøp, salg og drift av eiendommen knyttet til St. 
Halvards gate 25 a-c i Oslo samt alt som står i forbindelse med 
dette. 
 
§ 3. 
 
Selskapets forretningskontor er i Oslo.§ 4.Selskapets aksjekapital 
utgjør kr 115.200 fordelt på 48 aksjer à kr 2.400 fullt innbetalt og 
lydende på navn. Til hver aksje er det knyttet en andelsobligasjon 
med en tilhørende leilighet i selskapets eiendom. 
 
§ 5. 
 
Selskapets styre består av 3-5 medlemmer. Styreleder velges av 
generalforsamling. Styrets medlemmer og dets leder velges for 2 år 
av gangen, dog således at det ved 1ste gangs valg velges 2 
medlemmer for 1 år. 
 
Selskapets firma tegnes av styreleder sammen med 2 av styrets 
medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 2 
styremedlemmer er til stede. Styrets godtgjørelse fastsettes av 
generalforsamlingen. 
 
Styret kan ikke meddele prokura. Styret inngår avtale med 
forretningsfører. Forretningsfører eller andre som selskapet har 
inngått kontrakt med kan ikke være medlem av styret. 
 



§ 6. 
 
Til enhver overlatelse av aksjer og andelsobligasjoner med 
tilhørende leilighet kreves skriftlig samtykke av selskapets styre. 
Søknad i forbindelse med styrets godkjenning skjer til 
forretningsfører. 
 
Aksjer og andelsobligasjoner kan bare omsettes i forbindelse med 
tilhørende leilighet. 
 
Styret kan forlange at oppgjør skal skje gjennom styret, og 
selskapet er i tilfelle berettiget til av salgssummen å dekke sitt 
eventuelle tilgodehavende hos selgeren. 
 
Styret kan med saklig grunn nekte å godta en kjøper som ikke 
ansees ønskelig som aksjonær og leieboer. 
 
Kun fysiske personer kan være aksjonærer i selskapet, dog med 
unntak av de bestemmelser som følge av lov. 
 
§ 7. 
 
Styret fastsetter til enhver tid leiens størrelse således at den foruten 
vanlig driftsutgifter også dekker renter og avdrag. 
 
Pantsetting av fast eiendom avgjøres av generalforsamlingen.  
 
Leieforholdet kan ikke sies opp fra selskapets side så lenge den 
fastsatte husleien erlegges i rett tid, og leiekontrakten og husorden 
for øvrig overholdes.  
 
Framleie av hele leiligheten tilknyttet en andelsobligasjon er bare 
tillatt etter forut innhentet skriftlig samtykke fra styret, og på de vilkår 
som fastsettes av dette i hvert tilfelle. Fremleie er kun tillatt for opp 
til maksimum tre sammenhengende år, så fremt aksjonæren har 
bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Utover selskapets 
vedtekter reguleres fremleie i boligselskapet av Lov om borettslag. 
 



§ 8. 
 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mai måneds 
utgang. Innkallelse med angivelse av dagsorden og bilagt revidert 
regnskap for det foregående år skal sendes med 8 - åtte - dagers 
skriftlig varsel til alle aksjonærer. 

 



Husordensregler 

AS St. Halvards gate 25 A-C  

 

Vedtatt av styret 10. mai 2022 

§ 1 Bruk av eiendommen 

Hver enkelt aksjonær i selskapet plikter å bruke boligen knyttet til vedkommendes 

aksje og eiendommen for øvrig aktsomt. Beboere skal opptre slik at det ikke er til 

ulempe og sjenanse for øvrige beboere på eiendommen. 

Boligselskapet kan kreve erstatning hos den enkelte aksjonær, dersom den 

vedkommende, eller de/den vedkommende gir tilgang til eiendommen, påfører 

eiendommen skade som følge av mangelfull overholdelse av plikten om aktsomhet. 

§ 2 Hensetting av private eiendeler 

Gårdsplass, bakgård, trappeoppgang, trapperepos, kjellerkorridorer, vaskeri, og andre 

fellesarealer skal ikke opptas med gjenstander tilhørende beboerne. Det er ikke tillatt å 

oppbevare gjenstander, som for eksempel sko, paraplyer og planter, utenfor 

inngangsdør til den enkelte leilighet eller andre steder i trappeoppgangene. 

Gjenstander som nevnt ovenfor vil bli fjernet av selskapet uten forvarsel. Eier av slike 

gjenstander, inkludert avfall, kan belastes økonomisk for kostnaden ved fjerning av 

dette. 

§ 3 Avfall 

Enhver forurensning av gårdsplass, bakgård og ovennevnte fellesarealer er strengt 

forbudt. Det er strengt forbudt å hensette søppel og annet avfall i disse arealene. 

Det er separate avfallsbeholdere for papir og annet husholdningsavfall. Papir og papp 

skal kun legges i beholder for papir. Øvrig husholdningsavfall skal sorteres i henhold 

til kommunens retningslinjer med egne poser for plast og matavfall. Alle former for 

avfall skal være pakket i plastposer. Den enkelte beboer er ansvarlig for å holde det 

ryddig og rent omkring avfallsbeholderne. Søl omkring avfallsbeholdere må unngås. 



Glass og metall skal kastes i egne avfallsbeholdere plassert i nabolaget. Større 

gjenstander, elektriske apparater og miljøfarlig avfall skal leveres på en 

gjenbruksstasjon.  

§ 4 Nøkler og låsing av eiendommen 

Inngangsdører og kjellerdører skal lukkes og låses etter bruk. Dersom det er behov for 

å holde inngangsdører åpne skal dette kun skje over kort tid og under oppsyn. Nøkler 

til eiendommen skal ikke overleveres til uvedkommende. Hver enkelt beboer er 

ansvarlig for å ta godt vare på nøkler tilhørende eiendommen. 

§ 5 Brannsikkerhet 

Branndører skal alltid holdes lukket, såfremt de ikke er i bruk. 

Bruk av ild, som fyrstikker og lighter, er strengt forbudt i kjeller og andre 

fellesarealer. 

Det er ikke tillatt å oppbevare selvantennelig eller meget brannfarlig materiell i 

kjellerboder, for eksempel propanbeholdere, bensinkanner, og propanovner. 

Fellesarealer, inkludert trappeoppgangene, skal ikke benyttes til oppbevaring av 

private gjenstander, utenom på dertil oppmerkede områder. 

Det er ikke tillatt å hensette skotøy og annet i trappeoppgangene.  

Ved brann skal det varsles med manuell brannvarsler tilknyttet alarmklokker. Manuell 

brannvarsler befinner seg i nedgang til kjeller i oppgang B. Videre skal Brann- og 

redningsetaten varsles på telefon 110.  

Ulovlig oppbevarte private gjenstander kan fjernes uten varsel. Det er strengt forbudt 

å benytte kullgrill på balkongene. Gassgrill eller elektrisk grill kan benyttes hvis det 

ikke sjenerer andre beboere. 



§ 6 Rømningsveier 

Byggets rømningsveier ved brann er trappeoppganger, balkonger, så vel som 

kjellerkorridorer.  

Trappeoppganger og kjellerkorridorer skal holdes fri for alle gjenstander, med unntak 

for dørmatter tilknyttet hver enkelt leilighet. 

Balkongene skal være framkommelige. Skillevegger mellom balkongene skal ikke 

blokkeres, da disse skal kunne åpnes ved brann. Boligselskapet kan foreta rydning av 

balkonger på beboers regning, dersom rømningsveier ikke er tilstrekkelig fri. 

Beboeren plikter å fjerne snø og is på balkong. 

Heis skal ikke benyttes ved evakuering av eiendommen. 

Beboerne plikter å gjøre seg kjent med rømningsveiene. 

§ 7 El-sikkerhet 

Den enkelte aksjonær plikter å påse at det elektriske anlegget tilknyttet leiligheten er i 

forskriftsmessig stand. Vedkommende plikter også å påse det elektriske anlegget 

benyttes slik at det ikke kan utgjøre risiko for brann. Sikringsskap tilknyttet den 

enkelte leilighet skal holdes låst med universallås for sikringsskap. 

§ 8 Inngrep i eiendommens fasade og fellesarealer 

Det er ikke tillatt å henge opp plakater og oppslag av annen art på eiendommen, med 

mindre dette er nabovarsler. Oppslagstavler skal benyttes til dette formålet. 

Det er ikke tillatt å sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten. 

Det er ikke tillatt å foreta inngrep på fasade eller i fellesarealene uten skriftlig 

forhåndssamtykke fra boligselskapet. 

Enhver montering av utstyr eller installasjoner på eller ved balkongene er forbudt uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet, og skal i så tilfelle skje på de eventuelle 

vilkår som fastsettes av boligselskapet. Dette gjelder for eksempel parabolantenner, 



markiser og persienner. Montering av blomsterkasser på balkongens gelendre skal 

gjøres med tilstrekkelig sikring, slik at blomsterkassene ikke representerer fare for 

personskade. 

Det er ikke tillatt å ta hull i byggets ytre vegger uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

boligselskapet. 

Det er ikke tillatt å male utvendige vindussprosser, dører, dørkarmer eller vegger uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet. Det er ikke tillatt å skifte vinduer eller 

utvendige dører, inkludert inngangsdør til leilighet, uten skriftlig forhåndssamtykke 

fra boligselskapet. 

Markering av navn på ringeklokker og postkasser skal skje med boligselskapets 

standardiserte merkelapper. 

§ 9 Oppussing 

Bygningskonstruksjon 

Det skal søkes om godkjenning fra boligselskapet for inngrep i eksisterende 

bygningskonstruksjon. Inngrep kan ikke gjennomføres før styrets skiftelige samtykke 

er innhentet. Dersom tiltaket innebærer inngrep i bærende bygningskonstruksjon skal 

søknaden inneholde statiske beregninger av hvilke konsekvenser inngrepet har for 

bygningskonstruksjonens bæreevne samt redegjørelse for eventuelle kompenserende 

tiltak. Slike beregninger utføres av den fagperson som styret utpeker, og bekostes av 

leilighetens aksjonær.  

Våtrom, vann og avløp 

Dersom det skal foretas oppgradering av våtrom inkludert vann og avløp tilknyttet 

kjøkken skal dette meldes boligselskapet. Dette gjelder tiltak som medfører inngrep i 

eksisterende rørføringer og sluk, så vel som inngrep i vegger og gulv som kan ha 

betydning for sikkerheten mot vannlekkasje. 

Ved bytte av sluk og inngrep i vannrør utenom leiligheten og avløpsrør skal det søkes 

om dette til boligselskapet. Det er ikke tillatt å utføre slike tiltak uten skriftlig 

forhåndssamtykke fra boligselskapet. Slike arbeider skal være utført av autoriserte 



fagfolk og gjøres i henhold til våtromsnormen. Ved slike tiltak skal kopi av 

samsvarserklæring oversendes boligselskapet. 

Det er ikke tillatt å installere elektronisk vifte eller annen form for mekanisk avtrekk 

på byggets luftekanaler. 

Ved totalrenovering av bad eller kjøkken skal styret varsles. Boligselskapet har i slike 

tilfeller anledning til å skifte vannførende rør for forbruksvann i disse rommene. 

Utskiftning skjer i strekket fra himling til himling i leilighet under den aktuelle 

leiligheten. Utskiftningen gjelder kun felles rør og gjelder ikke innvendige rør i 

leiligheten. Boligselskapet dekker kostnadene forbundet det. 

Radiatorer 

Det er ikke tillatt å bytte ut radiatorer uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

boligselskapet. 

Brannceller 

Det er ikke tillatt å bryte brannceller mot andre leiligheter eller fellesarealer, dvs. 

leilighetens ytre vegger mot andre leiligheter og trappeoppgang, tak og gulv, uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet. 

Elektrisk anlegg 

 

Det skal søkes boligselskapet om tiltak tilknyttet det elektriske anlegget som 

innebærer inngrep i sikringsskap tilhørende leiligheten eller fellesarealer. Tiltaket kan 

ikke gjennomføres før styrets skiftelige samtykke er innhentet. Ved samtykke fra 

styret for ovennevnte tiltak skal tiltaket gjennomføres på de eventuelle vilkår som 

fastsettes av boligselskapet. Ved slike tiltak skal kopi av samsvarserklæring 

oversendes boligselskapet. Det er ikke tillatt å oppgradere hovedsikring tilhørende den 

enkelte leilighet utover 35 ampere. 

Ved opplegg av nye kurser og kabler fra sikringsskap til leilighet skal i hovedsak 

gamle trekkerør benyttes. Dersom det ikke er nok kapasitet skal nye kabler legges i 

nye trekkerør i skjult slisse i vegg i trappeoppgangen. Armering skal ikke kuttes. 

Dersom det er mulig skal innside av horisontalt gerikt over heis benyttes for trekking. 



Vegg skal tilbakestilles til opprinnelig stand, det vil si pusses og males med fargekode 

NCS S 1500-N. 

Generelt 

Omfattende oppussing med støyende arbeid er kun tillatt mellom 08:00 og 17:00 

mandag til fredag. 

 

Den enkelte aksjonær er ansvarlig for å varsle om støyende arbeider til samtlige 

beboere. Dette gjøres med oppslag i oppgangene og Vibbo i god tid før oppstart. 

I Plan- og bygningsloven er det fastsatt hvilke tiltak som forutsetter søknad til 

kommunen om tillatelse for gjennomføring av tiltak. Dette gjelder blant annet bytte av 

sluk og andre tiltak som innebærer brudd på brannceller, så vel som visse inngrep i 

bærende bygningskonstruksjon. Den enkelte aksjonær plikter selv å søke Plan- og 

bygningsetaten i Oslo kommune om godkjenning av tiltak tilknyttet vedkommende 

leilighet. 

 

 

§ 10 Vedlikeholdsplikt 

Hver enkelt aksjonær i boligselskapet plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold av 

boligen knyttet til vedkommendes aksje. Dette inkluderer slikt som vinduer, rør, 

ledninger og innvendige flater i leiligheten. Vedlikeholdsplikten omfatter også 

reparasjon eller utskiftning av slikt som innvendige rør, ledninger, innvendige dører 

og innvendige deler av vinduskonstruksjon. Vedlikeholdsplikten omfatter det 

elektriske anlegget tilknyttet leiligheten fra hovedsikring i sikringsskap tilknyttet den 

aktuelle leilighet. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke utskifting av vinduer, ytterdør til 

leiligheten, eller reparasjon eller utskiftning av bærende konstruksjoner og rør som er 

bygd inn i bærende konstruksjoner. Den enkelte aksjonær plikter like fullt å erstatte 

knuste vindusruter tilknyttet sin leilighet og kjellerbod. Dette skal skje etter skriftlig 

samtykke fra boligselskapet. 

Det skal utvises særlig aktsomhet i forhold til bruk av vann i leiligheten. Den enkelte 

aksjonær plikter å påse at rørføringer i leiligheten er i orden. Det er ikke tillatt å dusje 



rett på gulv med mindre det er lagt våtromsmembran i henhold til våtromsnormen. 

Den enkelte aksjonær plikter å holde sluk under oppsyn og rengjøre det regelmessig. 

Den enkelte beboer plikter å holde de rom hvor det er vann- og avløpsrør oppvarmet, 

slik at det unngås frostskader. 

Den enkelte beboer plikter å holde leiligheten i en slik stand at den ikke utgjør fare for 

brann. 

Ved skade på eiendommen som følge av mangelfullt vedlikehold kan boligselskapet 

pålegge vedkommende aksjonær å utbedre skade. Boligselskapet kan kreve erstatning 

ved skade på eiendommen som følge av manglende vedlikehold. Boligselskapet kan 

ved slik skade også velge at boligselskapets forsikring ikke anvendes eller kreve at 

vedkommende aksjonær dekker forsikringens egenandel. Vedlikeholdsplikten 

reguleres av Lov om borettslag § 5. 

§ 11 Ro i leiligheten og eiendommen for øvrig 

Det skal generelt vises hensyn til naboer med tanke på sjenerende støy. 

Mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 skal det være nattero i leiligheten og eiendommen for 

øvrig. I denne tid må det ikke musiseres, benyttes høyttaler, forårsakes sjenerende 

støy fra baderom, eller annet som kan virke sjenerende på omgivelsene. Skal det ved 

spesielle anledninger drives selskapelighet i leiligheten utover kl. 23:00, skal beboerne 

av de tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. Lydstyrken på stereoanlegg og 

lignende må innstilles slik at naboene ikke sjeneres. 

Kortvarig støyende arbeider, som for eksempel banking og boring i vegger, er kun 

tillatt mellom 08:00 og 19:00 på hverdager og 10:00 og 17:00 på lørdager.  På 

søndager er slike arbeider forbudt. Særskilt støyende arbeider i forbindelse med 

langvarig oppussing er kun tillatt på hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 17:00. 

Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten selskapets skriftlige samtykke. 



§ 12 Parkering av kjøretøy og andre fremkomstmidler 

Biler og andre motoriserte kjøretøyer må kun parkeres på dertil anviste plasser på 

gårdsplass, og kun med selskapets skriftlige tillatelse. For parkering av biler og andre 

motoriserte kjøretøyer gjelder særskilte parkeringsbestemmelser. Se Vedlegg 1: 

Parkeringsregler. 

Sykler skal parkeres i sykkelinnhegningen utendørs eller i sykkelboden i kjeller. 

Sykler som står parkert andre steder på eiendommen vil bli fjernet uten forvarsel. 

Sykkelstativene og sykkelboden skal holdes fri for ødelagte og ubrukelige sykler. 

Slike sykler vil bli fjernet av boligselskapet. Port og dør til sykkelstativene og 

sykkelboden skal holdes låst. 

Barnevogner skal parkeres i boder for barnevogner tilknyttet hver enkelt oppgang. 

Barnevogner som står parkert andre steder på eiendommen vil bil fjernet uten 

forvarsel. Boder for barnevogner skal holdes frie for ødelagte og ubrukelige 

barnevogner. Slike barnevogner vil bli fjernet av boligselskapet. 

§ 13 Tøyvask 

Fellesvaskeri inkludert tørkerom i kjeller benyttes av beboerne i henhold til 

boligselskapets bestemmelser for bruk av fellesvaskeriet. Se Vedlegg 2: Reglement 

for vaskeriet. 

Tøyvask i bad eller kjøkken eller i leiligheten for øvrig er bare tillatt såfremt det 

benyttes typegodkjente vaskemaskiner. 

Av hensyn til støy skal bruk av vaskemaskin og tørketrommel i leilighetene skal kun 

skje innenfor det tidsrom som er fastsatt for bruk av fellesvaskeri. 

§ 14 Banking og lufting av tøy 

Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær og lignende må kun foregå i 

bakgården mellom kl. 08.00 og 21.00. Det er ikke tillat å lufte tøy fra vinduer. Risting 

av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. 



§ 15 Lufting 

All lufting i leiligheter, kjeller og fellesarealer skal skje med varsomhet. I 

vinterhalvåret, om natten eller ved nedbør og sterk vind skal alle vinduer i kjeller og 

trappeoppganger holdes stengt. Dersom man finner det nødvendig å sette opp et vindu 

i trappeoppgang eller kjeller, plikter vedkommende å påse at det etter kort tid igjen 

blir lukket. Ved slik lufting skal det benyttes stormkrok. Den som satte opp vinduet 

blir erstatningspliktig hvis skade inntreffer. 

Den enkelte beboer plikter å holde oppsyn med leiligheten under lufting. Det skal ikke 

luftes ved sterk nedbør. Det er forbudt å lufte gjennom entredør. Ved all lufting 

gjennom vinduer og balkongdør skal det benyttes stormkrok. 

§ 16 Bruk av kjellerboder 

Det skal ikke installeres elektronisk utstyr i kjellerbodene. 

Må ved lagres i kjelleren skal vedstablene ikke legges inn til bygningsverk, men ha en 

klaring på minst 10 cm mellom ved og gulv, vegger og tak. Våt ved skal ikke lagres i 

kjelleren. 

Den enkelte aksjonær står selv ansvarlig for å sikre innbo i kjellerbodene. Det 

anbefales at gjenstander av verdi oppbevares med klarning fra yttervegger og gulv, 

grunnet risiko for fukt. Kjellerboder skal holdes låst. Vinduer i kjellerboder skal 

holdes lukket. 

§ 17 Husdyrhold 

Husdyrhold er kun tillatt i leiligheten etter boligselskapets skriftlige samtykke. Styret 

kan inndra samtykket til dyrehold, hvis det viser seg at dyret er til sjenanse for andre 

beboere eller bomiljøet for øvrig. Ved dyrehold plikter beboer å vise hensyn til øvrige 

beboere med tanke på allergiplager og støy. Det er ikke tillatt å ta med husdyr i kjeller 

eller vaskeriet. Det er ikke tillatt å lufte husdyr i bakgård. Eier av husdyr plikter å 

plukke opp avføring etter husdyr på gårdsplass. Det er ikke tillatt å la husdyr late 

avføring i blomsterbed eller annen beplantning tilknyttet eiendommen. 



Det er ikke tillatt å legges ut mat til duer eller andre dyr. Dette gjelder også på 

balkong. 

§ 18 Lek på eiendommen 

Det er ikke tillatt å leke i fellesarealer innendørs eller på gårdsplassen. Det er ikke 

tillatt å slå ball eller spille fotball i bakgården. All annen lek i bakgården skal foregå 

med aktsomhet og skal ikke være til sjenanse for naboer. 

§19 Røyking 

Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealer innendørs samt trapperepos ved 

inngangsdører, på gårdsplass eller i bakgård. Det skal ikke kastes sigarettsneiper på 

eiendommen. Det skal benyttes askebeger ved røyking på balkong. Ved røyking på 

balkong skal det vises hensyn til naboer. 

§ 20 Bruksoverlating av leilighet 

Bruksoverlating av hele leiligheten utover 30 døgn pr. år er ikke tillatt uten skriftlig 

tillatelse fra styret. Det grunnleggende prinsippet i aksjeboligselskap er at eieren skal 

bruke boligen selv. Man har likevel rett til bruksoverlating inntil 30 døgn i året uten 

skriftlig tillatelse fra styret. Styrets tillatelse for bruksoverlating reguleres i Lov om 

borettslag samt boligselskapets vedtekter. Man står fritt til å overlate bruken av deler 

av leiligheten, så fremt eier selv bor i leiligheten. 

 

 

 

Søknad om bruksoverlating sendes styret i god tid. Ved godkjenning av 

bruksoverlating må eier melde bruksoverlating til forretningsfører. Eier belastes med 

et administrasjonsgebyr av forretningsfører. Det skal opplyses om adresse på ny 

midlertidig bopel. 

 

For at styret skal kunne kontrollere at bruksoverlating ikke overstiger 30 døgn i året 

uten etter tillatelse, og av hensyn til brannsikkerhet og husbråk, må eier gi beskjed til 

styret om hvem bruken av leiligheten overlates til og for hvor mange døgn 

bruksoverlatingen gjelder.  

 



Bruksoverlating minsker ikke eiers plikter overfor boligselskapet. 

§ 21 Generelt 

Gjentatte brudd på husordensreglene kan få konsekvenser for vedkommende 

aksjonærs bruksrett til eiendommen, jf. Lov om borettslag § 5-22 og 5-23. 

Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser og regler som til enhver tid 

er gitt for eiendommen av styret. 

  



Vedlegg 1: Parkeringsregler 

For AS St. Halvards gate 25 A-C. Vedtatt av styret 16.11.2020 

 

Parkeringsreglene har som mål å bidra til å holde orden på parkering og alminnelig 

ferdsel, noe som igjen bidrar til et sikkert og trivelig bomiljø. Parkeringsreglene 

gjelder for de områder som tilhører AS St. Halvards gate 25 A-C.  

1. Parkeringstillatelse 

For å kunne parkere på boligselskapets parkeringsplasser må man ha fått tildelt 

parkeringstillatelse av styret. Tildeling gjøres i henhold til tildelingsreglene. 

 

2. Tildelingsregler 

Boligselskapet kan tildele parkeringsabonnement for inntil 20 beboere for 

langtidsparkering. Dersom det kommer flere søknader enn det er plasser, vil det 

opprettes venteliste. Det tildeles ikke faste parkeringsplasser.  

Søknad om parkeringsabonnement sendes på epost til parkeringsansvarlig i styret. 

Søknaden skal inneholde ønsket oppstartdato, biltype, registreringsnummer, 

leilighetsnummer, og fullt navn på leilighetens eier. Ved bytte av bil må dette meldes 

til parkeringsansvarlig i styret. Ved tildeling av parkeringsabonnement, vil det 

utstedes en parkeringsoblat. Abonnenten vil månedlig faktureres et angitt gebyr fra 

boligselskapets forretningsfører. Parkeringsabonnement har oppstartdato og sluttdato 

den første i hver måned. Oppsigelse av parkeringsabonnement er gjeldende fra den 1. 

i måneden, og parkeringsoblaten skal leveres tilbake til parkeringsansvarlig i styret 

innen abonnementets sluttdato. 

Parkeringsabonnement gjelder kun det registreringsnummer som fremgår av 

parkeringsoblaten. Parkeringsabonnement er forbeholdt kjøretøy registrert på beboere 

i boligselskapet og kan ikke overlates til andre. 

Med hver enkelt leilighet i boligselskapet følger én parkeringsoblat for 

korttidsparkering. Denne oblaten har en gyldighet på inntil 24 timer for ett enkelt 

kjøretøy, hvoretter det samme kjøretøyet ikke kan benytte parkeringsplassen på 24 

timer. Oppsigelse av parkering er gjeldende fra den 1. i måneden, og parkeringsoblatet 

skal være tilbakelevert innen denne dato. 

Kjøretøy i boligselskapets tjeneste kan parkere fritt på parkeringsplassen, såfremt det 

er tydelig markert på et vis som tilkjennegir oppdragets art.  

 



3. Bruk av parkeringsplassen 

Beboere plikter å sørge for å ha gyldig parkeringsoblat, og at dette er godt synlig i 

kjøretøyets frontrute.  

Parkeringsplassene kan bare benyttes til personbiler eller kjøretøy av tilsvarende 

størrelse samt motorsykler og mopeder. Det er ikke tillatt å parkere campingvogner, 

båter, tilhengere og lignende på boligselskapets parkeringsplasser. 

Parkering tillates kun på oppmerkede plasser. Unntak fra denne regel gis for rask på- 

og avstigning, så vel som på- og avlessing på maksimum 15 minutter. Unntak gis også 

kjøretøy i boligselskapets tjeneste, så fremt det ikke til hinder for annen ferdsel. 

Styret kan etter søknad fra beboer tildele midlertidig parkeringsbevis for servicebiler i 

forbindelse med vedlikehold og oppussing. 

Ved store snømengder og av hensyn til effektiv snørydding kan styret pålegge bileier 

å flytte bilen innenfor et gitt tidsrom. Det samme gjelder ved behov for å rydde 

gårdsplassen for grus og løv. Dette vil kunngjøres fortløpende på Vibbo. 

Reparasjonsarbeid av kjøretøy er ikke tillatt på parkeringsplassen. 

Avskiltede kjøretøy kan ikke parkeres på boligselskapets område uten skriftlig 

forhåndssamtykke fra styret.  

4. Parkeringskontroll  

Boligselskapet kan delegere fullmakt for oppsyn med parkeringsplassen og 

parkeringskontroll til et eksternt firma med medlemskap i Parkeringsklagenemda. 

Styret har i så tilfelle ikke anledning til å overprøve dette firmaets sanksjoner, så fremt 

de ikke er i strid med dette reglementet.  

Brudd på parkeringsreglene medfører et gebyr i henhold til overnevnte firmas satser 

og generelle reglement. Firmaets reglement er kunngjort på parkeringsplassen. 

Dersom et kjøretøy blir stående parkert i strid med parkeringsreglene over lengre tid 

kan boligselskapet uten varsel bestille borttauing av kjøretøyet for bileiers regning og 

risiko. 



Vedlegg 2: Reglement for vaskeriet  

Vaskeriet er et felles gode som alle skal ha glede av og det er derfor viktig å følge 

disse reglene. Regler for bruken av vaskeriene og instruks for bruk av maskinene skal 

følges. 

1. Til hver leilighet følger en vaskerilås. Denne benyttes for reservasjon av vasketid. 

2. Vaskeriets åpningstid er: 

Mandag – fredag: 07:00 - 21:00  

Helg- og helligdager: 09:00 - 21:00 

3. Tøy fra tørkeskapene må også hentes innenfor dette tidsrommet grunnet støy opp 

til overliggende leilighet. 

4. Vasketid reservert med vaskerilås gir tilgang vaskemaskin nr. 2 og 3 samt 

tørketrommel. 

5. Vaskemaskinen nr. 1 er til fri bruk. 

6. Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn gårdens beboere. 

7. Ikke fyll maskinene for fulle da dette kan ødelegge både klær og maskiner. Husk å 

sjekke alle lommer for skarpe gjenstander som nøkler, binders, neglefiler og 

lignende. Tøy med spiler (f.eks. BH) må vaskes i vaskepose. Rengjør barnetøy for 

sand før det legges i maskinen. 

8. Gjør rent etter deg. Fjern såperester, ta med deg klærne du har vasket/tørket, sveipe 

over gulvet og fjerne lo, hår og lignende fra sluk, tørketrommel og lignende. 

9. Ikke la klær bli liggende i maskiner, på bord eller i tørkerommet etter at din tid er 

over. 

10. Maskinvask av mopper og store ryer er ikke tillatt. Mindre ryer må ristes godt før 

maskinvask. 

11. Det er ikke tillat å lufte med dører eller vinduer i tørkerommet, da dette medfører 

at støv fra bakgården og jernbanen blir dratt inn i tørkerommet. Vaktmester tar seg 

av lufting dersom det er nødvendig. Døren mellom vaskerommet og tørkerommet 

skal også holdes lukket. Ved behov kan det luftes i vaskerommet, men disse må 

stenges når man forlater vaskeriet. Døra mot bakgården holdes lukket og låst. Lys 

slukkes når man forlater vaskeriet. 

12. Kast tomme vaskepulverpakker og annet avfall i søppelsekken. 

13. Det er ikke tillatt å ta med dyr i vaskeriet, dette av hensyn til personer med allergi. 

14. Det er ikke tillatt å ha private tørkestativ i vaskekjelleren. Private tørkestativ 

fjernes uten forvarsel. 

15. Tøy som ikke hentes når det er tørt, eller som blir liggende i vaskeriet, blir kastet. 



16. Vaskeriet skal ikke brukes til hensatte bruksgjenstander. Gjenstander som blir 

liggende, blir kastet. 
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