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VEDTEKTER

§1

NAVN, OPPRETTELSE

Stiftelsens navn er Sandre SlGJyen Boligstiftelse (SSB). Forretningskontoret er i Oslo.
Den er opprettet av Entreprenmfinnaet Jon Bech og Advokatfinnaet Thorkildsen &-Thorkildsens
Eiendomsavdeling AS 21. mai 1964 ved at stifteme ytet et bewp pa kr 10 000,- som utgjorde
SSBs gnmnkapital og ikke kan kreves tilbakebetalt.
Fonnhlet var opprinnelig utbygging og drift av eiendommen Sandre SlGJyen, gnr 144 bnr 2 i
Oslo, eller deler av denne. SSB skal vrere et redskap for disse oppgaver uten eget akonomisk
formal.
Stiftelsens karakter er endret som fulge av at utbyggingen er fullfurt og ved ikrafttredelsen av
Lov om eierseksjoner av 4. mars 1983. Som fulge av denne lov kan SSB kun vrere et nadvendig
redskap for samtlige boligsameiers og garasjeanleggs fellesanliggender. SSB skal ikke kunne
drive nrering, men skal foresta utleie av bameinstitusjonen.

§2
A.

STIFTELSENS FORMAL

A feste av grunneieren samt frembortfeste videre til seksjonseieme i bygningene i henhold til
inngatte festekontrakter fulgende parseller av gnr 144 bnr 2 i Oslo:

De tolv boligsameiene:
Haakon Tveters vei 15
Haakon Tveters vei 13
Haakon Tveters vei 11
Haakon Tveters vei 9
Haakon Tveters vei 7
Skrabben 1
Haakon Tveters vei 12
Laveveien 50
Laveveien 48
Haakon Tveters vei 10
Laveveien 52
Laveveien 46

gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144

bnr 1282 og 1284
bnr 1278
bnr 1305
bnr 1304
bnr 1283
bnr 1281
bnr 1345
bnr 1363
bnr 1365
bnr 1362
bnr 1364
bnr 1366

Dessuten:
Garasj e Haakon Tveters vei 14
Garasj e Haakon Tveters vei 7/9
Bameinstitusjonen Dalbakkveien 75
Friareal
Rekkehus 8 stk
Rekkehus 8 stk

gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144
gnr 144

bnr 1361
bnr 1283 og 1304
bnr 1472
bnr 1367 og 1407
bnr 1338
bnr 1339
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B. A vrere !creditor for de tomtelAn sameieme har ytet grunneieme gjennom SSB.
C. Sta for forvaltningen av boligsameienes og garasjenes fellesanliggender i samsvar med lov,
forvaltningsavtale med de enkelte sameier og innenfor de grenser og p!legg sam fremgar av
lov, vedtekter eller vedtak av de enkelte boligsameiers eller garasjers styrer eller
sameiernwter. Dette gjelder ogsA. tomtene, sam skal vrere til felles bruk for aile pa feltet, aile
parkeringsplasser og lekeplasser samt adkomstveier til disse, gangveier m. v.
Forvaltningsavtalen kan sies opp med minst 6 maneders varsel til utlapet av kalenderaret.
§3

ARsM0TE

Boligstiftelsens lirsnwte bestar av styreledeme for de 12 boligsameiene samt garasjene, jfr § 2.
I tilfelle forfall fra styreledere nwter et medlem av vedkommende styre med fullmakt. Hver
styreleder har en stemme i arsnwtet.
Boligstiftelsens styreleder innkaller til ordinrert A.rsnwte hvert A.r innen utgangen av mai maned
med minst 8 og heyst 20 dagers varsel. Arsnwtet ledes av styrelederen. I hans fravrer velges en
nwteleder.
Dagsorden for det ordinrere A.rsnwtet er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering
Styrets arsberetning
Revidert regnskap fra siste ar
Fastsettelse av honorar til styre og revisor
Valg'av styre i henhold til § 4
Eventuelt valg av revisor
Andre saker nevnt i innkallelsen

Ekstraordinrert arsJruJte kan innkalles av styret med minst 7 dagers varsel. Styret skal irmkalle til
ekstraordinrert lirsJruJte nar minst 6 av de 14 JruJteberettigede krever det.
Innkallelsen skal angi hvilke saker sam skal behandles.
§4

VALGAVSTYRE

Styret skal besta av fern medlemmer samt to varamedlemmer, valgt blant styreledeme.
Styrelederen velges furst ved srerskilt valg. Demest velges fire styremedlemmer, to fra hvert felt,
det nordre og det sendre. Det velges ogsa et varamedlem fra hvert felt.
Styrelederen og styremedlemmenes samt varamedlemmenes funksjonstid er ett ar og leper fra
det ordinrere arsnwtet de er valgt pa til neste ordinrere lirsnwte.
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§5

INNKALLELSE TIL STYREM0TER

Det innkalles til styrenwter av styreleder etter behov eller nar minst to styremedlemmer forlanger
det.
·
Innkallelsen skal angi tid og sted for nurtet og de saker sam vii bli behandlet.
§6

STYREM0TER

Styremetet ledes av styreleder. Dersom vedkomrnende har forfall og det ikke er valgt noen
nestleder, velger styret en IruJteleder.
Styret er beslutningsdyktig nAr minst tre av fern styremedlemmer er tilstede samt bade nordre og
sendre felt er representert.
Styret skal &re protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de :freiDI11.0tte
styremedlemmer.
§7

STYRETS KOMPETANSE M.V

Styret star for forvaltningen av sameienes og garasjenes anliggender i samsvar med
forvaltningsavtale med den enkelte, og innenfor de grenser og p~legg sam fremgar av lov,
vedtekter eller vedtak i de enkelte styrer eller sameiermeter.
§8

UGILDHET FOR STYREMEDLEM OG FORRETNINGSF0RER

Styremedlem eller forretnings&rer rna ikke delta i behandling av noe spersmal som
vedkommende har en fremtredende personlig eller ekonomisk srerinteresse i.
§9

REGNSKAP OG REVISJON

Styret skal serge for ordentlig og tilstrekkelig regnskaps:fursel for forvaltningen. Regnskapet skal
revideres av statsautorisert revisor valgt av arsmetet.

§ 10

BEGRENSNINGER I STYRETS MYNDIGHET

Styret har ikke anledning til a foreta avhendelse, bortfeste eller pantsettelse av fast eiendom.
Oppfurelse av ny bebyggelse pa fellesarealene kan furst iverksettes nar styrets forslag om dette
har vrert forelagt for og er godtatt av sameiermetene i de 12 boligsameier med 2/3 flertall blant
de fremmette i hvert sameieriruJte.
Tiltak som ikke er budsjettert, og sam vil medfure ekonomisk belastning for sameiene av noen
betydning, rna bare iverksettes av Styret i tilfeller hvor det er IWdVendig for a avverge skader
eller tap.
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§ 11
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BUDSJETT OG DEKNING AV UTGIFTER

Hvert ar innen 15. oktober skal styret beserge utarbeidet et driftsbudsjett for kommende
kalenderar.
·
Budsjettet skal angi rammen for stiftelsens drift og forvaltningsoppgaver kommende ar i henhold
til disse vedtekter og de inngatte forvaltningsavtaler.
Budsjettforslaget skal behandles pa ekstraordiruert arsnwte (jfr § 3) innen utwpet av oktober
maned samme ar.
Sa snart stiftelsens driftsbudsjett er fastsatt, skal dette oversendes de enkelte boligsRQ1eier og
garasjeanlegg for behandling. Budsjette vii, sammen med den avtalte fordelingsrwkkel, angi
styrets forslag til hva hvert enkelt boligsameie og garasjeanlegg skal innbetale til stiftelsen til
dekning av sin andel av den felles forvaltning. Deter opp til hvert enkelt boligsameie og
garasjeanlegg a godta eller forkaste forslaget til bidrag til stiftelsen gjennom eventuell
innarbeidelse av bidragene i sine respektive budsjetter.
Endring av budsjett og akte innbetalinger i budsjettperioden skal behandles i ekstraordimert
arsmme, jfr § 3.
Fra boligsameiene, garasjene, barneinstitusjonen og parkeringsplassene overfares etter mermere
regler/vedtak midler til stiftelsen for betaling av fellesutgifter.
Far fellesutgiftene fordeles pa boligsameiene og garasjene etter den avtale mal, skal den andel av
utgiftene som henfures til barneinstitusjonen og parkeringsplassene trekk:es ut av budsjettet og
belastes de respektive.
Fellesutgiftene fordeles deretter mellom boligsameiene og garasjene i henhold til srerskilt avtale.
§ 12

STIFTELSENS EIENDELER

Styret sarger for srerskilt regnskap for barneinstitusjonen Dalbakkveien 75 og revisjon av dette
(jfr § 9).
Videre skal styret serge for at det foreligger ajotll'farte fortegnelser over alle stiftelsens eiendeler
(maskiner, redskap m.v).
§ 13

VEDTEKTSENDRINGER

Endring av vedtektene kan besluttes av arsmatet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring
av § 14 furste ledd krever dog enstemmig vedtak i fulltallig arsmate.

§ 14

OPPL0SNING

For oppwsning av stiftelsen kreves enstemrnig vedtak i fulltallig arsmate.

Nar opplasning er besluttet, skal styret serge for arealisere stiftelsens aktiva, dekke dets gjeld og
dele nettobelapet slik dette angis i opp.wsningsvedtaket.
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§ 15

VEDTEKTENE

Disse vedtekter erstatter de tidligere av 21. mai 1965, revidert 21. november 1969,
23. oktober 1981 og 9. februar 1983.
Disse vedtekter er enstemmig vedtatt av boligstiftelsens styre 22. mars 1990 og godkjent av
Justitiarius i Oslo Byrett 1. august 1991. Vedtektene er deretter endret 21. mai 1997 og 8 juni
2000.

(iablforvaltning/SSB/SSBVEDTE2000)
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