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Agenda

1. Konstituering 

2. Orientering om kommende investeringer i sameiet
Inneholder også særskilt orientering om brannvern

3. Husordensregler og avtale for sameiets parkeringsplasser 

4. Vedtak om økt pris for sameiets parkeringsplasser 

5. Vedtak om økte felleskostnader 

6. Innkomne saker 



1. Konstituering

• a) Valg av møteleder, referent, 2 til tellekorps og 2 protokollvitner 

• b) Stemmeberettigede deltagere 

• c) Godkjenning av forretningsorden 

• d) Godkjenning av innkalling og saksliste og vedtak om at møtet er lovlig satt 

Forretningsorden 

• Det åpnes for skriftlig endringsforslag på vedtak mens sakene debatteres. 

• Endringsforslag skal leveres ordstyrerbordet skriftlig før møteleder setter strek for 
debatten. 

• For å be om innlegg rekker en opp hånda med en finger opp, svarreplikk med to fingre. 
Det åpnes for to svarreplikker. Møteleder kan begrense taletid dersom behov. 



Oppmøte
Oppmøte A B C D E

Bølerbakken 1 X X X

Bølerbakken 3 x x X X

Bølerbakken 5 F

Bølerbakken 7 X

Bølerbakken 9 X X X

Bølerbakken 11 X X

Bølerbakken 13 X X

Bølerbakken 15 X X X X

Bølersletta 2 X

Bølersletta 4 F

Bølersletta 6 X X F

Bølersletta 8 X

Bølersletta 10 F F x

Bølersletta 5 X x x

Bølersletta 7 x x x

Bølersletta 9 x x

Kringkollen 15 x x x x



2. Orientering om kommende 
investeringer i sameiet 



Tilbakeblikk til 
oktober 2013
• Rapport utarbeidet av OBOS støttet av 

Husbanken.

• De tre første (og mest konkrete) 
tiltakene for sameiet er nå 
gjennomført.

• Flere enheter har gjort mange av 
tiltakene for den enkelte enhet, de 
som ikke har gjort det oppfordres til 
det.

• Hva nå? Rapporten gir ingen sterke 
videre føringer, dette må vi komme 
frem til i fellesskap eller med eksterne 
hjelp.



Felles brannvarslingsanlegg

• Hvordan jobbe systematisk 
med brannforebygging?
• 1. Sette mål

• 2. Kartlegge (Risikoanalyse)

• 3. Planlegge

• 4. Gjennomføre

Kilde: https://brannvernforeningen.no/siteassets/pdf/boligselskap/boligselskap-tasikkerhetenpaalvor-webversjon.pdf

Annet særlig relevant lovverk og veiledninger:
Forskrift om brannforebygging, FOB - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
DSB sin veileder til FOB: 
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-
brannforebygging/#forebyggende-plikter-for-eieren-av-byggverk

https://brannvernforeningen.no/siteassets/pdf/boligselskap/boligselskap-tasikkerhetenpaalvor-webversjon.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#forebyggende-plikter-for-eieren-av-byggverk


Rekkehusbrann er dessverre relevant

Horten, 2017
2019

Drammen, 
oktober 2019

Tyrikollen, 2017



Mål for brannsikkerhet

• 1. Sameiet skal ikke ha ulykker som medfører alvorlig personskade i 
fellesarealer. 

• 2. Sameiet skal ikke ha uønskede hendelser som medfører større 
materielle skader.

• 3. Sameiet skal ikke ha branntilløp med spredning som medfører 
alvorlig personskade i flere enheter.



Brannvern – Forskrift om brannforebygging

Seksjonseiers plikter

• Utstyr og installasjoner skal kontrolleres og 
vedlikeholdes

• Krav om minst en branndetektor i hver etasje

• Minst ett slokkeapparat som kan brukes i alle rom

• Branndetektorer og slukkeapparat skal kontrolleres 
regelmessig

• Sikkerhetsnivået i bygget skal minst tilsvare 
byggeforskrift 15. november 1984 nr 1892

Styrets videre arbeid
• Fortsette systematisk arbeid med brannforebygging

• Vurdere behov for årlig brannvernrunde med kontroll av 
enheter (brannvarslere, slukkeapparater) i felles areal 
(vaskeriet)

Fra DSB sin veileder:
I sameier, borettslag m.m. er det styret som representerer eier. Det vil likevel være mest hensiktsmessig at hver 
enkelt sameier/andelseier selv sørger for å oppfylle kravene til røykvarsler og slokkeutstyr, da styret ikke uten videre 
kan kreve adgang til boenheten. Sameier og borettslag er ifølge definisjonen i brann- og eksplosjonsvernloven å 
betrakte som en virksomhet, og har dermed en plikt til systematisk sikkerhetsarbeid etter § 9 i forskrift om 
brannforebygging.



Risikoanalyse



Hva er situasjonen i Tyrikollen per nå?

• Undersøkelse gjennomført fra medio 
september-medio oktober 2019.

• 52 av 75 boenheter – 69% - har svart













Mange har røykvarsler 
tilknyttet alarmsentral, 
men mange har ikke.







Oppsummering brannvern

• Styret anmoder hver rekke om å utpeke en brannvernansvarlig.

• Styret anmoder hver rekke om å montere seriekoblet røykvarsler på
loft og i alle enheter.

• Styret anbefaler hver rekke om å avtale et møtested og gjennomføre 
en brannøvelse.

• Styret kommer til å jobbe systematisk videre med brannvern.



Investeringer









• Dagens felleskostnad ligger på nøkterne 2 250,- Dette dekker akkurat daglig 
drift, og sameiet har tidligere lånefinansiert nødvendige tiltak og har 
betydelig lån. For å sikre midler til nødvendig og verdibevarende 
vedlikehold fremover, foreslås det å avsette midler. Styret anbefaler en 
sparetakt som tilsier at tiltakene over kan utføres i løpet av de neste 5 
årene. Tiltakene nevnt over utgjør 53 920,- per boenhet. Fordelt over 5 år 
innebærer det en økning i felleskostnader på 900 kr per måned. Andre økte 
inntekter som f.eks parkeringsplasser kan komme til fratekk.

• Styret konkluderer med at sameiet bør øke sine inntekter for å kunne 
gjennomføre noe større vedlikeholdsoppgaver fremover. 

Forslag til vedtak: 

• Årsmøte tar orienteringen til etterretning



3. Husordensregler og avtale for sameiets parkeringsplasser 

• Bakgrunn:

• Dagens husordensregler og vedtekter omfatter ikke regler for parkeringsplassene. 
Enkelte beboere er sågar ukjent med at plassen ligger på sameiets grunn og tilhører 
sameiet. Styret tolker § 10 Som husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte 
instrukser som gis av styret. dit hen at styret kan gi en instruks for dette.

• Det er ingen bestemmelser i Eierseksjonsloven som sier noe om hvordan sameiet skal 
disponere parkeringsplassene ut over §25 om tilrettelegging for elbillading og §26 om 
tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne. 

• Det er så vidt styret bekjent ingen gjeldende leieavtale mellom den som disponerer 
parkeringsplassen og sameiet. Fremleie av plassene er ikke regulert.

• Styret vedlikeholder en venteliste på tyrikollen.no, men det er svært lite omløp på 
plassene.

• Flere beboere har ytret ønske om at flere av plassene skal bestykkes med elbil-lade-
infrastruktur. En kan også vurdere å etablere ikke-personlige ladepunkter i gaten.



Utkast til instruks for parkeringsplasser

1. Parkeringsplassen kan kun benyttes til oppstilling av bil.

2. Reparasjoner og vask av kjøretøyer på parkeringsplassen er ikke tillatt.

3. Utleieren har ikke ansvar for skade som bilen måtte bli påført når den står parkert.

4. Den enkelte leier må sørge for at plassen er fri for gjenstander, søppel og avfall.

5. Bilen skal parkeres slik at den skaper minst mulig problemer for andre.

6. Det er ikke tillatt å parkere uregistrert bil/ bil uten skilt på parkeringsplassen.

7. Parkeringsplassen er forbeholdt eier av en boligseksjon i Tyrikollen. Ved salg av bolig bortfaller retten til parkeringsplass. 
Leietager plikter å si opp avtalen.

8. Det er ikke tillatt å fremleie parkeringsplassen.

9. Leieren er selv ansvarlig for snørydding av den parkeringsplass han disponerer.

10. Maks lengde på bilen er 5,5 meter.

11. Styret fører venteliste for plassene. 

12. Leie for parkeringsplassen innkreves av forretningsfører den 1. i hver måned.

13. Partene har gjensidig oppsigelsesrett med 1 måneds frist, gjeldende fra den 1. i måneden, dog må det vises til vesentlig 
mislighold om utleier skal kunne si opp.

14. Hver enhet kan bare disponere en parkeringsplass.



3. Husordensregler og avtale for sameiets 
parkeringsplasser 
Forslag til vedtak

• Beboerne tar instruksen til etterretning.

• Styret har i hht husordensreglene §10 fullmakt til å endre ordlyd i 
parkeringsinstruksen.

• Styret anmodes om å utarbeide en avtale mellom sameiet og 
leietager av parkeringsplasser. Dersom leietager unnlater å akseptere 
avtalen frafaller retten til parkeringsplass og styret kan tildele denne 
til neste på listen.



Parkeringsplasser, innkommet forslag
Til Styret i Tyrikollen Boligsameie,

Jeg har nå lest igjennom papirene til ekstraordinært sameiemøte 11. 
November, og synes at det er flott at Styret nå setter fokus på nødvendige utbedringer, brannsikkerhet og instrukser for bruk av parkeringsplasser.

Det er imidlertid noe jeg reagerer kraftig på :

Styret ønsker en økning i leieinntekter på P-plasser fra Kr. 600 til Kr. 3.000/år med følgende argument :

“En leiepris lavere enn dette er i realiteten å la de beboere som disponerer plassene få ett subsidiert gode fra de andre beboerne som 
ikke nyter godt av parkeringsplass”.

Samtidig sies det ingen ting om eventuelle kostnader relatert til de samme parkeringsplassene (altså ikke hvor mye sameiet subsidierer), ei 
heller sies det ingen ting om hvilke konkrete planer styret har for en oppgradering, herunder vurdering av lademuligheter.

Videre sier man at en økning i fellesutgiftene på Kr. 840 forutsetter at man får en økning i parkeringsleie på Kr. 52.800/år

Dette synes jeg overhodet ikke henger på greip. Det dere i prinsippet sier, er at vi som har fått tildelt en parkeringsplass etter å 
ha stått på venteliste i mange år, nå plutselig skal bidra til å øke inntektene i sameiet slik at man 
kan få finansiert nødvending vedlikehold, med andre ord vi skal nå potensiellt bidra med å subsidiere vedlikeholdskostnadene for hele sameiet.

Her bør det etter min oppfatning være ett forhold mellom utgifter og inntekter på P-plassene, og en 
plan for fremtidig vedlikehold og oppgradering, inkludert lademuligheter.

Jeg er ikke imot at man skal foreta en justering av leiekostnadene, men jeg synes det er helt urimelig at man skal vedta en så sterk økning uten at man 
har sett på forhold mellom kostnader og inntekter, samt at man har 
en formening også om fremtidige kostnader, inkludert lademuligheter, og hvordan dette evt. skal finansieres.

Jeg har derfor følgende forslag til alternativt vedtak i denne saken :

• Prisen for P-plasser settes opp til Kr. 100/måned med virkning fra 1.1.2020

• Forslag til videre regulering av leieprisen fremlegges for neste ordinære årsmøte som egen sak hvor styret samtidig redegjør for kostnadene relatert til 
bruk av P-plassene og legger frem en plan for oppgradering/vedlikehold av P-plassene inkludert lademuligheter for elbil.



4. Vedtak om økt pris for sameiets parkeringsplasser 

• Leiepris for parkeringsplassene er 600 kr / år, 22 stk gir en samlet inntekt på 
13 200,- pr år. 

• Markedspris for plassene er vurdert etter Oslo kommune sin gjeldende pris for 
beboerparkering å være 3000 kr / år. En leiepris lavere enn dette er i realiteten å 
la de beboere som disponerer plassene få et subsidiert gode fra de andre 
beboerne som ikke nyter godt av parkeringsplass.

• Parkeringsplassene skal være et gode for sameiets beboere, men skal ikke 
subsidieres av andre beboere som ikke nyter godt av tilbudet. Prisen bør derfor 
justeres i henhold til dette.

Forslag til vedtak

• Pris for parkeringsplass økes til 3000,- kr per år med virkning fra 01.01.2020.



5. Vedtak om økte felleskostnader 

• Forutsatt vedtak om økte parkeringsinntekter på (3000-600) x 22 = 
52 800,- tilsvarende rundt 60 kr per boenhet per måned og 
orienteringen i sak 2 fremmes følgende forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak

• Som følge av en plan om å gjennomføre nødvendig bygningsmessig 
vedlikehold neste fem år økes månedlig felleskostnader i Tyrikollen 
boligsameie med 840,- til 3090,- pr enhet pr mnd md virkning fra 
01.01.2020.



Takk for oppmerksomheten


