
 

 

 

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening 
 
Velkommen til generalforsamling, 14. mai 2019 kl. 18:00 i Eventyrlia Barnehage. 
 
Innkallingen inneholder huseierforeningens årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper 
du leser gjennom heftet og viser din interesse for huseierforeningen ved å møte opp på 
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret 
som skal forvalte Eventyrlia Huseierforening det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen?  
I generalforsamlingen har eierne stemmerett med en stemme for  
hver seksjon de eier. Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av eierens husstand 
har rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Eier har rett til å møte ved fullmektig. 
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Eventyrlia Huseierforening 
avholdes 14. mai 2019 kl. 18:00 i Eventyrlia Barnehage.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en huseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Fibernett  
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 1 år 
B) Valg av 1 styremedlemmer for 1 år 
C) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år 

 
Oslo,18.04.2019 

Styret i Eventyrlia Huseierforening 
 

 Manpreet Kaur/s/        Beate Christensson/s/   Sanaz Hadian-Gundersen/s/    
 
 

 
 

Protokoll fra Ordinær generalforsamling kan du få ved å henvende deg til OBOS 
Eiendomsforvaltning AS  
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ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har huseierforeningens tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Manpreet Kaur Jordstjerneveien 85 
Styremedlem Beate Christensson Jordstjerneveien 70 
Styremedlem Sanaz Hadian-Gundersen Jordstjerneveien 84 
 

Varamedlem Olga Karin Solberg Jordstjerneveien 109 
 
Styrets medlemmer består i dag av ingen menn og 3 kvinner og ingen menn. 
Huseierforeningen sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av 
kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Eventyrlia Huseierforening 
 Huseierforeningen består av 34 leiligheter.  
Eventyrlia Huseierforening er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 890729592, og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune 
med følgende adresse: 
 

Jordstjerneveien 54-90 
Jordstjerneveien 85-113 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 179                40     41     42     43     44          

45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55     56     
57     58     59     60     61     62     
63     64     65     66     67     68     
69     70     71     72     73     

  
 
Huseierforeningen driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Huseierforeningen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt 
arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Eventyrlia Huseierforening 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. 
Huseierforeningens revisor er EY. 
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Styrets arbeid 

 
Styret har i løpet av perioden hatt 7 styremøter og hatt jevnlig dialog via mail. Vi har 
arrangert to dugnader: 8.mai 2018 og 9. mai 2019. Det har vært godt oppmøte og vi fikk 
gjort alt som stod på listen over gjøremål. Sommerfesten ble arrangert 25. august med 
leker med god stemning og godt oppmøte og flere leker til barna. Søndag 2. desember 
arrangerte vi julegrantenning med sang og gang rundt juletreet. Selveste julenissen tok 
turen til Eventyrlia og delte ut godteposer til barna.  
 
Etter siste årsmøte har styret fått montert fartsdempere. Dette har medført at biler har 
saknet farten betraktelig, men vi ønsker at vi alle fremdeles er oppmerksomme på å holde 
lav fart ved gjennomkjøring.  
 
Styret har brukt mye tid på å undersøke forslag forrige styret la frem på årsmøtet. Det var 
el-billading og nedgravde søppelkontainere. 
 
El-billading:  
Vi er fire sameier/huseierforeninger som har parkeringsplasser i garasjene under 
Ridderlia. Installasjon av infrastrukturen til el-billading må derfor koordineres med de 
andre. Styret har også undersøkt muligheter for etablering av el-billading i garasjene vi har 
her oppe. Vi har hatt flere møter med leverandører og vært på mange møter i Ridderlia 
sammen med representanter fra Løvlia Huseierforening og Jordstjerne boligsameie. Den 
10. september ble det arrangert felles møte i menighetssalen til Mortensrud kirke for å gi 
beboere mulighet til å stille spørsmål til leverandører av el-billading. Det var to 
leverandører som gav informasjon og kom med pristilbud. Styret hadde før fellesmøtet 
vært på befaring til tre garasjeanlegg for å få kunnskap om hvordan dette kunne 
gjennomføres. Vi hadde håpet at flere beboere benyttet seg av mulighet til selv å få 
informasjon på fellesmøtet.  
 
Avfallskonteinere: I forbindelse med avfallskonteinere har styret hatt tre møter/ befaring 
med Oslo kommune renovasjonsetaten. Vi har innhentet flere pristilbud. Bilene som 
brukes i dag har store problemer med å komme rundt og klarer heller ikke bakken ved 
garasjene. Oslo kommune ønsker derfor at vi etablerer kun en stasjon for nedgravde 
brønner. Det kan frigjøre plass til flere gjesteparkeringsplasser.   
 
Facebook 
Styret oppfordrer alle beboere til å bli medlem på facebooksiden til Eventyrlia, slik at alle 
ser informasjonen som legges ut.  
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av huseierforeningens eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om huseierforeningens forventede 
økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 618182. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 564 293. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 71 741 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til huseierforeningens arbeidskapital pr. 31.12.2018.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser huseierforeningens likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2018 var kr 533 662.  
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2019”.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det for 2019 budsjettert med kr 979 700. 
 

Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 
% for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten 
følger egne satser. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2019 er budsjettert økt. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Eventyrlia Huseierforening.  
 
Lån 
Eventyrlia Huseierforening har lån ingen lån. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester huseierforeningen anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2019. 
 
Budsjettet er basert på 100kr økning av felleskostnadene per leilighet 
fra 01.01.19. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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EVENTYRLIA HUSEIERFORENING 

ORG.NR. 890 729 592, KUNDENR. 7330         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 618 182 615 806 624 000 670 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   618 182 615 806 624 000 670 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

3 -4 794 -4 794 -5 000 -5 000 

Styrehonorar 
 

4 -34 000 -34 000 -34 000 -34 000 

Revisjonshonorar 
 

5 -5 500 -5 250 -5 000 -5 700 

Forretningsførerhonorar 
 

-79 630 -77 575 -78 000 -80 500 

Konsulenthonorar 
 

6 -6 340 -5 115 -3 000 -3 500 

Drift og vedlikehold 
 

7 -54 570 -55 133 -56 000 -446 000 

Forsikringer 
  

-110 068 -105 184 -108 500 -120 000 

Energi/fyring 
  

-3 591 -4 612 -4 000 -6 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-167 961 -162 539 -166 000 -175 000 

Andre driftskostnader 8 -97 839 -109 551 -108 500 -104 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -564 293 -563 754 -568 000 -979 700 
        

DRIFTSRESULTAT   53 889 52 052 56 000 -309 700 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

9 17 852 16 251 0 15 000 

Finanskostnader 
  

0 0 0 -9 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 17 852 16 251 0 6 000 
        

ÅRSRESULTAT     71 741 68 303 56 000 -303 700 
        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital 
 

71 741 68 303 
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EVENTYRLIA HUSEIERFORENING 

ORG.NR. 890 729 592, KUNDENR. 7330         

BALANSE         

    
Note 

 
2018 2017 

EIENDELER 
        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader 
   

1 522 1 522 

Kundefordringer 
    

8 000 0 

Kortsiktige fordringer 
 

10 
 

172 557 156 240 

Driftskonto OBOS-banken 
   

232 861 216 372 

Sparekonto OBOS-banken 
   

266 456 264 677 

SUM OMLØPSMIDLER       681 396 638 811 
        

SUM EIENDELER         681 396 638 811 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital 
    

533 663 461 922 

SUM EGENKAPITAL       533 663 461 922 
        

GJELD 
        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader 
  

20 560 20 325 

Leverandørgjeld 
    

127 174 155 492 

Annen kortsiktig gjeld 
   

0 1 072 

SUM KORTSIKTIG GJELD       147 734 176 889 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     681 396 638 811 
        

Pantstillelse 
    

0 0 

Garantiansvar 
    

0 0 

Oslo, 18.03.2019, 

Styret i Eventyrlia Huseierforening 

Manpreet Kaur/s/ 
 

 

Beate Christensson/s/ 
 

Sanaz Hadian-
gundersen/s/    
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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 verdi- 

fallet 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 
  

   324 768 

TV/Internett 
  

   166 056 

Forsikringspremie 
  

   108 528 

Parkeringsplass 
  

   29 290 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     628 642 
     

   
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie 
  

   -10 460 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     618 182 
    

   

 

NOTE: 3 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift 
  

   -4 794 

SUM PERSONALKOSTNADER       -4 794 

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. 
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NOTE: 4 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 34 000. 
 

    

   

 

NOTE: 5 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til  
kr 5 500. 

 

    

   

 

NOTE: 6 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning   -6 340 

SUM KONSULENTHONORAR       -6 340 
    

   

 

NOTE: 7 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -38 374 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

   -16 196 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -54 570 
    

   

 

NOTE: 8 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container 
   

   -12 885 

Snørydding/gressklipping 
 

   -8 763 

Trykksaker 
  

   -793 

Møter, kurs, oppdateringer mv. 
 

   -1 450 

Porto 
   

   -666 

Reisekostnader 
  

   -215 

Kontingenter 
  

   -69 756 

Bank- og kortgebyr 
  

   -2 812 

Velferdskostnader 
  

   -499 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -97 839 
    

   

 

NOTE: 9 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-
banken    

247 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   1 779 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   643 

Kundeutbytte fra Gjensidige 
 

   15 183 

SUM FINANSINNTEKTER         17 852 
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NOTE: 10 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Fordring mot tidligere seksjonseier    4 182 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)  168 375 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     172 557 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som 

vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2019. 
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Innkomne forslag: 
 
 
Forslag A) Fibernett 
 
Forslagsstiller: Heidi og Ari Jordstjerneveien 105. 
 
Saksfremstilling: 
Jeg bor sammen med minn forlovede og våre barn i Jordstjerneveien 105. Jeg har et forslag jeg 
gjerne vil komme med til styremøtet som kommer nå. 

Vi er to voksne og tre barn som bruker data på alle mulige måter. Vi googler, youtuber, streamer 
musikk, film og alt mulig annet på det vide internettet inklusiv barnas lekser. Vi bruker maskinene 
våre i alle tre etg. Get som vi får internett fra er ikke i nærheten av å dekke våre behov, hviss man 
da ikke kjøper pakker som koster ganske mye. Det å ha dem i kabelen når en flytter inn dekker 
egentlig ikke en netflix konto engang. Vi har utvidet og utvidet data via Get, men det fungerer 
fortsatt ganske dårlig på tross av ekstra forsterkere av signal i de forskjellige etasjene og ekstra 
datatilgang inn i kabelen. 

For meg i dette flotte nye huset mitt går jeg på en måte 10 år tilbake i tid når det kommer til å bruke 
datatilgang i huset. Jeg har i hovedsak levd med bredbånd i mange år så dette Get selskapet får 
meg til å bli ganske så frustrert til tider. 

Jeg vil gjerne fremme et forslag om å få lagt inn fibernett til husene våre her i eventyrlia, og evt ta 
en avstemning på om dette er noe flere vil. 

Forslag til vedtak: 
Styret sjekker muligheter for fibernett, og evt. henter inn tilbud og installerer fibernett. 
 
Styrets innstilling til saken: 
Styrets har ingen formening. Dette kan avstemmes i årsmøte 
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Annen informasjon om huseierforeningen 
 
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 
Huseierforeningens eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 
78624996. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal huseier sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i 
OBOS 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 huseierforeningens forsikring brukes, kan huseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor huseiers ansvar. 
Den enkelte huseier 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 
huseierforeningens ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er huseiers 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 huseierforeningen 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 huseierforeningen 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. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan huseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
 

mailto:forsikring@obos.no


 

 
Ordensregler, Eventyrlia Huseierforening 

Vedtatt på årsmøtet den 05.06.2007. 
Endret på årsmøtet 20.04.2015. 

Sist endret på årsmøtet 14.04.2016 

 
Ordensreglene inngår som en del av det felles ansvaret for et pent og ryddig 
felleskap. Ro og orden i området er en forutsetning for at alle kan bo og trives 
sammen. 
 

§ 1. Ro på fellesområder. 
Innflytting, modernisering, reparasjoner osv. av rekkehusene som medfører 
banking, saging, sliping, boring og lignende støyende aktiviteter, bør 
forekomme mellom 09.00–22.00 på hverdager og i helgene. 
Annen type støy som musikk og sammenkomster bør ikke forekomme 
mellom 23.00–09.00. Ved spesielle anledninger bør naboer varsles i god tid 
før for eksempel en planlagt sammenkomst som kan medføre støy ut over 
disse tidspunktene. Støyende og forstyrrende aktiviteter skal ikke forekomme 
på fellesområder som lekeplasser og andre fellesarealer mellom kl 22 og 08. 

 

§ 2. Kjøring på området. 
Kjør forsiktig og vis hensyn. 

 

§ 3. Oppheng av skriv og plakater på fellesområder er forbudt. 

 

§ 4. Fellesområder og avfall. 
Alle beboere er ansvarlig for at fellesområder og eiendommer holdes ryddige. 
Søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i miljøskapene. Kast aldri 
brennende avfall som sigarettstumper og lignende i miljøskapene. Matavfall 
og plast skal kildesorteres etter Oslo Kommunes retningslinjer. Papp og papir 
kastes i egne miljøskap. Glass og metall kastes i kontainer ved Eventyrlia 
barnehage. Batterier (ikke bilbatterier), lyspærer og lysstoffrør leveres til 
returpunkt på Mortensrud Torg ved KIWI. Spesialavfall skal leveres til 
miljøstasjoner. Nærmeste miljøstasjon er Grønmo gjenbruksstasjon, 
Sørliveien, 1279 Oslo.  Tomtene bør holdes ryddige og se pene ut for at 
Eventyrlia skal bli et trivelig og hyggelig felleskap. 

 

§ 5. Parabolantenner og andre antenner. 
Parabolantenner og andre antenner som ønskes oppsatt, skal settes opp på 
eiendommen. Det er forbudt å sette opp antenner på andres eiendommer 
eller fellesområdet. Ved brudd på denne regelen har styret anledning til å 
fjerne antennen på eiers bekostning. 
Parabolantenner må settes opp forsvarlig og bør settes opp på en slik måte 
at nabolaget ikke sjeneres. 



 
§ 6. Parkering. 

Parkering av biler er forbudt på fellesområder utenfor de oppmerkede 
parkeringsplassene. Overtredelse vil medføre borttauing uten varsel for eiers 
regning. Gjesteparkeringsplasser er kun for gjester. Beboere skal benytte 
seg av egen tildelt parkeringsplass. Styret kan gi midlertidig dispensasjon til 
parkering på fellesarealene og gjesteparkering. 

 

§ 7. Uteareal. 
Felles grøntarealer skal benyttes med omtanke, slik at disse områdene ser 
velstelte ut. Det er hver beboers plikt å påse at plen og beplantning blir 
vernet om. 

 

§ 8. Dyrehold. 
Hunder skal føres i bånd innenfor huseierforeningens områder. Hunder bør 
ikke luftes på lekeplasser og andre steder hvor barn leker, på 
huseierforeningens områder. 
Eventuelle etterlatenskaper må umiddelbart fjernes av den enkelte dyreeier. 
Enhver dyreeier forplikter seg til å erstatte skader forårsaket av dyret. 

 

§ 9. Endring av fasader og utearealer. 
Ved alle betydelige endringer av rekkehusenes fasader og utearealer må 
styret varsles, og ved eventuelle større inngrep må dette byggesøkes. Ta 
kontakt med styret ved eventuelle uklarheter. 

 

§ 10. Garasje 
Beboere med garasje påser at garasjedørene holdes låst. Det er ikke tillatt å 
benytte vanlig strømuttak i garasjene til å lade el-biler. Det er ikke tillatt å ha 
kjøleskap, fryser eller lignende tilkoblet strøm i garasjene. 
 

§ 11. Fyrverkeri 
Det er ikke tillatt å skyte opp fyrverkeri eller lignende fra fellesområder. Ved 
oppskyting av fyrverkeri fra den enkelte beboers eiendom må det utvises stor 
forsiktighet og tas hensyn til andre beboere og deres eiendom slik at ingen 
utsettes for fare. De til enhver tid gjeldende lover og regler om bruk av 
fyrverkeri skal overholdes. Hver beboer er selv ansvarlig for opprydding etter 
oppskyting av fyrverkeri fra vedkommendes eiendom. 

 

§ 12. Vær mot andre som du ønsker andre skal være mot deg. 

 

 
 

 


