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1.Informasjon om Øvre Dalen Borettslag I
Denne informasjonen plikter du som andelseier å lese. Du finner en oppdatert versjon 
på http://ww.ovredalen.no/ Lurer du på noe – kontakt en av oss i styret.

Øvre Dalen Borettslag I (ØDBL I) ble bygget i 1956-58 og består av 4 murhus med 48 
leiligheter. Det er et privat borettslag, og vi er pliktige til å følge borettslagloven. Vi er ikke 
tilsluttet noe boligbyggelag.

1.1Styret
Styret i borettslaget består av 5 vanlige andelshavere, inkludert leder. Generalforsamlingen 
(hvor alle andelshavere har stemmerett) velger styret og dets leder. Generalforsamlingen 
avholdes årlig, mens styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Det velges også 2 
varamedlemmer. Alle andelshavere har et ansvar for at borettslaget har et styre som fungerer, 
og derfor er det viktig at man kommer på generalforsamlingen og at man er villig til å stille 
ti1 valg. Vanlige gjøremål for styret er å sette i gang og følge opp vedlikeholdsarbeid, 
behandle henvendelser fra andelshavere, forretningsfører og andre samarbeidspartnere.

01.01.2001 valgte styret Stor-Bergen Boligbyggelag (SBBL) som forretningsfører for ØDBL 
I, etter Einar Langlo. Borettslaget er ikke medlem i SBBL, men samarbeidet gir styret 
mulighet til å hente inn kompetanse og bistand i forbindelse med drift av borettslaget.

1.2Når du skal henvende deg til styret
Dersom du lurer på noe, etter å ha lest dette skrivet, ta kontakt med en av oss i styret. 
Muntlige henvendelser bør helst skje mellom k1.18 og 21 på hverdager. Unngå å ringe på 
jobb dersom det ikke er svært viktig.
Viktige henvendelser bør være skriftlige. De blir protokollført og er sikret behandling på 
styremøte. Skriftlige henvendelser kan leveres i postkassen i til styret (i oppgang D).

Hvis henvendelsen gjelder dekning av utlegg til småting som lysrør o.l., dugnadspenger eller 
tømming av vaskeautomater kan du ta kontakt med kasserer direkte 
(kasserer@ovredalen.no ). Hvis henvendelsen gjelder bekreftelse av leilighetenes verdi og 
For formaliteter rundt eierskifte, innkreving av husleie og purringer skal forretningsfører 
Stor-Bergen Boligbyggelag (SBBL) rette vedkommende (e-post/tlf til SBBL).

1.3Vaskeordning
Det er leid inn et vaskebyrå til å ta seg av renhold av oppganger og fellesareal på loft samt 
vaskerom og sykkelbod i kjeller. Dette gjelder ikke gang mellom boder i kjeller.

1.4Dugnad og pliktuke
I et bofelleskap er alle ansvarlige for å gjøre en innsats for nytte og hygge. Vi har to måter å 
organisere denne fellesaktiveteten på:

1.4.1Pliktuke
Hver leilighet har pliktuke hver 6.uke. Alle beboere plikter å ta sin uke, og det er oppgangen 
selv som må organisere dette. Dersom noen ikke har anledning til å utføre sin pliktuke, må 
vedkommende selv sørge for at pliktene blir utført av andre.
Ansvar i pliktuken:
• Den som har pliktuke har ansvar for at det er greit for renholder å komme til.
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• Klipping av plen, snømåking og klipp av hekk inngår i pliktuken. Øvrig hagestell er 
frivillig og inngår ikke i pliktene.

• Ved feiing har den som har pliktuke ansvar for å sette frem spann og legge ut aviser på 
loft og kjeller ved feielukene.

• Den som har pliktuke har ansvar for å låse gatedøren kl 22:00. Den enkelte beboer må 
låse etter gjester som går etter dette tidspunkt.

• Det som inngår i pliktuken kan man ikke føre opp som dugnad, selv om man utfører dette 
arbeidet for andre. Det er da en sak mellom de som har pliktuke og de som utfører 
arbeidet. Det kan kanskje være noen som kan trenge en liten jobb dersom du ikke har tid 
selv; husk at man kan betale noen opp til 1000 kr pr år uten at dette er skattepliktig.

1.4.2Dugnad
I tillegg til pliktuken har borettslaget en dugnadsordning. 50 kr/mnd av husleien er 
øremerket dugnadsordningen. Dette tilsvarer 8 dugnadstimer pr år. En dugnadstime blir 
dekket med 75 kr/time. Dersom andelshaverne utfører 8 timer dugnad i løpet av et år, blir 
dugnadsinnbetalingen tilbakebetalt skattefritt. Dersom noen velger å jobbe mer, får de 
dekket ekstrainnsatsen (skattepliktig), og dersom noen velger å ikke utføre dugnad, ”mister” 
de innbetalte dugnadspenger. Dugnad bør være avtalt med styret på forhånd, og typiske 
oppgaver er:

Høst/Våropprydding i borettslaget, enkle vedlikeholdsoppgaver (maling av gulv i fellesareal 
etc), større hagearbeid etc.
Timeliste over utført dugnad skal leveres kasserer. Timeliste for utfylling finnes under 
http://www.ovredalen.no/dugnadsliste.pdf , og er også vedlagt i denne mappen.

Mangler det utstyr for utføring av arbeidet under pliktuke/dugnad må du ta kontakt med 
styret.

1.5Fellesvaskeri
I oppgangene A, C, E (nye maskiner – kr. 5,- pr. vask) og G (eldre maskin – kr. 3,-) er det 
vaskeri i kjellererrom ti1 venstre. Det er anledning til å reservere vasketimer (max 4 timer pr. 
dag) på tavlene som er oppsatt i vaskekjelleren. Reservert tid må benyttes senest 30 min etter 
oppsatt tid. Vaskemaskinene kan benyttes i tidsrommet 0800-2000 mandag-lørdag.

Når myntautomatene er fulle - ta kontakt med kasserer for å få dem tømt. Det lønner seg 
ikke å prøve putte mynter på en full automat; myntene setter seg fast, og det fører igjen til 
driftsstans på vaskemaskinen. Vi gjør også oppmerksom på at andelshavere kan bli holdt 
økonomisk ansvarlig hvis vaskemaskinene behandles uaktsomt. Ikke vask tepper o.a som du 
ikke ville ha puttet i din egen maskin. Tørk også opp søl med vaskemidler som legger seg 
oppi maskinene.Alle maskinene er borettslagets felleseie, og blir det driftsstans i en maskin 
kan man vaske i en annen oppgang.

1.6Søppel/avfall
Restavfall legges i container ved innkjøring til borettslaget. Vær oppmerksom på at det er 
søppel-container mellom Conrad Mohrsvei og veien inn til borettslaget som er vår. Her står 
også en papircontainer. Annet avfall (glass etc) kan leveres i kasser/containere ved BiR sin 
stasjon(garasje) lenger nede i Conrad Mohrsvei. I tillegg bestiller styret (som regel) inn 
container ifm med vår/høstdugnaden i borettslaget. Denne kan benyttes til å kvitte seg med 
avfall/”gjenglemte” møbler etc fra fellesområdene.
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1.7Vedlikehold og ansvar (viktig)
Utearealet er felles og disponeres og opprettholdes av alle beboerne. Bygningsmassen skal
styret generelt ta seg av det utvendige vedlikeholdet, og andelshaver skal ta seg av det 
innvendige vedlikeholdet. Styret plikter å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet 
(følge HMS-forskriften). Den enkelte andelseieren skal gjøres oppmerksom på det ansvar 
som denne har etter lov og forskrift.

• Andelseier har det samme ansvar for det elektriske anlegget inne i leiligheten som en eier 
av en enebolig. Styret plikter i informere andelshavere om dette ansvar, og vi regner med 
dette denne informasjonen som gitt.

• Til arbeid på det elektriske anlegget/vannsystem er andelshaver pliktig til å benytte 
autorisert rørlegger/elektriker. Du må kunne bevise at du har hatt autorisert fagarbeider, 
ved eventuell forsikringssak. Ta derfor vare på spesifisert kvittering for utført arbeid. 
Dersom du skal du pusse opp badet, skal sluken skiftes ut hvis den er av gammel type. 
Dette er en utgift borettslaget dekker. Ta kontakt med styret FØR arbeidet er påbegynnes. 
Når det gjelder vedlikehold som man mener bør dekkes av borettslaget, må man alltid 
sende inn skriftlig søknad til styret, FØR arbeidet starter. Husk også at styret kun betaler 
ut penger mot kvittering.

• Det er krav om røykvarslere og brannslukkingsapparater/brannslanger i alle leiligheter. 
Andelshavere må selv kontrollere røykvarslere og pulverapparat/brannslanger i sin 
leilighet. Eventuelle feil/mangler må utbedres øyeblikkelig.

• Inngangsdørene til leilighetene har en tendens til å bli slitt i låskassene. Får du problemer 
med treg lås, kontakt styret!

• Antenneanlegget er plassert på tak i blokk C/D. Dersom signalet forsvinner, kan det være 
fordi sikring er gått i en av oppgang ene. Dersom dette ikke er årsaken, er BKK Bredbånd 
ansvarlig for vedlikeholdet. De har feilmelding på tlf. 05123.

• Stoppekran for vannet finnes i kjelleren.

1.8Kjente problemer
Mye har forandret seg i folks levesett siden leilighetene ble bygget. Mer bruk av dusj og 
vaskemaskin/oppvaskemaskin har ført til større behov for lufting enn opprinnelig. Styret er 
klar over problemstillingen, men pr dags dato er det ikke et vedtak på utbedring av 
problemet. Inntil videre oppfordres du til å lufte tilstrekkelig for å unngå fuktproblem.

1.9Hensynet til andre beboere
Generelt skal det være ro mellom kl.21-09. Unngå banking, saging, boring og annet støyende 
vedlikehold i denne tiden. Unngå å bruke vaskemaskin/oppvaskmaskin sent om kvelden og 
eventuell annen støyende aktivitet.
Risting av klær, matter og lignende må ikke skje til sjenanse for andre beboere. Ved spyling 
av altan skal det gis beskjed til beboere under. Den som spyler er ansvarlig for eventuelle 
skader som blir påført beboere under. Ved bruk av utvendig tørkestativ eller tørkeloft må 
beboerne vise hensyn. Derfor skal tørt tøy tas ned umiddelbart når det er tørt.
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1.10Husdyrhold
Hund, katt eller andre husdyr som kan være til sjenanse skal ikke anskaffes uten at samtlige i 
oppgangen er rådspurt. Husdyr skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Dersom styret 
finner det nødvendig, kan det forlange at husdyr fjernes omgående, eller innen den frist 
styret fastsetter. Naboer som har allergi eller annen sjenanse av husdyrholdet må klage dette 
inn for styret. Ellers gjelder selvsagt båndtvang innenfor lagets område hele året. Det er ikke 
tillatt å la katt gå fritt i oppgangene, eller fore katten utendørs. Ekskrementer på lagets 
område, skal fjernes umiddelbart.
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2.Vedtekter
For Øvre Dalen borettslag I org nr. 953 665 115 vedtatt på generalforsamling den 31.05.2005
Endringen gis virkning fra samme dato som ikrafttredelse av lov om borettslag av 06.06.2003 nr. 39.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
(1) Øvre Dalen I borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets 
eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-

(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en 
andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i 
samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet 
og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av 
staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, 
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i 
boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli 
gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil 
være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 
20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har 
rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny 
andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget ikke forkjøpsrett.

4. Borett og bruksoverlating
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4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller 
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og 
fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av 
funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret 
samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de 
andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
• andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn 

av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike 
tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år

• andelseieren er en juridisk person.
• andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre 

tungtveiende grunner.
• et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller 

fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
• det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 

3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom 
brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet 
fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og 
vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom 
må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første 
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, 
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, 
benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen 
vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, 
balkonger o l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
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(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende 
melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene 
sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på 
andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra 
en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. 
Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 
andelseieren.

(3) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, 
reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for 
andelseieren eller annen bruker av boligen.

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens 
§ 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold
(1) Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet 
manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på 
husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å 
selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold 
gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
(1) Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, 
eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere 
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente 
etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
(1) For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre 
heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da 
tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.
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(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for to år. Styremedlem og 
varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger 
nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle 
avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan 
kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et 
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:
• 1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold,
• 2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf 

borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
• 3. salg eller kjøp av fast eiendom,
• 4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
• 5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
• 6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
(1) To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
(1) Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere 
som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av 
saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 
Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre 
dager.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller 
vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hoved-innholdet være angitt i innkallingen. 
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær general-forsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt 
krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
• Godkjenning av årsberetning fra styret.
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• Godkjenning av årsregnskap.
• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
• Eventuelt valg av revisor.
• Fastsetting av godtgjørelse til styret.
• Andre saker som er nevnt i innkallingen.

9-5 Møteledelse og protokoll
(1) Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
(1) Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare 
avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som 
er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen 
med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får 
flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller 
nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med 
seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning 
om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
(1) Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det 
de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen 
berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
(1) Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere 
eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmer.

11-2 Forholdet til borettslovene
(1) For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.
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3.Oversikt pliktuke

LISTE OVER PLIKTUKER – ØVRE DALEN BORETTSLAG I
Listen er laget slik at den  blir lik fra år til år

  Venstre side av oppgangen   Høgre side av oppgangen
Måned Pliktuke Måned Pliktuke

(ca.) Ukenr. (Ca.) Ukenr.
FØRSTE  
ETASJE januar 1 januar 2

februar 7 februar 8
mars 13 mars  
april  april 14
mai 19 mai 20
juni 25 juni 26
juli  juli

august 31 august 32
september 37 september 38

oktober 43 oktober
november  november 44
desember 49 desember 50

ANDRE 
ETASJE januar 3 januar 4

februar  februar  
mars 9 mars 10
april 15 april 16
mai 21 mai  
juni  juni 22
juli 27 juli 28

august 33 august 34
september 39 september  

oktober  oktober 40
november 45 november 46
desember 51 desember 52

TREDJE 
ETASJE januar 5 januar 6

februar  februar  
mars 11 mars 12
april 17 april  
mai  mai 18
juni 23 juni 24
juli 29 juli 30

august  august  
september 35 september 36

oktober 41 oktober 42
november 47 november 48
desember  desember  
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4.Rengjøring av veranda – skisse
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5.Telefonliste styret 2006

Verv Navn Oppgang Telefonnr. Jobb/Mobilnr. Epost

Leder Gunn Helen Rasmussen A 55 28 21 97 91 10 17 90 leder@ovredalen.no

Nestleder Siv Natvig B 55 28 68 00 99 70 50 19 nestleder@ovredalen.no

Kasserer Jan Thomas Moldung E 90 65 82 42 90 65 82 42 kasserer@ovredalen.no

Styremedlem Brit Johnsrud A 55 28 56 20 913 58 241 styret@ovredalen.no

Styremedlem Anne Lise Byberg H 55 27 09 49 905 32 227 styret@ovredalen.n  o  

(legges i infomappen)
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6.Skjema – Timeliste dugnad

Øvre Dalen Borettslag 1

Timeliste

(brukes ved tilfeldige arbeidsforhold)

Arbeidstakers navn: _______________________________________

Adresse: Conrad Mohrsvei 34                                                                  ________________________________  

Postnr/sted: 5072 Bergen

Personnr (11 siffer): _______________________________________

Bankkontonr: ____________________________________________

Originalt skattekort skal alltid legges ved. Timelønn: kr 75,-

Dato Kl fra-til Antall timer Utført arbeid

Sum

Underskrift Dato Anvist
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