VEDTEKTER
FOR
BORGGATA 12 GARASJESAMEIE
Vedtekter sist vedtatt på ordinært sameiermøte 31.mars 2011.
1. EIENDOMMEN
Borggata 12 garasjesameie ("Garasjesameiet"), består i hovedsak av garasje med
parkeringsplasser beliggende på anleggseiendommen gnr. 230 bnr. 10 i Oslo
kommune og eies av 91 seksjoner i Boligsameiet Borggata 12 (”Boligsameiet”).
Garasjesameiet består av til sammen 50 parkeringsplasser. Plassene skal være
boligparkering for Boligsameiet.

2. FORMÅLET MED VEDTEKTENE
Vedtektene skal regulere bruk, drift, vedlikehold mv av Garasjesameiet.
3. BRUK AV PARKERINGSPLASSENE
Sameierne som har ervervet bruksrett til garasjeplass, kan bruke garasjearealet til
parkering på anvist parkeringsplass, jfr. Bilag 1
Areal som er avsatt til parkering kan ikke brukes til annet formål. Bruk som er til
sjenanse eller fortrengsel for andre er ikke tillatt. Dersom det oppbevares avfall eller
gods på parkeringsplassen, har styret fullmakt til å fjerne dette for eiers regning,
med rimelig varsel.
Vask av bil er ikke tillatt i garasjeanlegget.
4. JURIDISK RÅDERETT
Sameierne har, med de begrensninger som fremgår av disse vedtekter med bilag,
den fulle råderett over sin sameierandel.
Parkeringsplassene og bodene kan kun disponeres av sameierne i Boligsameiet
Borggata 12. Denne retten skal tinglyses på eiendommen.
Styret i Boligsameiet kan endre plasseringen av parkeringsplasser dersom dette er i
sameiernes interesser.
Bruksretten til parkeringsplass følger boligseksjonen, og kan kun overdras til andre
sameiere i eierseksjonssameiet. Boligsameiets styre og forretningsfører skal søkes

skriftlig ved salg av bruksrett til garasjeplass når denne overdras uavhengig
boligseksjonen. Det skal opplyses om kjøper og overdragelsestidspunkt. Det skal
mottas et skriftlig samtykke fra styret eller forretningsfører om at overdragelsen er
godkjent. Vedlagt samtykket skal det følge en oppdatert liste over fordelingen av
plassene (bilag 1). Det vil bli belastet et eierskiftegebyr på 4 ganger rettsgebyr for
administrasjonen ved overdragelser.
Selger er ansvarlig for felleskostnadene inntil slik melding er gitt.
Senere erververe er bundet av vedtektene, og det er rettighetene etter vedtektene
som kan overdras. Selger er forpliktet til å informere om vilkårene i disse vedtektene
ved videresalg.
Sameierne med bruksrett kan kun leie ut parkeringsplass til andre beboere i
eierseksjonssameiet. Ved utleie skal det gis melding til boligsameiets forretningsfører
om leietaker og leieperiode.
Bruksrett til boder er knyttet til boligene og kan ikke selges til andre.
Den enkelte bruker av parkeringsplassene og bodene er forpliktet til å følge
vedtektene, de ordensregler som eventuelt vedtas for sameiet, og for øvrig de til
enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. (Bilag 2)
5. MISLIGHOLD
Garasjesameiet har rett til å dekke sitt tap av innbetalte beløp, dersom sameier
misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter vedtektene og
garasjereglene.
Legalpanteretten i eierseksjonsloven gjelder også forpliktelsene i Garasjesameiet.
6. BRUKSBEGRENSNINGER
Sameiet forplikter seg til å overhold sameiets til enhver tid gjeldende
retningslinjer/begrensninger for bruk av garasjeplasser i garasjeanlegget.
7. SAMEIERMØTE
Sameiermøtet i Garasjesameiet består av sameierne i Boligsameiet, og gjennomføres
samtidig med sameiermøtet i Boligsameiet.
Innkallelse finner sted etter reglene i Boligsameiet.
Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst
20 % av sameierne krever det. Slikt sameiermøte innkalles i tilfelle med minst 8
dagers varsel.
På sameiermøtet har hver sameier en stemme. Alle vedtak treffes ved simpelt flertall.
En sameier kan være representert ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt.

8. STYRE
Styret i Garasjesameiet er det til enhver tid valgte styre i Boligsameiet.
Styrets leder og ett styremedlem kan i saker som gjelder felles anliggender, i
fellesskap forplikte Garasjesameiet ved sine underskrifter.
9. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GARASJEN
Styret har ansvar for den daglige forvaltning og drift, herunder vedlikehold og
nødvendige utskiftninger og fornyelser. Driften skal være i henhold til lover,
vedtekter og vedtak i sameiermøtet.
Vedlikeholdet skal til en hver tid holdes på et nivå som innebærer at garasjen er i god
stand.
Vesentlige avgjørelser, herunder større nyinvesteringer som ikke følger av nødvendig
vedlikehold og nødvendige utskiftninger og fornyelser skal forelegges sameiermøtet
til avgjørelse.
Den enkelte sameier plikter å unngå at det oppstår skade eller ulempe for andre
sameiere som følge av bruk av parkeringsanlegget. Styret har rett til å gi den enkelte
sameier pålegg om å fjerne avfall, oljesøl, gods eller lignende fra parkeringsplassen.
Styret har videre rett til å forestå nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.
Styret plikter å gjennomføre pålegg som blir gitt av offentlige myndigheter.
Sameier med bruksrett kan ikke oppføre faste innretninger på sin parkeringsplass
uten at dette på forhånd er skriftlig godkjent av sameiets styre.
Styret skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har bruksrett til
parkeringsplassene (bilag 1).
10. FORRETNINGSFØRER
Innkreving av fellesutgifter fra sameierne med bruksrett uføres av forretningsfører.
Forretningsfører plikter å føre egen kostnadsoversikt for garasjeseksjonen.
11. KOSTNADER
Til dekning av fellesutgiftene skal sameierne med bruksrett betale månedlig à konto
beløp til Eierseksjonssameiet.
12. BILAG
Bilag 1
Bilag 2

Oversikt over bruksretter til garasjeplasser.
Ordensregler garasje

