VEDTEKTER
for
LØKENHAVNA HUSEIERFORENING II
(vedtatt på konst. generalforsamling 20.05.1980)
Med endringer på gen.forsamling 17.04.89, 23.03.95, 22.03.01, 31.03.03, 28.04.05, 23.04.14,
14.04.16, 20.04.17 og 19.04.2018.
§1
Navn og eierforhold
Løkenhavna Huseierforening II eier eiendommen gnr. 91 bnr. 42 i Bærum, samt garasjeseksjonene i
Løkenhavna Boligsameie II. Eiere av rekkehus eller selveierseksjoner i felt TR 2 i Løkenhavna er
medlemmer av foreningen.
Hver boligenhet har på generalforsamlingen en stemme.
Eier en organisasjon/institusjon e.l. flere boligenheter, kan den utpeke et stemmeberettiget medlem
for hver boligenhet blant boligenhetens beboere. Ellers har den et antall stemmer svarende til det
antall boligenheter den eier.
§2
Formål
Huseierforeningens formål er:
a)

å opparbeide, vedlikeholde og forvalte huseierforeningens eiendom med grøntarealer,
beplantninger, veier, lekeplasser, biloppstillingsplasser, fellesbygninger, kabel TV-anlegg og
fellesinnretninger av enhver art,

b)

forvalte garasjeanleggene beliggende i Løkenhavna Boligsameie II.

§3
Fellesutgifter
Huseierforeningen betaler alle kostnader til opparbeidelse, drift og vedlikehold av fellesområdene
med veier, lekeplasser, biloppstillingsplasser, grøntarealer og beplantninger samt vaktmestertjeneste.
Videre betaler huseierforeningen alle kostnader til drift og vedlikehold av garasjeanleggene, som
også omfatter vedlikehold av garasjeanleggenes yttervegger.
Huseierforeningen skal besørge bygningsmessig forsikring for E- og B-husene.
Til dekning av fellesutgifter betaler hver boligenhet tilknyttet huseierforeningen et kostnadsbidrag.
Dette kostnadsbidraget består av 2 komponenter, nemlig kostnadsbidrag for fellesanleggene og
kostnadsbidrag vedrørende garasjene.
§4
Medlemmenes plikter
Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter huseierforeningens vedtekter og vedtak fattet av
generalforsamlingen og styre.
Beboere i E- og B-husene har rett og plikt til å delta i en felles bygningsmessig forsikringsordning
som forvaltes av styret.
Valg av farger ved utvendig oppussing samt utvendige bygningsarbeider skal forelegges huseierforeningens styre for godkjennelse, før arbeidene igangsettes.
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Styret kan kommunisere med alle medlemmene elektronisk. Det er det enkelte medlems ansvar at
styret har rett elektronisk adresse. For de som ikke har oppgitt noen elektronisk adresse til styret vil
kommunikasjonen skje pr. post.
Medlemmene forplikter å gi styret og forretningsfører melding om salg, samt opplyse om ny adresse.
§5
Utleie
Medlemmene kan ikke inngå bindende avtale om utleie av bolig eller garasjeplass før leietakeren
skriftlig har forpliktet seg til å følge huseierforeningens vedtekter, samt vedtak fattet av
generalforsamling og styre.
Eier plikter å opplyse styret og forretningsfører om leietakers navn, egen adresse i utleieperioden,
samt varigheten av denne.
§6
Generalforsamling
Det skal hvert år innen 30. april med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel, innkalles til ordinær
generalforsamling hvor hver boligenhet, jfr. pkt. 1 avgir en stemme.
Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Eier plikter å informere styret om sin e-post adresse.
Det er anledning til å møte ved fullmektig. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte
stemmer med unntakelse av vedtak som nevnt i pkt. 12.
På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:
1. Konstituering.
2. Styret informerer.
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller
dekning av tap.
4. Driftsbudsjett, vedrørende fellesanleggene og garasjeanleggene.
5. Valg av revisor.
6. Valg av leder, styre-og varamedlemmer.
7. Valg av valgkomite.
8. Eventuell godtgjørelse til det sittende styret.
9. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med samme frist, når det kreves av styret, revisor
eller når minst 10% av de stemmeberettigede skriftlig krever det.
Den som krever ekstraordinær generalforsamling, må angi hvilket emne som ønskes behandlet.
Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal nevnes i innkallelsen når
det settes fram krav om det og forslaget er fremmet innen utgangen av februar.
§7
Styret
Huseierforeningen ledes av et styre bestående av leder og 4 styremedlemmer med 4 varamedlemmer.
Funksjonstiden for styrets leder og de øvrige styremedlemmer er 2 år, mens varamedlemmene velges
for 1 år av gangen. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styrets leder velges ved
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særskilt valg. Styret leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv hvem som skal fungere som
nestleder, kasserer og sekretær.
Bare medlemmer av huseierforeningen eller deres ektefeller kan velges inn i styret.
§8
Styrets vedtak
Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket. Styret
forestår den daglige drift av huseierforeningens eiendom med garasjeanleggene i samsvar med
huseierforeningens formål og generalforsamlingens vedtak. Styret fastsetter kostnadsbidragets
størrelse for både fellesanleggene og garasjeanleggene.
§9
Firmategning
Styret representerer huseierforeningen utad. Huseierforeningen tegnes i fellesskap av styrets leder, i
dennes fravær av nestleder og et styremedlem. Styret kan gi prokura.

§ 10
Forretningsfører
Asker og Bærum Boligbyggelag A/L er selskapets forretningsfører.
Forretningsførerkontrakt, som opprettes mellom huseierforeningen og boligbyggelaget, skal være
oppsigelig med minst 1 års varsel til fratreden ved årsskiftet. Dog kan forretningsførerkontrakten sies
opp dersom forretningsfører gjør seg skyldig i vesentlig mislighold.
Forretningsføreren utfører den daglige drift av huseierforeningens eiendom og garasjeanleggene. Han
sørger for innkreving av kostnadsbidraget fra de tilknyttede boligenheter, og fører regnskap for fellesanlegget og garasjeanleggene. Videre fremmer han overfor styret i huseierforeningen forslag til
årsoppgjør, budsjett og kostnadsbidrag, samt utfører de tjenester som er nevnt i forretningsførerkontrakten. Eventuelle endringer av forretningsførerkontrakten skal skriftlig godkjennes av styret.
§ 11
Pantesikkerhet
Som sikkerhet for oppfyllelse av rekkehuseiernes/seksjonseiernes forpliktelser, er det utstedt
sikkerhetsobligasjoner i hvert rekkehus/selveierseksjon med kr. 5.000,- til huseierforeningen.
Denne panterett er uten opptrinnsrett. Huseierforeningen v/forretningsføreren er forpliktet til å vike
prioritet for inntil 90% av lånetakst etter Forsikringsrådets regler.
Alle sikkerhetsobligasjoner deponeres hos forretningsføreren, som ved en rekkehuseiers/seksjonseiers
mislighold av økonomisk art har fullmakt til å begjære tvangsauksjon over vedkommendes
rekkehus/selveierseksjon når dette besluttet av foreningens styre.
Rekkehuseierne/seksjonseierne forplikter seg til hvert 10. år, første gang pr. 1.10.1989 å medvirke til
regulering og tinglysing av den ovennevnte panterett i samsvar med konsumprisindeksen.
Utgangspunkt for indeksavlesningen er avlesning pr. 15.8.1979.
Rekkehuseierne/seksjonseierne kan ikke fremsette motkrav med mindre dette er erkjent eller
rettskraftig avgjort ved dom.
§12
Vedtektsendringer
Endringer i huseierforeningens vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3deler av de avgitte stemmer.
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§ 13
Tvister
Eventuelle tvister mellom huseierforeningen og en rekkehuseier/seksjonseier blir å avgjøre ved de
alminnelige domstoler. Partene vedtar eiendommens verneting som eneste rette verneting.
§ 14
Oppløsning
Oppløsning av huseierforeningen kan ikke skje uten Bærum kommunes samtykke.
§ 15
Vedlikehold
Det daglige vedlikeholdet og stellet av huseierforeningens eiendom, skal utføres av medlemmene
selv. Dette skjer gjennom dugnad, rodeordning og vaktmestertjeneste.
Styret bestemmer avholdelse av dugnader, mens de rodeansvarlige påser at rodene blir holdt i
forsvarlig stand, i henhold til rodeinstruks gitt av styret. Medlemmene plikter å følge de pålegg som
blir gitt av den rodeansvarlige eller av styret. Medlemmer som ikke kan delta i arbeidet, plikter
skaffe vikar eller utføre arbeidet til en annen tid. Styret engasjerer Vaktmester- og
vedlikeholdstjenester etter behov.
Eventuell felling av trær skal på forhånd godkjennes av styret.
Alle kostnader vedrørende drift og vedlikehold av elektroniske garasjeporter og garasjedører, dekkes
av Huseierforeningen.
§16
Husdyrhold
Hunder skal holdes i bånd innenfor Huseierforeningens område og ikke være til sjenanse for andre
beboere. Eventuelle ekskrementer skal umiddelbart plukkes opp og kastes i en av våre
søppelcontainere eller tas med.
§ 17
Garasjeanlegg og parkering
Egen garasje eller biloppstillingsplass skal benyttes ved parkering. Garasjeporter skal være lukket til
en hver tid.
Ladning av elbil/hybrid i garasjeanlegget er kun tillatt om man har montert lader som er godkjent av
styret, og at denne er tilkoblet fellesanlegg for elbilladere i garasjen.
Beboerne plikter å leie ut garasjeplassen/biloppstillingsplassen til huseierforeningen ved unnlatt bruk
etter formålet, eller hvor beboeren, tross varsel, misligholder forpliktelsene overfor huseierforeningen. Ved unnlatt bruk etter formålet, skal plassen leies ut så lenge unnlatelsen varer. Ved
mislighold skal plassen leies ut så lenge misligholdet varer, likevel for minst ett år.
Ved unnlatt tømming av garasjen innen fastsatte frister, kan huseierforeningen la innholdet kjøres
bort for beboerens regning.
Biler som er parkert til hinder for nyttekjøretøyer, vil bli fjernet uten varsel.
Parkering inne på boområdet er ikke tillatt.
Det er forbudt å parkere utenfor oppmerkede plasser.
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Parkering av campingvogner, tilhengere, store varebiler, lastebiler, uregistrerte kjøretøyer og lignende
er ikke tillatt.
Gjesteparkeringsplassene kan ikke brukes fast av beboerne.
Kjøretøyer som er parkert i strid med disse reglene vil bli fjernet for eiers regning og risiko.
Dispensasjon fra parkeingsbestemmelsene kan gis av styret ved spesielle omstendigheter.
Beboere plikter å informere sine gjester om de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser i
huseierforeningen.
§ 18
Renovasjon
Huseierforeningen besørger renovasjon av husholdningsavfall. De enkelte medlemmer skal pakke
avfallet forsvarlig inn, av hensyn til lukt og senere håndtering før det kastes.
Annet avfall må det enkelte medlem besørge fjernet selv.

