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§ 1.
Rådyrveiens borettslag er et borettslag med begrenset ansvar. Det består av 186 andelseiere, som
hver har innbetalt en andel stor kr. 700,-.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser overfor tredjemann og hefter overfor
laget bare med sin andel og innskudd. Med de unntak som følger av denne paragraf kan bare
fysiske personer være andelseiere. Ingen kan eie mer enn en andel.
Uten hinder av bestemmelsen i foranstående ledd kan Justisdepartementet eie 15 andeler med
leierett til 15 hybelleiligheter. Likeledes kan A/S De Forenede Ullvarefabrikker eie en andel med
leierett til en 4-roms leilighet.
§ 2.
Borettslagets formål er å overta og administrere de ferdige bygg på festet tomt, gnr. 89, bnr. 13 i
Oslo, samt å leie ut boliger i disse bygg til andelseierne. Forretningskontoret er i Oslo.
§ 3.
Hver andel gir rett til en leilighet for andelshaveren og hans arvinger, med de begrensninger som
følger av §§ 4 og 5.
§ 4.
Ved innflytting opprettes leiekontrakt mellom borettslag og de enkelte andelshavere.
Leiekontrakten skal inneholde bestemmelse om betaling av husleie og andre økonomiske
forpliktelser i henhold til vedtektene.
Kontrakten skal dessuten innholde bestemmelse om at andelshaveren vedtar utkastelse uten
søksmål overensstemmende med lov om tvangsfullbyrdelse § 3 nr. 9, dersom den fastsatte husleie
ikke betales til forfallstid.
§ 5.
Laget kan bare si opp leieavtalen dersom andelseieren har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold.
Fristen for oppsigelsen er i slikt tilfelle en måned.
Når laget sier opp eller hever leieavtalen, kan det pålegges andelseieren innen 14 dager etter at
pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskudd til en person utpekt av styret. Pålegget
skal gis skriftlig og skal inneholde opplysning om de rettigheter laget har etter lov om borettslag av
4. februar 1960, hvis pålegget ikke etterkommes.
§ 6.
Den som er ervervet en andel må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget.
Styret skal nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om
overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller lignende forhold som måtte være fastsatt eller
godkjent av Den Norske Stats Husbank.
Styret kan bare nekte godkjenning når det er saklig grunn for det. Godkjenning kan ikke nektes
dersom andelen er ervervet av den tidligere andelseiers ekteefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarnets stilling. Heller
ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen er et ledd i et bytte av boliger.
Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren skriftlig
melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal
det gis opplysning om grunnen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke blir reist
innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.
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Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som i foregående ledd, er erververen i
alle tilfelle å anse som godkjent.
Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding herom til laget, selv om styrets godkjenning
ikke er nødvendig.
Andeler kan kun overdras sammen med den tilhørende andelsobligasjon, og kun i forbindelse med
overdragelse av vedkommende leilighet.
Andelshaveren har rett til, uten styrets samtykke å fremleie leiligheten i 6 måneder, men styret må
straks underrettes om forholdet med angivelse av fremleieforholdets varighet. Fremleie utover 6
måneder må godkjennes av styret.
§ 7.
Hvert medlem skal betale et innskudd som svarer til differansen mellom leilighetens kostende og
de lån som blir opptatt. For innskuddet får hver medlem en innskuddsobligasjon med pant i
eiendommen. Laget utsteder en hovedobligasjon svarende til det samlede, innskudd med pant i
eiendommen, prioritert etter de faste lån som blir opptatt. Hovedobligasjonen blir gitt
urådighetspåtegning, tinglyses og oppbevares på en betryggende måte. Den tjener til sikkerhet for
nevnte innskuddsobligasjoner.
§ 8.
Borettslagets forretninger ledes av et styre som har fullmakt til å forplikte borettslaget på enhver
måte som går inn under den ordinære drift. Spørsmål som omfatter vesentlige påkostninger og
som ligger utenfor rammen av den vanlige drift, må forelegges for generalforsamlingen.
Styret velges av generalforsamlingen og består av 5 medlemmer med 3 varamenn.
Styremedlemmene velges for et tidsrom av 2 år, dog således at første gang trer 2 av
styremedlemmene ut etter loddtrekning. Styreformannen velges ved særskilte valg. 'Varamennene
velges for ett år ad gangen. Avgåtte styremedlemmer og varamenn kan gjenvelges. Styret kan kun
bestå av andelshavere eller deres ektefelle. Person som laget har forretningsmessig forbindelse
med, kan ikke være styremedlem.
§ 9.
Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er tilstede. Lagets firma tegnes av formann (nestformann)
og et styremedlem i fellesskap.
Over styrets forhandlinger føres protokoll. Styret kan ansette forretnings fører og vaktmester og
sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av en faglig revisor. Revisor må
godkjennes av generalforsamlingen.
§ 10.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen april måneds utgang. Den sammenkalles skriftlig
med 14 dagers varsel. Samtidig med innkallingen til ordinær generalforsamling sender styret
medlemmene årsberetning med revidert regnskap for det forløpne kalenderår. Generalforsamlingen behandler:
1. Konstituering.
2. Årsberetning.
3. Regnskap.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
5. Valg av styremedlemmer med varamenn.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
7. Innkomne forslag.
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Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være innsendt til styret
innen utgangen av februar måned.
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når et flertall i styret finner det nødvendig eller minst 1/10
av medlemmene skriftlig krever dette og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet. Bare de
saker som er nevnt i innkallingen behandles. Innkallingen skjer i samsvar med § 12.
§ 12.
På generalforsamlingen har ethvert medlem en stemme. Stemme kan avgis av andelseier,
ektefelle eller hjemmeværende barn. Ved stemmelikhet utgjør formannens stemme utslaget.
Fraværende andelshaver kan stemme ved å avgi skriftlig fullmakt til annen andelshaver. Ingen kan
dog avgi stemme for mere enn 1 annen andelshaver.
§ 13.
Medlemmene kan gjennom dugnad eller økonomisk utligning tilpliktes å medvirke ved
opparbeidelse av vedlikehold av friareal og fellesanlegg etter nærmere bestemmelse i disse regler.
Styret kan frita for dugnadsplikt, f eks. ved sykdom og i andre særskilte tilfelle.
§ 14.
For å sikre et forsvarlig indre og ytre vedlikehold, skal husleien fastsettes slik at det hvert år settes
av et visst beløp til disse formål. Det beløp som skal benyttes for indre vedlikehold, blir å avsette
på særskilt konto for hver leilighet og kan bare disponeres av vedkommende andelshaver etter
godkjennelse av styret. Når den enkelte andelshavers konto for indre vedlikehold utgjør 5 % av
leilighetens verdi, skal husleien reduseres med det beløp som er fastsatt for indre vedlikehold for
vedkommende leilighet. Etter fraflytting tilbakebetales dette innskudd når leiligheten er i godkjent
stand.
§ 15.
De enkelte medlemmer må ikke uten samtykke av styret på egen hånd foreta utvendig maling eller
annet utvendig vedlikehold av bygningen, og må heller ikke på annen måte forandre dennes
utseende.
§ 16.
Medlemmene plikter selv å sørge for forsvarlig indre vedlikehold (jfr. § 14). Styret har rett og plikt til
å foreta inspeksjon av leiligheten og kan pålegge andelshaveren å utbedre eventuelle skader eller
om nødvendig, la skaden bli utbedret for andelshaverens regning.
§ 17.
For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer, dog minst halvparten av samtlige
andelshavere.
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