
VEDTEKTER FOR  
Løren Garasjelag AS, Oslo  

Org.nr. 911 839 857  
(stiftet 18. mars 2013, endret 22. mai 2013, 12. mars 2014,   

19. mars 2015, 2. mai 2016, 11. april 2018, 8. april 2019, 25. mai 2021)  

  
§ 1  

Selskapets navn er Løren Garasjelag AS.  
  

§ 2  
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.  
  

§ 3  
Selskapets formål er å eie og drifte garasjeeiendom med gnr 424 bnr 2 på Løren i 
Oslo. Garasjeeiendommen tjener beboere i Sameiet Lørenplatået, Sameiet Lørenkvartalet/ 
Lørenkvartalet Borettslag – i tillegg til Selvaag Parkering AS, så lenge de eier 
bruksretter. Erverv er ikke en del av formålet, og det legges ikke opp til at selskapet skal gå 
med overskudd. Det tilstrebes at bruksrettshavernes felleskostnader (selskapets 
driftsinntekter) ikke skal være høyere enn selskapets faktiske driftskostnader. Dersom 
selskapet likevel går med overskudd skal det ikke utbetales utbytte, men midlene overføres 
til neste års drift.  
  

§ 4  
Selskapets kapital:  
Selskapets aksjekapital er kr. 30 000,- fordelt på 3 000 aksjer à kr. 10,-.  
  

§ 5  
Erverv av aksje ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse.  
  

§ 6  
Selskapets styre skal bestå av én til fem styremedlemmer etter generalforsamlingens  
nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styreleder. Selskapets firma tegnes av 
styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.  
  

§ 7  
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.  
Innkallelsen skjer med to ukers varsel.  
  
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:  
  

1. Valg av møteleder.  
2. Styrets beretning om selskapets virksomhet i det avsluttende år.  
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.  
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i h.h.t. den fastsatte 
balanse.  
5. Valg av styre.  
6. Andre saker som iht. Lov hører under generalforsamlingen, samt eventuelle 
innkomne forslag fra styret eller revisor.  



7. Valg av revisor.  
§ 8  

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter varsel som for ordinær generalforsamling 
bestemt, når det forlanges av styret eller av aksjonær som minst representerer 1/10 av 
aksjekapitalen. Forslag fra aksjonærenes side må, for å komme til behandling på 
den ordinære generalforsamling, være inngitt til styret senest 28 dager før 
generalforsamlingens avholdelse. Senest åtte dager før enhver generalforsamling fremlegges 
på selskapets kontor til ettersyn for aksjonærene, dagsorden og de forslag som skal 
fremsettes på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlingens 
vedkommende, årsregnskapet med underskrift av daglig leder samt styret.  
  

§ 9  
For så vidt er den aktuelle aksje ervervet ved overdragelse, skal aksjen være notert på 
vedrommenes navn i selskapets aksjebok senest en måned før generalforsamlingen. Dette 
gjelder dog ikke såfremt hele aksjekapitalen er representert på generalforsamlingen, og 
generalforsamlingen enstemmig vedtar å fravike det nevnte krav om notering en måned før 
generalforsamlingen.  
  

§ 10  
Bruksretter tilhørende garasjeanlegget i gnr 424, bnr 2 i Oslo kommune kan ikke overdras på 
annen måte enn sammen med seksjon i et av boligselskapene som garasjeanlegget skal tjene 
som parkeringsanlegg for. Det er ikke tillatt å leie ut/fremleie bruksretter til garasjeplasser til 
andre enn medlemmer i Løren Velforening.  
  

§ 11  
En bruksrettshaver kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 
hybrider i tilknytning til en parkeringsplass bruksrettshaver disponerer, eller andre steder 
som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 
Det skal kun benyttes løsninger og leverandører anvist av styret.»  
  

§ 12  
Løren Velforening er formell eier av alle aksjene i Løren Garasjelag AS, men har ingen reell 
innflytelse over driften av selskapet.   
  
Styret skal fortrinnsvis representeres ved representanter 
fra Sameiet Lørenkvartalet/ Sameiet Lørenplatået, samt en representant fra Selvaag 
Parkering AS så lenge Selvaag Parkering eier bruksretter til p-plasser i anlegget.  
  
Generalforsamling for Løren Garasjelag AS, skal bestå av:  

• Styreleder i Sameiet Lørenplatået  
• Styreleder i Sameiet Lørenkvartalet  
• Styreleder i Løren Velforening  

  
På generalforsamlingen har hver representant én stemme.  
  

  
  



§ 13  
Bruksrettshaver plikter å overholde selskapets vedtekter, samt ordensregler fastsatt av 
styret. Bruksrettshaver plikter å betale de til enhver tid gjeldende felleskostnader, fastsatt av 
styret.  
  

§ 14  
Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal det ikke utbetales andel av 
overskudd/formue/utbytte til aksjeeierne/bruksrettshaverne. Eventuelle aktiva i selskapet 
overføres til Løren Velforening, og øremerkes til videre drift av garasjeanlegget.  
  
  

§15  
En bruksrettshaver med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en 
bruksrettshaver uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten 
gjelder bare dersom bruksrettshaveren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en 
bruksrett i garasjelaget. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert 
behov er til stede. Evt. administrasjonskostnad fra forretningsfører tilfaller den som 
fremsetter kravet.  
  

§ 16 

Det er ikke tillatt å parkere gassdrevne kjøretøy i garasjeanlegget. 
 

§ 17 

Garasjeanlegget skal ikke brukes til andre formål enn å parkere kjøretøy. 
 
 


