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Å flytte sammen Innred med lopper
Få gratis arkitektråd Konflikt i borettslaget

Nye rør
uten graving, riving
eller utflytting
30 års erfaring med
fornying av rør,
uten å rive eller grave.
Vi rehabiliterer rørene
slik at de får tilbake sin
opprinnelige funksjon.
Vår metode er sammensatt
av markedsledende produkter
mht garantier, kvalitet og holdbarhet.
Kontakt oss gjerne
for en uforpliktende
befaring på

69 28 17 00
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Se filmen
“John og lekkasjen”

RØRFORNYING NORGE
Sarpsborgveien 115, 1640 Råde
Tlf. 69 28 17 00 - www.rorfornying.no

Kvalitet hele veien

BLIKKENSLAGER

MALER

TØMRER

GULV & TAPET

MURER
Tekst og foto: profilm.no | Design: mr.who.no

Ring 09100

for gratis befaring i ditt borettslag

vi sKaper løsninger
Buer Gruppen består av selskaper som tilsammen kan tilby alle
tjenester innen overflatebehandling. Vi både utfører tjenestene
fagmessig og kvalitetssikrer prosessen fra begynnelse til slutt.

Rød:
CMYK 0, 100, 63, 29

Rød:

Buer Gruppen as
Telefon: 09100
post@buergruppen.no
www.facebook.com/buergruppen
www.buergruppen.no
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FOR FLYTOGETS
MEDARBEIDERE BETYR
TID NOE SPESIELT
Vi vet at tiden er dyrebar for deg. Det er den i aller
høyeste grad for oss også. Derfor er det ingenting
i Flytoget som er “sånn circa”. Det er noe alle Flytogets
over 300 medarbeidere vet. Presisjon og nøyaktighet
i hvert eneste ledd er en forutsetning for at vi kan kjøre
225 avganger i døgnet med høy punktlighet. Det er
vårt fokus på tid som gjør at våre passasjerer kan tenke
mindre på tid.
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Enkleste og raskeste vei til og fra Oslo Lufthavn

Foto: Margrethe Myhrer
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Nytt år, nye muligheter,
nye medlemmer
denne utgaven av OBOS-bladet er ny for alle.
Nytt utseende, nye spalter og nye temaer. Vi gleder oss til å høre hva dere synes om omleggingen
vi har gjort.
Men først av alt: velkommen til alle våre nye
medlemmer på Jæren, på Hamar og i Elverum. En
av våre tilhengere på facebook skrev på veggen til
OBOS : «Hvorfor utenfor Oslo? Er ikke OBOS for
Oslo primært?» Nei, OBOS er i ferd med å bli en
nasjonal organisasjon med et boligtilbud i mange
deler av landet. Det er spennende, både for oss og
for dere.
OBOS-bladet skal speile denne utviklingen, og
kommer derfor til å ha stoff fra ulike deler av landet. Når det er sagt; vi har på ingen måte glemt
Oslo og Akershus. Det er her majoriteten av medlemmene våre bor, og vi fortsatt gi dere det beste
og mest spennende Oslo-stoffet.
foran i bladet har vi laget en ny nyhetsseksjon der vi gir dere aktuelle saker fra hele landet
innenfor boligbygging, arkitektur, medlemstilbud
og inspirasjonsstoff. Ta en titt på «Patrioten» på
side 23 der vi løfter fram ildsjeler som gjør noe helt
spesielt for lokalsamfunnet.
i Midten av bladet finner du tema-seksjonen
vår, denne gangen med temaet «Å bo». Her møter vi blant annet seks unge mennesker på vei inn
på boligmarkedet; med mye frustrasjon og mye
glede.

mine favoritter

bakerst i bladet har vi samlet den komplette
oversikten over nye boligprosjekter og medlemstilbud fra OBOS. Her finner du viktig og nyttig informasjon om salgsmøter, visninger, aktuelle tilbud
og rabatter. Disse sidene kjenner du enkelt igjen på
den turkise kanten øverst.
Riktig god lesning!

STYGGFINT: Slik innreder du med lopper fra 70-tallet. Les mer på side 48.
UGLESETT: Hva symboliserer uglene vi finner overalt i interiøret nå? Side 52.
SOM EN DRØM: På Hamar skal det lages nytt stortorg. Les mer på side 58.
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spar strøm, spar penger, spar miljø
www.elektroimportoren.no

dOwnlight

Downlight LED Focus. Hvit eller
børstet stål. LED 7W Uniled GU10 230V

KR:

349,-

uniled 8w

8W 155° Dimmbar E27
2700K. 25.000 timer.

KR:

199,-

iJaZ radiOplugg

For montering på Beha Miljøovner type
P og L produsert etter august 2005.
Erstatter vanlig elektronisk termostat.

KR:

489,-

uniled 7w

7W 25°/ 40° Dimmbar
GU10 2700K. 40.000 timer.

KR:

259,-

iJaZ hOvedSentral

Slå av/på belysning, varme, kaffetrakter,
motor- og kupévarmer ol. med SP 16.
Krever ingen installasjon.

KR:

2390,-

uniled 5w

5W 25°/ 40° Dimmbar
GU10 2700K. 30.000 timer.

KR:

199,-

iJaZ mOttager

Trådløs Sp16 støpselbryter som
styres av iJaz hovedsentral.

KR:

549,-

led pÆre 4w

4W 30° GU10
2700K. 30.000 timer.

KR:

99,-

Butikk i StrømSveien 312 OSlO 08-20 (10-18) • netthandel www.elektrOimpOrtOren.nO • OrdretelefOn 22 81 27 78 fra man-fre 08.00-16.00
Tilbudet gjelder t.o.m 15. mars eller så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil.

PÅ NETT

Konsernsjef Martin Mæland

LEDER
gjøre om til et flott boligprosjekt, men ikke før
Nordea flytter ut om noen år. OBOS omsatte i
fjor hele 5 138 boliger, noe som er nesten 900
flere enn året før. 1 320 medlemmer benyttet
seg av forkjøpsretten, mot 895 året før.

Enda et godt
år for OBOS
NY REKORD. OBOS har lagt bak seg et
godt år innen de fleste områder. Medlemstallet
passerte 300 000 rett før nyttår etter en
medlemsvekst på over 40 000 i løpet av 2011.
Av de nye medlemmene kom nesten 20 000
ved nyinnmelding i OBOS, og litt over 20 000
fra fusjonene med fire nye boligbyggelag. I
løpet av året har OBOS nemlig fusjonert med
boligbyggelagene i Fredrikstad, på Hamar, i
Elverum og på Jæren. En morsom utvikling er
at OBOS nå ser ut til å få flere medlemmer i
Tønsberg og Stavanger (tidligere Hetland
Boligbyggelag) som vi fusjonerte med i 2010,
enn det disse boligbyggelagene fikk da de sto
alene. Den samme tendensen ser ut til å være
tilfelle i Fredrikstad, men dette boligbyggelaget har bare vært en del av OBOS i noen
måneder. De tre andre boligbyggelagene ble
fusjonert inn i romjulen.
TOMTEKJØP. Boligbyggingen i OBOS er nå
kommet godt i gang. Vi solgte i fjor 885 nye
boliger med forkjøpsrett for våre medlemmer
og vi hadde ved årsskiftet 1186 boliger under
bygging. Vi har i løpet av året kjøpt en rekke
nye tomter både i Oslo-regionen, Bergen og
Stavanger. I Trondheim har vi kjøpt oss opp
til å eie 78 % av selskapet Nidaros Nye Hjem,
som eier tomter til ca 1 500 nye boliger. I tillegg
fikk vi i fjor vedtatt reguleringsplanen for Lade
som gir mulighet for å bygge cirka 500 boliger.
Det største tomtekjøpet i Oslo var kjøpet av
Nordeas hovedkontor på Majorstuen sammen
med Veidekke Eiendom. Dette ser vi for oss å

«Vi har i løpet av året
kjøpt en rekke nye tomter
både i Oslo-regionen,
Bergen og Stavanger.»

STERK VEKST. På grunn av de fire fusjonene
som ble gjennomført i fjor økte vår forvaltningsvirksomhet sterkt. Totalt forvalter vi nå litt
over 163 000 boliger. Dett er en vekst på over
18 000 boliger. Av dette kom nesten 14 000
boliger fra de innfusjonerte boligbyggelagene
og litt over 4 000 boliger ved at stadig flere
borettslag og boligsameier velger OBOS som
forretningsfører.
MER SPARING. Også vår finansvirksomhet
hadde en pen vekst i fjor. Sparingen økte med
nesten én mrd. kroner, utlån til boligselskaper
og medlemmer økte med nesten 1,1 mrd. kroner. OBOS ble i løpet av året også største eier i
Terra Gruppen.
HOTELL OG KJØPESENTRA. Også i OBOS
Forretningsbygg AS, som driver med næringseiendom, har det vært stor aktivitet i løpet
av året. Nye Lambertseter senter ble ferdigstilt
høsten 2010 og har hatt et godt innkjøringsår.
Vi er nå i gang med å bygge et lignende senter
på Tasta i Stavanger, ved siden av vårt store
boligprosjekt på samme sted. Vi er også i gang
med å bygge Bergens største hotell som skal
drives av Rica.
STORAKSJONÆR. OBOS eier etter hvert aksjer i mange selskaper. I tillegg til å være største aksjonær i Veidekke og AF-Gruppen, kjøpte
vi oss i fjor opp til også å bli største aksjonær i
BWG-Homes (Block Watne). Dette er gjort for
at medlemmene skal få tilgang til stadig flere
boliger. Aksjemarkedet falt imidlertid kraftig
i løpet av fjoråret slik at vi har vært nødt for å
bokføre tap på flere av aksjer. De tapene vi har
hatt på bl.a. Block Watne, Fornebu Utvikling og
DNB tror vi imidlertid vil kunne tilbakeføres når
optimismen i aksjemarkedet og verdensøkonomien kommer tilbake.
GODT RESULTAT. Resultatet for OBOS blir
pga. aksjetapene ikke så strålende for 2011 som
det var i 2009 og 2010, der vi hadde store aksjegevinster. Vårt driftsresultat før tap på aksjer
har imidlertid aldri vært bedre. Totalt sett ser
resultatet i skrivende stund ut til å ende på i
underkant av 300 millioner, og det må vi si oss
godt fornøyd med.

Følg
OBOS på
Facebook!
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Mye har skjedd på 50 år...
anno
1959

Kontakt oss for
en uforpliktende
samtale på
tlf. 23 03 54 50

Vi utfører planlegging, prosjektering
og gjennomføring av:
· Totalleverandør av all utvendig overflatebehandling.
· Totalrehabilitering av fasader og tak.
· Kjemisk fjerning av maling, oppmaling med kalk
og silikatsystemer etter antikvariske krav og ønsker.

www.malercompagniet.no

· Etterisolering.
MALERCOMPAGNIET OSLO AS

Gladengveien 3B, 0661 Oslo. Tlf: 23 03 54 50. tom@malercompagniet.no/vidar@malercompagniet.no, www.malercompagniet.no

OBOS-prosjekter landet rundt

VI BYGGER

mer info

Se flere
prosjekter
side 75

750 leiligheter
på Løren
oslo OBOs har to reguleringsplaner på løren inne til behandling
i kommunen: «syd lørenvangen»
med 519 leiligheter og «nord
lørenvangen» med 237 leiligheter.
Hele området forvandles nå fra
industri til boligområde.

fakta: OBOs håper å kunne
presentere lørenvangen for
salg i 2013.

tekst Mari Eia BringEdal illustrasjoner arkitEktEnE foto sEan MEling Murray

Venter på Oppsal
oslo OBOs planlegger en
utvidelse av Oppsal senter og
140 nye leiligheter i tilknytning.
reguleringsplanen er fortsatt
til behandling og forventes
ferdig i år. Byggestart blir tidligst i 2013. se obos.no/oppsal

Grunnstein
lagt ned for
Ørnen
trondheim Prosjektet ladeby-hagen ligger mellom kjøpesenteret City lade og den nye
ladeparken (sirkusparken) i
trondheim. nå er arbeidet med
å prosjektere første byggetrinn
i gang. Her vil det bli en blanding
av 2-, 3- og 4-roms leiligheter
fra cirka 40 til 110 kvadratmeter.

bergen Høsten 2011 startet
byggingen av Bergens største
hotell, rica Park Hotell, som får
368 rom. grunnsteinen ble lagt
ned av ordfører trude drevland
på tomten Ørnen. OBOs er byggherre og rica Hotels skal drive
hotellet. Hotellet vil blant annet
inneholde skybar, fitness, badstu
med utsikt, restaurant og konferansefasiliteter for opptil 740
personer.

fakta: salgsstart planlegges
høsten 2012, med byggestart
2013 og innflytting 2014.

fakta: rica Park Hotell vil
skape rundt 160 nye arbeidsplasser og skal åpne i 2013.

Regulering vedtatt

243 boliger i Sandsliåsen
bergen sandsli Boligutvikling as, der OBOs er medeier,
utvikler et boligprosjekt med cirka 243 leiligheter på
sandsliåsen i Bergen. sandsli ligger utenfor sentrum på
vei til Flesland og får eget stopp på Bybanen. arkitektkontoret kari nissen Brodtkorb vant arkitektkonkurransen,
og har tegnet flotte lavblokker rundt åtte private tun.

fakta: OBOs håper å kunne presentere boligprosjektet
sandsliåsen for salg i 2013.

obosbl adet
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Kjøkkenfornyelse!
empel
Priseks

Bytte ut alt eller bare noe?
Dører, skuffer med innmat, hengsler, benkeplate, oppvaskkum.
Du bestemmer. Vi produserer etter mål og leverer ferdig montert hos deg.
Priseksempel:
12 stk. skapdører, 1 stk. høy skapdør, 5 stk. skuffefronter. Inkludert hengsler, skuffeinnmat, frakt
og montering: 19.500,- - 10% = 17.550,-

10% rab

att

ved hen
visning
til
annons
en

Vi har også:

Nye kjøkken
Velg tyske Nolte kvalitetskjøkken på sitt beste.
Eller sjekk ut Novaﬂex med uendlige mulighheter skreddersydd
etter mål. Fåes i valgfritt fargevalg.

30% på

innebyggingshvitevarer

veilede
n

de prise

30% på veiledende utsalgspriser

Skyvedørsgarderober
Skreddersydde garderobe løsninger fra den svenske
kvalitetsleverandøren Mirro.
Skyvedører, innredning, walk in closet, alt lages etter mål.

Sandakerveien 102 H, 0484 Oslo, Tlf. 22 68 90 00
ÅPENT: Mandag - fredag kl. 10-17. Lørdag kl. 10-15

e-post: kjokken@connection-as.no - www.kjokkenskreddern.no

r

Månedens bolig

UTVALGT

PÅ NETT

Se flere
bilder på
flickr.com
/obos1

Bullgarien
ELVERUM Bullgarien borettslag på Elverum ble anlagt av Olaf Bull Aakran i 1913, og ble kalt en boligkoloni for arbeidere. Blant de første som flyttet inn,
var arbeidere ved Herambs mekaniske verksted. Alle
hus ble levert med kjøkkenstue og ferdige møbler, og
arkitekt Jørgen H. Berner var innstilt på å følge østerdalsk byggeskikk. Boligene fikk diplom og hederlig omtale på verdensutstillingen på Frogner i 1914.
Arbeidere som hadde en leiligheter her, leide ofte ut
ett av rommene for å spe på inntekten. Som arbeiderboliger var standarden oppsiktsvekkende høy, med
vannklosett, bad i kjelleren og innlagt varmt og kaldt
vann. Navnet Bullgarien er en historie for seg selv,
og stammer fra en reportasje i Sosialdemokraten om
kampen mellom Glommas øst- og vestside, der Bull
Aakran eide arealer på vestsiden og Otto Aakrann på
østsiden. Den lokale striden ble beskrevet som krigen
mellom Bulgaria og Det Ottomanske riket, der vestsiden klarte seg mot overmakten i øst. Reportasjen
gjorde at navnet på de nyoppførte boligene på vestsiden var spikret for all framtid: Bullgarien. Borettslaget
ble overtatt av Elverum og omegn boligbyggelag i
1977, og er nå et OBOS-tilknyttet borettslag.

TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO ESPEN GEES

Fakta: Bullgarien, 6 hus oppført i tre, Vestsiveien,
Vestad Elverum.

OBOSBL ADET
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Made in Scandinavia
since 1947

STOOP
Av Julien De Smedt
Architects

+47 23 00 78 40
vestre.com
VESTREQUALITYPROGRAMME™

Foto: Einar Aslaksen© 2012

Få mest mulig ut av ditt medlemskap

TEKST MARI EIA BRINGEDAL ILLUSTRASJON GUSTAV DEJERT/WOO AGENTUR

MEDLEM

Ny
avtale
med
Telio

HELE LANDET Nå får OBOS-medlemmer
gode rabatter hos Telio på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd. Telio er Norges største leverandør av
bredbåndstelefoni til privatmarkedet og
selskapets telefonitjenester virker på alle
bredbånd uavhengig av leverandør.
–Vi ser at etterspørselen etter rimeligere
og fremtidsrettede mobil- og bredbåndstjenester øker. Mange OBOS-kunder har

MER INFO

obos.no/
telio

fortsatt behov for hjemmetelefon, og ettersom Telio leverer både bredbåndstelefoni,
bredbånd og mobil, har vi kommet fram til at
Telio best tilfredsstiller OBOS’ behov for moderne kommunikasjonstjenester til lave priser, sier Inger Hardmo i medlemsavdelingen.
Medlemsfordel: Detaljene finner du på
medlemssidene bakerst i bladet, på obos.no/
telio eller ved å ringe tlf. 22 86 59 90.

OBOSBL ADET
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GAVEN
SOM
PASSER
ALLE
Nå kan du få gavekort som gjelder
på våre 5 sentre, med over 250 butikker
og tusenvis av varer

www.holmliasenter.no

www.lambertsetersenter.no

www.manglerudsenter.no

www.oppsalsenter.no

www.tveitasenter.no

Få mest mulig ut av ditt medlemskap

MEDLEM

MER INFO

Les mer på
side 91–105

PUSSE OPP?

20% hos Flügger
Du får 20 prosent rabatt på
alle varer i Flügger Farves
67 butikker over hele landet, samt i nettbutikken på
www.flugger.no

25% hos Norfloor

OBOS har lang tradisjon med å støtte
kulturen. Vi ser frem til å utvikle dette
sponsoratet og medlemstilbudet videre.

Åge Pettersen, OBOS

Rabatt hos
Rogaland Teater
ROGALAND OBOS er blitt hovedsponsor for Rogaland Teater i Stavanger. Teateret satte i fjor publikumsrekord med 150000 publikummere, og mye tyder på at suksessen fortsetter. Nå får OBOS-medlemmer
25 prosent rabatt på alle forestillinger. Av årets oppsetninger er det vel
verdt å få med ekstraforestillingene med stykket Sonny, som er basert
på bandet Kaizers Orchestras musikk og med tekst av Tore Renberg.
Billetter kan kjøpes på www.billettservice.no

Medlemsfordel: 25 rabatt på billetter til alle forestillinger.

Du får 25 prosent rabatt på
italienske design- og
kvalitetsfliser hos fliskjeden
Norfloor Fliser.
www.norfloor.no

Bonus på interiør
OBOS MasterCard er
kredittkortet som gir deg
4 % bonus når du bruker
kortet hos forhandlere
innen bygg, interiør, hus og
hjem. Les mer på
www.obos.no/mastercard

Rabatt på ALT
hos Montér
I 2011 var det så mange
som 18500 OBOSmedlemmer som
kjøpte billetter til Den
Norske Opera & Ballett,
med 20 % rabatt.

Byggevarekjeden med over
80 varehus gir OBOSmedlemmer gode rabatter
på alt. www.monter.no
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Skal du pusse opp?
Vi tilbyr komplette interiørløsninger fra A til Å.
Vet du ikke helt hva du ønsker, du har en tanke
men kommer ikke helt i mål?
Ta kontakt så kommer vi på en helt
uforpliktende befaring.
Husk at en god plan kan være halve jobben!
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www.daabo.no
915 12 586 / 482 82 737



Er det noen der du bor
som trenger et løft!
En løfteplattform i sjakt er ofte den beste løsningen i et borettslag eller i
en privatbolig der beboerne sliter med trappene. Den er enkel å installere og krever som regel få bygningsmessige forandringer. Derfor er den
også et mye rimeligere alternativ enn den tradisjonelle heisen.
På www. tk-encasa.no ﬁnner du mer informasjon om mulighetene og
løsningene som kan gi bedre
tilgjengelighet for alle.

Tlf. 23 17 37 00 • www.tk-encasa.no • post@tk-encasa.no








ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.



På nett

Boligtrender og utvikling i markedet

ANALYSEN
BaByBoomen i oslo fortsetter:

Følg
OBOS på
Facebook!

Byer med størst nettoinnvandring i 2010:

tromsø

469

ålesund

554

kristiansand

598

drammen

650

sandnes

694

bærum

746

trondheim

1244

stavanger

1879

bergen

2684

oslo kommune
I 2010 ble det født 10 267 barn i Oslo. Det
er dobbelt så mange som for 30 år siden,
og betyr at 17 av 100 norske babyer født
i 2010 var Osloborgere.
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Innvandring står for den største delen av befolkningsveksten i Norge og skyldes hovedsakelig
arbeidsinnvandring. To tredjedeler av innvandrerne som kommer til Norge kom fra Europa.

64 700

folketilvekst i norge 2011:

antall tvillingfødsler i 2010:

980

Norge vokser i rekordfart. Det bor nå cirka 4 985 000 personer i Norge, og folketallet
økte med 64 700 i 2011. Det er den absolutt største folketilveksten noensinne i Norge.

kilde analytiker sissel monsvold og ssB
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1 5
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1. oslo
790 570
2. bergen
335 120
3. trondheim 225 410
4. stavanger 166 982
5. Fredrikstad 92 906
6. tønsberg
52 399
7. hamar
33 762

folketilvekst i oslo:

Oslo vokser i rekordfart,
og det skyldes fødselsog innvandringsoverskudd. Det er også mange
som flytter til Oslo fra
resten av landet. Men
ettersom stort sett like
mange flytter ut av Oslo,
er trenden at den innenlandske flyttingen ikke bidrar til befolkningsveksten.
analytiker sissel monsvold, obos

fødselsoverskudd 2010:

tro
nd
he
im

forventet folketall per 1.1 2031 i oBos-Byene:

8000

o
l
os

bergen

trondheim 1 258
bergen
1 516
oslo
5 959
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Stort

vinterferieprogram

Sjekk ut såpebobleshowet!
Du kan også lage din egen button
– og mye mye mer.
Gå ikke glipp av Vitensenteret,
som byr på rundt 1400 kvm lekende læring.
Utstillingene Mind gap og
Instrument bør du også få med deg!

www.tekniskmuseum.no

Layout: www.mrwho.no
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Det beste der du bor

best i byen

digital
utgave:

obos.no/
obosbladet

OBOS-bladet anbefaler:
Den beste burgeren
der du bor.
oslo:
Vestkant: Bittelille Grill’s Ville i Niels
Juels gate 29 på Frogner holder mål.
Aller best liker vi Big Cheese med
parmesandressing.
Østkant: Illegal Burger i Møllergata 23.
Vår favoritt er burgeren med blåmuggost. Respect!
Fredrikstad:
Er du burgersulten i Østfold-byen er
det Shell-stasjonen på Kråkerøybrua
som gjelder. Ekte gatekjøkken-burger
med mye «crispy og juicy stuffing».
Hamar:
Er du på Hamar og ser Esso ved Maxi
er du heldig. I hvert fall hvis du er
sulten. Burgeren der er Hamars beste
med smakfullt kjøtt og rikelig med
garnityr av tomat, salat og sylteagurk.
tønsberg:
Ønsker du en ekte hamburger det
det er ikke er spart noe, er Oasen
Mett og Go på Jarlsberg definitivt
best. Pluss for spesiell, hjemmelaga
hodekål-dressing, saftig kjøtt og
blid betjening.

tekst MARI EIA BRINgEDAl foto ISToCKPHoTo

trondHeim:
Beste burger i Trondheim får du hos
Sesam Burger på Det Runde Hjørnet
i Studentersamfundet. Kåret til
Trondheims beste flere ganger.
Prøv selv, da vel!
bergen:
Dickens Restauranthus i enden av
Torgallmenningen er et godt valg.
Dickens-burgeren består av den enkle,
men perfekte kombinasjonen av saftig
kjøtt, godt brød og bra tilbehør.
stavanger:
Hamburgeren på Renaa Matbaren er
obligatorisk. Det meldes om bra størrelse, hjemmelaget brød, hjemmelaget
majones, pluss rikelig med dressing,
bacon, pommes frites og salat.

obosbl adet
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Vi fornyer ditt kjøkken - enkelt
ETTER

Få et nytt kjøkken ferdig montert på under en dag! Til deres
eksisterende stammer og nåværende planløsning måltilpasser
vi et helt nytt kjøkken med nye moderne løsninger.

FØR
Følgende inngår:
• Nye fronter
• Nye heldempende hengsler
• Nye moderne skuffesystem

• Nye beslag
• Montering på en dag
• Fem års garanti

Østfold
Ta kontakt med Ragnar Lund på tlf 900 22 498
Oslo/Akershus: Ta kontakt med Kontoret på tlf 970 53 152
Vestfold:
Ta kontakt med Ken-Willy Røberg på tlf 900 23 270

www.herjedalskjøkken.no • 67 55 19 80

Herjedalskjøkken AS er størst
i Norge på kjøkkenfornying og
har eksistert siden 1997.
Kjøkkenfornying er et godt
alternativ til nytt både pris- og
tidsmessig. Samtidig som man
får alle de moderne kvaliteter/
løsninger som dempesystemer,
store skuffesystemer, benkeplater, integrerte hvitevarer,
oppbygging til tak m.m.

patrioten

Favoritten i min by: Fredrikstad

tips oss

Dine

ildsjeler:

obosbladet
@obos.no

Fred og
friluft

tekst mari Eia BringEdal foto Einar aSlaKSEn

fredrikstad da OBOS-bladet skulle
finne en ekte ildsjel i Østfold kom
navnet til Jan Kåre Fjeld kjapt opp. For
Jan Kåre Fjeld er mannen som virkelig
prøver å gjøre verden til et bedre sted.
Om dagen driver han norges første
utendørs skolefritidsordning. den skal
være en motvekt til all stillesittingen
barn driver med i dag. mottoet er:
sunne barn, sunn fremtid. Og 10% av
lønna hans går alltid til andre. Hver
onsdag går han Fredsmarsjen som han
startet for ti år siden.
– Vi vet at det ikke blir fred i verden
bare fordi vi går i tog, men noe må vi
gjøre og det hjelper ikke å sitte
i sofaen.
Hvorfor bo i Fredrikstad?
– Byen er langt fra perfekt og jeg har
trua med å flytte når folk har vært
passive, men det er byen min og jeg
er glad i den.

SKOGENS MANN: SFO-leder Jan
Kåre Fjeld (54) er i skogen bak
Borge skole fem dager i uken med
elever fra SFO, men på fritiden er
han mest glad i å møte venner på
kafé. Eller gå i tog for fred.

obosbl adet
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NEW COLORS
IN STORE NOW

www.moccamaster.com

Kunsthistoriker Anne-Kristine Kronborg om

arkitektur

Digital
utgave:

obos.no/
obosbladet

Den nye
byen

foto EspEN GEEs, fLyfotoGrafEN.No oG scaNpix

1

2

hele landet Byplanlegging og boligbygging gikk inn i en ny epoke etter
1945. i spissen for det hele sto en ny
type arkitekt – ikke den åndfulle kunstneren som syslet med byforming, men
den rasjonelle teknikeren som drev
omgivelsesproduksjon. Det moderne
Norge skulle bygges, og et helt nytt
system for omgivelsesproduksjon ble
stablet på beina. Her inntok boligsamvirket en av hovedrollene, og boligbygging var lenge samfunnsoppgave nummer én. i det utbombede Elverum stod
for eksempel borettslaget Gløtt ferdig
til innflytting i 1950, og nye boligområder dukket opp i industribyer som
fredrikstad, sjøfartsbyer som tønsberg
og stavanger, fylkessentra som Hamar
og i hovedstaden. Utfordringene som
møtte arkitekter, boligbyggere og politikere var forskjellige, men behovet for
gode, pene og praktiske boliger i velordnede boligstrøk gjaldt overalt. over
hele landet skulle den nye byen bygges, den som i følge byplansjefen i oslo,
Erik rolfsen, skulle kjennetegnes av «hygieniske arbeidsplasser, boliger i parker.
sunnhet. trivsel. Naturen som ramme
om og grunnlag for liv og virke.»

1. Landet i ruiner: Elverum ble hardt
bombet i april 1940. 2. Nybygd etter
krigen: Gløtt borettslag på Elverum.
3. Den nye byen: Drabantbyen
Lambertseter – Norges første.

obosbl adet
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NOR entreprenør – totalleverandør
av utvendig vedlikehold

Vi utfører alt innen mur/puss, dør/vindusutskifting, nye balkonger,
fuktproblemer, overflatebehandling, etterisolering, piperehabilitering,
tak, blikkenslager, tømrer, gulv og malerarbeid.
Kontakt oss for gratis og uforpliktende tilbud!
Murmester • Malermester • Autorisert Entreprenør.

NOR entreprenør AS Ensjøveien 14 0655 OSLO - Tlf: + 47 22 57 83 60 Mail: post@norentreprenor.no - www.norentreprenor.no

Smått og stort

AKTUELT

SE OGSÅ
youtube.com
/obos2009

Romsås ligger i bydel Grorud og her steg
prisene med 8,4% fra des. 2010 til des. 2011.
OBOS' fleksilån
er Norges beste!

For andre året på rad gikk
OBOS’ fleksilån helt til topps
i Bank-NM – den største gjennomgangen av norske banker
og finansinstitusjoner. Det er
VGs Dine Penger som står for
kåringen og OBOS tok gull i
klassen for fleksilån på to millioner kroner, innenfor 60-75
prosent. OBOS hevder seg
også i flere andre klasser og
har vært blant de beste på
BSU den siste tiden.

TEKST REDAKSJONEN FOTO SUNE ERIKSEN ILLUSTRASJONER GUSTAV DEJERT/WOO AGENTUR

Les mer om lån og sparing
på www.obos.no

Prisene steg med 12,5 prosent i 2011
HELE LANDET OBOS-prisene steg med 12,5 prosent fra desember 2010 til desember 2011.
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i OBOS-tilknyttede borettslag var i desember 37 188 kroner.
– 2011 har vært et år preget av godt boligsalg, og med en svært sterk prisvekst. Vi forventer en prisstigning på om lag 5 prosent i neste 12-månedersperiode, altså litt svakere enn i 2011, sier konsernsjef Martin
Mæland. Gjennomsnittsprisen på brukte OBOS-boliger for hele 2011 sammenlignet med hele 2010 viser
en prisoppgang på 11 prosent.

Les mer om boligpriser/prisstatistikk på www.obos.no

Delegertmøte og
generalforsamling
i OBOS

Delegertmøte med valg av
representanter til generalforsamlingen holdes tirsdag
6. mars kl.18.00 i auditoriet
hos OBOS på Hammersborg
Torg. På delegertmøtet skal
det velges representanter for
hussøkermedlemmer til generalforsamlingen. Mens beboerrepresentantene til OBOS’
generalforsamling velges på
borettslagenes generalforsamlinger, har altså hussøkerne sitt
eget møte for å velge representanter. På generalforsamlingen i OBOS møter det en delegert for hvert 500. medlem.
OBOS’ generalforsamling
2012 arrangeres i Folkets Hus
mandag 23. april kl. 18.30.
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Quero
Høyde 750mm
Bredde 600 mm
Dybde 24,5 mm

PEISKOS UTEN PIPE
TRYGG OG REN
RRuByFfiRes eR maRkeDsleDeR og tRenDsetteR i maRkeDet
.S
på sikRe Bio-BRenneRe.
,
TÜV
UBY

IRES ER MARKEDSLEDER OG TRENDSETTER I MARKEDET AV BIO BRENNERE

AMLINGEN BESTÅR

AV MODELLER SOM KAN BRUKES BÅDE INNENDØRS OG UTENDØRS OG SELVFØLGELIG

GODKJENT

utvalget
BeståR
som kan VÆSKE
BRukesMED
innenDøRs
som utenDøRs
, KJERNE.
BRENNERNE
MED av
BIOmoDelleR
ETANOL BRENNENDE
ABSORBERENDE
KERAMISKE
og eR selvfølgelig tÜv og Din goDkjente.

importør er scHjøDt agentuR as - www.schjodt-agentur.no
tlf.: +47 69 28 23 40 faks: +47 69 28 56 30
e-post: post@schjodt-agentur.no

G

RuBy fiRes Bio BRenneRe eR unike i foRHolD til Hva som finnes på maRkeDet. Den HaR
BRENNERNE ER, I SAMMENLIGNING MED BRENNERE FRA ANDRE LEVERANDØRER,
enM
aBsoRBeRenDe keRamisk kjeRne som sikReR sikkeRHeten og giR en staBil flamme og

TRYGT OG

tilfReDsstilleR
De kRav til Dokumentasjon
stilleR.
GODKJENT., selvfølgelig
OG TILFREDSSTILLER
SELVFØLGELIG som
DE noRske
KRAV mynDigHeteR
TIL DOKUMENTASJON
SOM NORSKE

pRoDuktene
kan fås
Hos De
.
| SM
ØaRmefag
S
MYNDIGHETER
STILLER
. fleste steDeR som ilDsteDet og| v
LIVORNO 450x1100x410mm

SaLeRNO 580x530x350mm

TReVISIO 850x660x260mm

B ROBEKKVEIEN 115, 0582 O SLO . T LF . 22 65 40 88 | S MEDSVINGEN 6, 1395 H VALSTAD . T LF . 66 98 40 10 | Ø STKILEN 6, 1621 G RESSVIK . T LF . 69 94 95 50
G
M

| SM

| ØS

Botanisk miks

INSPIRASJON

DIGITAL
UTGAVE:

obos.no/
obosbladet

2

3

TEKST CATHRINE WOLF LUND

Botanisk miks

1

1. Billig: Vase i resirkulert, lysegrønt glass
fra House doctor. Høyde 42 cm. 2. Middels:
Primavera fra Kähler skal være en stilisert
fortolkning av naturens grønne løvtrær.
3. Dyr: Iris glassvase fra Svenskt Tenn.
Formgitt av Ann Wåhlström, produseres
av Reijmyre glassbruk i Östergötland.
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qFLORIDAq

Aleneforeldre-ferie med barna
i Florida 26. juni – 6. juli 2012
Er du aleneforelder og vil reise på en morsom ferie sammen barna
har vi turen for deg! Orlando ligger midt i Florida og er et underholdningssentrum, her finner dere Disney, Universal, Sea World med mer!
Har dere lyst på en strandtur er det fine strender ca 1 time unna.
Vi har med aktivitetsleder under oppholdet som gjør sitt beste for at
dere får en fantastisk ferie! Denne reisen anbefales for deg med barn
fra 5 – 17 år. Dere bor på Staybridge Suites ved International Drive.
Vi tilbyr leiligheter med stue, kjøkken, tv, internett og ett eller to
soverom. Det er svømmebasseng, barnebasseng + butikker og
mange restauranter i gangavstand. Se fullt program på vår webside.
1-soveroms leilighet, stue, bad og kjøkken - plass til 4
Voksen

21 385

Barnepris

8 545

2-soveroms leilighet, stue, 2 bad og kjøkken - plass til 6
Voksen

23 385

Barnepris

8 545

Delt 2-soveroms leilighet, felles stue og kjøkken, maks 1
voksen og 1 barn i hver del
Vi anbefaler at denne løsningen for familier med barn opp til 12 år.
Voksen

16 800

Barnepris

8 545

Prisene inkluderer:
• Fly t/r Orlando fra Oslo inkludert skatter
• Leilighet i 10 døgn med frokost inkludert
• Transport fra flyplassen til leilighetene t/r
• Hver tirsdag, onsdag og torsdag er det om ettermiddagen gratis øl,
vin, brus og småmat
• Aktivitetsleder under oppholdet
• Gratis ”shuttle” til noen av fornøyelsesparkene

NEW COLORS
IN STORE NOW
www.moccamaster.com

www.nordmann.no
21 60 98 80 • 53 20 99 50

Bloggerens favoritter

INSPIRASJON

PÅ NETT
Følg
vestablikk.
blogspot.com

Litt om meg:

Inger Johanne Silgjerd Monstad
Trebarnsmamma i fireromsleilighet
litt sør for Bergen sentrum. Jobbar til
dagleg som jordmor. Har blogga i to år
på vestablikk.blogspot.com.

Bloggar som inspirerer:

weekdaycarnival.blogspot.com
bloesem.blogs.com
mokkasin.blogspot.com
pikkuvarpunen.blogspot.com

Fargar for vårlengt
Mens vinteren ennå er lett på foten, finn eg glede i meir
vårlege fargar innandørs. I Bergen kan ein ikkje vente
på at sola skal komme, før ein lar våren blomstre inne.
Hos meg får fargane både utfordre og la auga kvile.
No er det kontrasten mellom sarte pastellar og pangfargar som er favoritten.

1: Ei grov grein møter skjøre silkepapirblomster, og gir kontrastar i tekstur
og fargar. 2: Skinnet bedrar – Roberts radio har både personlegdom og DAB.
(robertsradio.co.uk) 3: Favorittfarge: lys blåturkis S0520-B10G. (flügger) 4: Heng litt
eventyr på veggen. Trykk frå Camilla Engman. (camillaengman.blogspot.com)

OBOSBL ADET

31

Porten inn til boligmarkedet blir
stadig trangere. Vi har fulgt seks
unge mennesker et stykke på veien
mot boligdrømmen.
TEKST LINDA LUND NILSSON
FOTO NADIA FRANTSEN OG BJØRGLI & BERGERSEN
STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO
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PÅ BOLIGJAKT
Lene Ljødal (24).
Singel, nyutdannet.
PÅ JAKT: –Jeg er 24, og tenker at jeg må
begynne å klare meg selv, men det er jo
så utrolig vanskelig å komme seg inn på
boligmarkedet, sier Lene.

MEDIO OKTOBER 2011: –Det er utrolig
vanskelig å etablere seg som singel og nyutdannet, sier Lene Ljødal (24). Hun har
vært på boligjakt i Oslo i to-tre uker, og er
allerede med i to budrunder. Den siste i
formiddag, et oppussingsobjekt på Tøyen,
der hun måtte gi seg i siste runde. Så litt
demotivert er hun på trappene av sin 12.
visning. For det er så mange faktorer som
spiller inn. Drømmer og ønsker på den ene
siden, realiteten med jobb, lån, og boligmarkedets begrensninger på den andre.
For to dager siden fortalte VG om en som
37-åring som sov fire døgn i telt for å sikre
seg bolig til fastpris.
PÅ VISNING IGJEN: Lene har bodd på pikerommet i Asker siden hun kom hjem fra
studier på Bali i mai. Nå har hun fått jobb,
leilighet er neste på lista. Først: visning.
Fra et vindu i 3. etasje i Sandefjordgata
på Sagene er utsikten idyllisk: En fargerik

kolonihage er nærmeste nabo, med gylne
trekroner, og bak – horisont.
–Torshov eller Sagene hadde vært optimalt, rolig – og sentralt, spesielt i forhold
til venner, smiler Lene, uten å tro at hun
her står innenfor døren til sitt nye hjem:
–Leiligheten er faktisk større enn jeg
trodde, men litt...gammel og brun.
Kanskje i overkant mye falmet, brun
strietapet og bulende, gulflekket linoleum
å henge fingrene i her. Dessuten koster det
å pusse opp, og den økonomiske vurderingen er ikke bare Lenes. Studielånet er for
høyt og inntekten for lav til at hun får lån.
Derfor er planen nå at foreldrene tar opp
lån som hun betjener.
–Jeg skulle gjerne kunnet by mer enn
1,8, men det er taket mor og far har satt, og
jeg skjønner dem selvfølgelig. De kjøpte
hus i et helt annet marked, og synes jo det
er helt hinsides å skulle betale 2 millioner
for en leilighet på 30 til 40 kvadratmeter.

«Leiligheten er faktisk større enn jeg
trodde, men litt...gammel og brun.»
Lene Ljødal (24), på sin 12. visning.
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PRIVILEGERT: –Jeg føler meg veldig priviligert som
får så mye hjelp. Foreldrene mine tar opp lån for meg,
farmor har bidratt til hvitevarer. Dessuten er jeg veldig
heldig som har en så handy pappa, sier Lene.

EKSPERTEN:
NORGE ER VERDENS beste
land å bo i, men økt velferd har
sine bieffekter: Det er blitt mer
kapitalkrevende å vokse opp –
utdanning koster mer, boligprisene øker.
–Vi har alt for lenge gått ut ifra
at vi har nok boliger til folk. Men
det har vi ikke, sier sjefsøkonom
Jan Ludvig Andreassen i Terra.
Hvilket vil føre til at ungdom blir
boende lenger hjemme, noe som
igjen på sikt vil påvirke fødselstallene negativt, spår han.
For én til to generasjoner siden
fikk man bolig etter ansiennitet,
i dag er det kapitalen som styrer.
Så hva skal en ung «utflytter»
gjøre?
–Jeg vil si det så enkelt som at
foreldregenerasjonen må tenke
på dette når de ønsker seg barnebarn, sier Andreassen. Tidlig
overføring av arv, altså, for den
som har tilgang på slikt.

NY VISNING: Fra Sagene går ferden til en mer innflytningsklar leilighet på Alexander Kiellands Plass.
Stylet med røde interiørdetaljer: esker, en stram
blazer, og skyhøye, spisse pumps i entréen. Sirlig
danderte puter og pledd i stua, glossy overflater, og
en gjennomgående varm og søtlig eim av duftlys.
–Badet er ikke så fint, og kjøkkenet er litt lite og
smalt. Men jeg tenker at jeg jo ikke kan få alt... Og
soverommet er faktisk fantastisk, mener Lene.
Dagen derpå drar far på visning.
–Lene vil helst kjøpe alt og helst samme dag. Vi
er mer kritiske og i bedre stand til å se helheten
med økonomien, at hun også skal ha råd til å bo, sier
Vemund Ljødal.
Men joda, helhetsinntrykket var bra.
–Min far var veldig positiv til leiligheten. Tror til
og med han sa: «Den skal vi ha», det har han ikke
sagt om noen av de andre leilighetene, melder Lene
oppglødd.
«Første bud: 1.660›. Ææææ nå begynner det!! Ekstra
spennende fordi jeg ikke vet om budet er vårt», mailer
Lene neste formiddag. Og: «Nytt bud! 1.720›. Skal
egentlig ha lunsj, men tror jeg utsetter litt.»
«Nå lunsj, kikker sikkert på mobilen hvert minutt!»
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LENE PÅ TWITTER
@Leneljo bedriver
ny hobbyaktivitet:
VM i visninger.
# lenesøkerleilighet
@Leneljo Budrunde
med journalist «på slep».
Spennende! Saken kommer i OBOS-magasinet
i februar. Noe å glede
seg til ja.
@Leneljo Ble slått på
målstreken i dag, men
jeg fortsetter letingen :)
@Leneljo Feiret kjøp
av leilighet med champagne og bamsemums.
Leilighetsjakten kan du
lese i @Obos1 magasinet
i februar :)
@Leneljo Om en uke.
Da er jeg Osloborger
igjen. Lykke. Hadet Asker.

«10 minutter! Litt nervøs for at noen skal smelle
inn et høyt bud! Men så vet jeg jo fortsatt ikke hva vi
har bydd – pappa har ikke svart.» «NÅ er pulsen høy!
Kom inn et bud på 1.790» «Der svarte pappa! Det er vårt
bud som ligger på 1.790!!» «Og der smalt det inn et bud
på 1.830›. VELDIG spennende om pappa smeller inn
enda et bud. Håper veldig, veldig!!»
«Fikk melding fra pappa nå:
«Budet er på 1,83 - vi står over denne gangen».
–1,8 millioner ble bristepunktet atter en gang.
Det er det kjedelige med å ha foreldre som sitter på
pengesekken – hvis vi alltid skal stoppe på 1,8 føler
jeg vi aldri kommer til å få noe, sier Lene.
23. OKTOBER: Lene har planlagt fire nye visninger,

men har ikke stort håp.
–Vi er så mange som er på jakt etter det samme,
og det holder ikke med 1,8 millioner. Ikke i Oslo.
Å gå på visninger er gøy, men det er også skikkelig
dritt. Jeg er ikke deppa, men nå er det veldig slitsomt å være i denne prosessen.
Lene drar på visninger så fulle at det ikke går an
å komme inn døra, leiligheter med og uten tregulv,
nye og gamle kjøkken, med meglere som prioriterer

MÅ BEGYNNE PÅ NYTT: –Jeg har ikke fast jobb, det er slutt med dama... jeg må
liksom begynne på nytt, mens de fleste rundt meg har jobb, forhold, egen bolig og
barn, sier Andreas Johannessen. Han er innom Finn.no for å se hva som finnes der
ute, men egen leilighet føles eviglangt unna.

brødbaking fremfor nok prospekter.
Hun nærmer seg 20 visninger. Får
sin første «ordentlige lønnsslipp» og
vurderer ny tur i banken. Må over den
«magiske» 1,8-grensa. Vil flytte før jul!
8. NOVEMBER: Mail fra Lene: «I dag

feirer jeg! Jeg har fått meg leilighet!!!
Flytter inn 19. desember!
TORSHOV, 21. DESEMBER: I Lenes
nye leilighet er det hektisk aktivitet fra morgen til kveld. Far legger
nytt tregulv, snekrer kjøkkenløsning.
Nye hvitevarer er underveis. Sofa og
spisebord også. Lene har malt spisestuestolene i ulike farger. Mor og far
er imponert, mener leiligheten er blitt
«Bali, natur og farger».
–Det eneste som mangler nå er meg
og klærne mine. Jeg gleder meg til kort
vei til jobb, venner og «bylivet». Til å
komme for meg selv, med mine ting og
mitt liv!

21. NOVEMBER: Andreas Johannessen
(34) skulle kjøpe leilighet sammen med
kjæresten. Nå er det slutt. – Jeg hadde sett
for meg et liv med henne. Men vi er ikke
helt på samme sted; jeg begynner å bli
veldig klar for å slå meg til ro med familie,
hun er 10 år yngre, sier Andreas.
De bytter på å bo i leiligheten i oppsigelsestiden. Hun har kjøpt ny leilighet,
Andreas sover på gutterommet.
–Jeg har trengt å ha mamma og pappa å
prate med, og disse dagene består nesten
bare av jobb, så det har gått greit. Men jeg
har jo kjent på følelsen av å ikke få til noe,
og å måtte begynne på nytt. Men jeg må jo
bare komme seg opp av grøfta og videre,
konstaterer Andreas.
Han vil gjerne kjøpe, men en enslig
filmarbeider på engasjement har ikke de
beste forutsetningene i møte med banken.
Så, skal han flytte hjem for en lengre periode og spare penger til å kjøpe leilighet?
Leie? Han orker ikke kollektiv, og helst
ikke hybel.

UNDERVEIS
Andreas Johannessen (34).
Nysingel.
Bor på gutterommet.

–Har vurdert å kjøpe leilighet med lillebroren min, men vi fikk ikke lån.
Helgen kom med nytt håp: Kanskje han
kan leie av broren til en kompis på Olaf
Ryes Plass. Et eget sted, mens han finner
ut hva han skal gjøre. Hadde vært bra.
For noen handler det om riktige valg.
For andre om manglende muligheter. Mens
atter andre har flaks – et lite dytt, og tilværelsens biter glir fint på plass.
OBOSBL ADET
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«De fleste fra kullet mitt flyttet til
Bergen, Oslo er for langt hjemmefra.
Men jeg har alltid likt Oslo veldig
godt, og det er deilig å gå ut uten
å gå på kjente.»
Synne berge (20), student, deler kollektiv med venninnen Silje ljødal (20).

november 2011: I sofaen i en leilighet
i Homansbyen i Oslo sitter Synne Berge
(20), og Lenes søster Silje Ljødal (20). På
bordet, et fat fargerike muffins. I peisen,
en lubben gjeng tente kubbelys. De
snakker om nattens støyende drama; det
blåste så mye at stillaset utenfor raste
sammen. Ellers trives jentene i vinden,
faktisk surfet de seg gjennom fjoråret på
Jæren folkehøyskole. Før vinden blåste
dem til hovedstaden og inn i toppetasjen i
en bygård i Hegdehaugsveien.
– De fleste fra kullet mitt flyttet til Bergen, Oslo er for langt hjemmefra. Men jeg
har alltid likt Oslo veldig godt, og det er deilig å gå ut uten å gå på kjente, sier Synne.
Å kjøpe bolig som 20-åring, på terskelen av høyere utdannelse, er de færreste
forunt. Så, perfekt for Synne, at foreldrene
bestemte seg for å investere i denne leiligheten. – Jeg visste at Silje også vurderte
Oslo, så spurte jeg henne om hun ville
flytte inn, forteller Synne.
Begge tar opp fag, og Silje jobber på
ICA på si for å betale en husleie på 5000,
mens Synne dekker strøm, tv, internett.
Varmtvann og fyring går «på fellesen». Og
så går 500 kroner fra hver til mat, dopapir,
kubbelys, trikk og buss. Jentene mener de
utfyller hverandre:
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eKsPeRTen:
venninnene
Synne Berge (20) og
Silje Ljødal (20).
Studiner/venninner i kollektiv,
Homansbyen (Oslo).

– Synne er veldig flink til å lage mat, det
blir gjerne fire til fem fellesmiddager i uka.
– Og Silje er mye flinkere enn meg til å
vaske klær.
De har vært på to konserter sammen
bare denne uka.
– Det må være dødskjedelig å bo alene,
mener Synne, men synes ikke det hadde
vært noe alternativ å få inn kjæresten. Han
roter. Og det er nå hun har mulighet til å
bo med en venninne.
Silje tror også det er en stund til hun
flytter for seg selv.
– Om ti år bor jeg forhåpentligvis for
meg selv og har funnet ut hva jeg vil gjøre
med livet mitt.

Jan andreassen, sJeføkonom i Terra mener det
trengs en liten byutviklingsrevolusjon for at vi skal klare å
bygge nok boliger i landet:
– Vi må tilbake til en politisk
debatt om det fysiske forholdet
mellom mennesker og boliger:
Hva kan vi gjøre for å dempe
befolkningsveksten, og utvikle
distrikts-Norge, spør Andreassen. For det hjelper så lite å
sette opp 100 ekstra boliger på
Tøyen, eller flytte et tilsyn ut av
sentrum. Det må større grep til.
Blant annet må vi revolusjonere
måten vi ser på byutvikling:
– Hvorfor ikke gi tomten i Bjørvika til OBOS, når det vi vitterlig
trenger er boliger? Og, når vi
nå snakker om å bygge et helt
nytt regjeringskvartal, så er det
foreløpig ingen som tenker at
dette fint kan ligge utenfor byen.

Lønner seg å eie: Silje Ljødal (20)
fikk tilbud om å flytte inn i leiligheten
Synne Berges (20) foreldre kjøpte til
formålet i sommer. – Ifølge mamma
betaler de nå såvidt mer for å eie
enn å leie, sier Synne (t.h).
samme nivå: Heldigvis er ingen
av oss ryddefanatikere. – Vi er på
samme nivå, sier Synne.
Der Det skjer: Silje og Synne er
enige om at det aller beste med
leiligheten er beliggenheten. De har
vært på to konserter bare siste uka.

obosbl adet
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samboerne
Elisabeth B. Normann (28)
og Espen Sørum (31).
Samboere.
Startlån fra Husbanken.

FlakS: Budrunden var kort, og
forrige eier solgte med tap:
– Godt å ha sitt eget, uten en
hushai som lopper deg. Vi
var nok veldig heldige, sier
Elisabeth og Espen.
egen leilighet: Elisabeth og
Espen flyttet fra Trondheim til
Oslo. Nå har de egen leilighet
med startlån fra Husbanken.

SiSt i november: Trikken ringler nedover
Trondheimsveien en grå morgen i november.
Elisabeth B. Normann (28) og Espen Sørum (31)
vasker opp etter lørdagens bursdagsfest.
Elisabeth og Espen har bursdag med én ukes
mellomrom, og tilfeldighetene hadde plassert
dem som naboer i samme studentby og bestemt
at de skulle feire bursdag samme dag. Elisabeths
venner havnet på nachspielet til Espen. Et halvt
år senere satt de to rygg mot rygg i samme leilighet og trykket på hver sin pc. Etter 4 1/2 år som
samboere flyttet de fra Trondheim til leid leilighet
på Kampen, så Gamlebyen, før de gikk for kjøp. De
ble tipset om startlån til gunstig rente i Husbanken, men måtte gjennom et par runder før banken
var med og økonomien i boks. Og da tok det ikke
lang tid. Etter få visninger ringte en megler og sa
«gratulerer!» De fikk leiligheten for 1,380› – mens
den gikk for 1,7 to år tidligere.
– Vi falt for den åpne løsningen, sier Espen.
– Ja, og så ikke at gulvet var skeivt før noen kommenterte det senere, ler Elisabeth.
Men det beste med leiligheten er beliggenheten.
– Vi ville bo i kort avstand til sentrum, siden vi
ikke har unger eller planer om det med det første,
forklarer Elisabeth. Og flytte videre har de ingen
planer om.
Men gifteplaner, det har de, så nå spares det.
Leiligheten var relativt nymalt da de kjøpte,
men Elisabeth skulle gjerne gitt den et strøk.
– Jeg synes fargen er litt stusslig.
– Ja, men vi hadde en avstemning blant en del
venner, og de var fornøyde, smiler Espen.
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Når en blir to
– Når man blir
samboere er forholdet preget
av stor optimisme fordi
man investerer noe ved å
flytte sammen. Det kan man
leve lenge på, sier psykolog
og samlivsterapeut Lena
Kristin Hole.
terapeuten

EndElig skal dErE bli samboErE!

Dere gleder dere til å dele seng, skap og
kjøleskap. Men hvordan skal dere få plass til
begges eiendeler og hvilken sofa skal stå i
stua? Når den ene flytter inn til den andre
er det lett å la møblene som allerede sto
i boligen bli stående, mens innflytterens
møbler havner i boden eller på Finn.no.
Hole mener det er viktig at begge får
innrede boligen slik de ønsker:
– Den som flytter inn må også få et eierforhold til boligen. Det får man ved å få
være med på å bestemme hvordan boligen
skal innredes og ved å ha sine egne ting
i der, sier hun.
blankE ark

Den som allerede bor i boligen bør derfor
være positiv til at den andre vil henge sine
bilder på veggen, selv om det betyr at man
må bytte ut noen av bildene som allerede
er der.
– Ta med kjæresten din på en runde i
boligen og spør om det er noe han eller hun
ønsker at skal være annerledes. En idé kan
også være å innrede hele boligen sammen
på nytt, slik at begge får like mye å si på
hvordan den skal se ut, sier Hole.

tekst HEiDi RøNEiD foto MaRTE GaRMaNN JoHNsEN

invEstEr i nyE møblEr sammEn

TERAPEUTEN
Psykolog og samlivsterapeut
Lena Kristin Hole.
har knEkt kodEn: Lena Kristin Hole
er psykolog og samlivsterapeut ved
Enerhaugen familiekontor, og har skrevet
boken Kjærlighetskoden – om å ta vare
på det parforholdet du har.
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Dersom man flytter sammen til et nytt sted
slipper man utfordringene ved å få plass til
en person til i en allerede full bolig.
– Har man valget vil jeg tro at det er
lettere å starte på et nytt sted sammen enn
om den ene flytter inn til den andre. Da kan
man skape et felles hjem. Det å kjøpe noe
sammen har ofte en symbolsk betydning,
det er en markør for tilhørighet og tilknytning, og man viser til resten av verden, til
hverandre og til seg selv at man satser på
en fremtid sammen, sier Hole.

gode råd:

Fortell tidlig hvordan du vil ha det hjemme.
La begge føle eierskap til boligen og
bestemme hvordan ting skal være.
Vær raus ovenfor hverandre!

Spiller og lagrer musikk fra plater, kassetter, CD og radio til MP3-filer

Lagrer musikk

Spiller CD

Spiller plater

Spiller kassetter

Spiller radio

3.499,-

Tilbud nå:

2.999,-

BESTSELGER!
• Platehastigheter 33, 45, 78 omdr./min. • Innebygd AM/FM-radio med god stereoklang
• Spiller musikk fra kassett, CD og fra USB-minnepinne/MP3-spiller • Lagrer musikk på USB-minnepinne
• Integrerte stereohøyttalere 2 x 50 Watt (P.M.P.O.) • Tilkoblingsmulighet for eksterne høyttalere (forsterker nødvendig)
• Eksterne avspillingsenheter kan tilkobles • Fjernkontroll for CD og USB medfølger • Massivt hus i eikeﬁnér • Mål: 48 x 22 x 34 cm (b/h/d)

Informasjon og bestilling:

www.powermaxx.no

Tlf: 38 26 45 52

Garanti i henhold til kjøpsloven. Se også våre øvrige produkter.

Hva betyr det for barn at
familien ikke eier sin egen
bolig? Dette har forskere
nå sett nærmere på.
TEKST TYRA T. TRONSTAD ILLUSTRASJON GUSTAV DEJERT/WOO AGENTUR
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I FAFO-PROSJEKTET «Konsekvenser av
å vokse opp under vanskelige boforhold»
har forskeren Inger Lise Skog Hansen
sammen med Bjørn Lescher-Nuland og
Roy Nielsen studert hva det betyr for barn
at familien ikke har mulighet til å kjøpe seg
egen bolig. I den ene delen av prosjektet
har forskerne intervjuet barnefamilier som
bor i kommunale utleieboliger. Resultatet
viser at boligsituasjonen kan ha konsekvenser for både barnas helse, skolearbeidet og mulighetene for et sosialt liv.

FORSTERKER SKJEVHETER

TRANGBODDHET OG INNEKLIMA

Mange av familiene som ble intervjuet i
undersøkelsen, hadde opplevd useriøse utleiere og mangelfulle leiekontrakter i det
private leiemarkedet, og det å få en kommunal bolig opplevdes som et godt alternativ. Familiene som leide kommunalt var
likevel misfornøyd med boligstandarden.
–Flere av foreldrene vi snakket med, var
bekymret for om barna fikk ro til å gjøre
lekser. Noen var bekymret fordi barna ikke
tok med venner hjem. I tillegg fortalte de
om helseproblemer knyttet til fukt, sopp
og mugg. En familie vi var hjemme hos,
bodde i en ettroms med en baby. Det hadde
vært så mange innbrudd i gården at de ikke
ville bruke tørkeboden, men måtte tørke
klær inne, der de også lagde mat. I tillegg
hadde de ikke jobb, så de var mye hjemme. Det er klart at det får konsekvenser for
inneklimaet. Slike forhold påvirker barns
hverdag, forteller Skog Hansen.
«Når jeg blir stor, skal jeg jobbe og hjelpe deg og kjøpe leilighet. Ikke gråt!». Sitatet er fra barna til en av informantene i
rapporten, en enslig mor fra Somalia som
hadde flyttet fire ganger de siste fem årene.

NÆRMILJØET ER VIKTIG

Skog Hansen understreker likevel at de fleste som ble intervjuet ga uttrykk for at de var
glade for å ha fått en kommunal bolig.
–Foreldre som bor i en kommunal leilighet
i et vanlig borettslag, sier oftere at barna har
det bra. De opplever at barna blir sosialt inkludert. Men de som bor i rene kommunale
leiegårder, opplever flere sosiale problemer
i nærmiljøet og er mer bekymret for barnas
fremtid, sier hun.
Dette mener forskeren er et viktig innspill
til politikere og samfunnsplanleggere: Hvor
den kommunale leiligheten ligger og miljøet
rundt, spiller en svært viktig rolle for barna
som skal vokse opp i den.
TRENGER MER HJELP

I Norge er det å leie bolig over lang tid et lavinntektsfenomen. Det å leie bolig er i seg selv
ikke problematisk, men det å leie bolig over
lang tid har uheldige sideeffekter i den norske boligmodellen, i tillegg til at de som leier
bolig ofte har lavere boligstandard, fastslår
forskeren. Skog Hansen tror at mange av de
som leier bolig over tid, kunne vært hjulpet
over i det eide markedet hvis de hadde fått
mer hjelp. Bare et fåtall av familiene i studien
hadde snakket med kommunen om hvorvidt
de kvalifiserte til startlån og boligtilskudd,
som er virkemidler som skal hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet over i eid bolig.

–Når man ikke kan eie bolig, kan man ikke ta
del i formuesoppsparing gjennom egen bolig og det er økonomisk uheldig, sier Skog
Hansen.
Forskeren har følgende klare råd til kommunene som skal gi et tilbud til familier som
trenger bolig:
–Ikke plasser barnefamilier i kommunale
leiegårder. Hjelp barnefamilier til boliger i
vanlige bomiljøer og borettslag, der kommunen disponerer enkeltleiligheter. Da blir folk
integrert i et bomiljø, noe som også styrker
barnas sjanser for å bli integrert i det norske samfunnet. I tillegg er det viktig at staten
stiller krav om vedlikehold av boligmassen til
kommunene når de gir tilskudd til utleieboliger, understreker hun.

FAKTA
76 prosent av den norske befolkningen eier sin egen bolig.
85 prosent av befolkningen med
pakistansk opprinnelse eier sin
egen bolig, men bare 16
prosent av befolkningen med
opprinnelse i Somalia eier boligen.
I Oslo eier 83 prosent av befolkningen sin egen bolig.
Ikke-vestlige innvandrere, og
særlig flyktninger leier bolig i
større grad enn andre.
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Gjennom mer åpenhet, flere smil og bedre
kontakt mellom styret og beboerne, har
Nedre Haugen borettslag reist seg etter
en langvarig og opprivende konflikt.
Roen har senket seg på Furuset.
TEKST EDDIE CHR. THOMAS FOTO EINAR ASLAKSEN
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BEdRE Nå: Styreleder Tore-Jan Øvsthun
er glad konflikten i Nedre Haugen
borettslag er over.

NOVEMBER 2009: En årelang strid mellom styret i Nedre Haugen borettslag på
Furuset i Oslo og forretningsfører OBOS
topper seg når OBOS begjærer tvangssalg
av de 258 leilighetene.
OKTOBER 2011: På en benk i det trivelige
fellesområdet mellom blokkene sitter styreleder Tore-Jan Øvsthun og nestleder Dag
Ommundsen og minnes den vanskelige tida.
To år har gått og roen og freden har igjen
senket seg over det hardt prøvede borettslaget.
– Vi er opptatt av å se fremover, men jeg
skal ærlig innrømme at det var en svært
utrivelig stemning i borettslaget i årene
konflikten herjet som verst, sier Øvsthun.
ANTE iKKE KONsEKVENsENE

Han har bodd i borettslaget i seks år, Ommundsen i et par og tyve. Ingen av dem var
involvert i styrearbeidet mens konflikten
vokste frem. Fra utsiden fikk de likevel
med seg at ikke alt var som det skulle være
i forholdet mellom styret og OBOS. Kort
fortalt dreide uenigheten seg om mislighold av et lån borettslaget hadde tatt opp
til rehabilitering.
– Ingen av oss ante at dette ville få så store konsekvenser som at beboerne til slutt
ble truet med tvangssalg. Vi var en gruppe
utenfor det gamle styret som forsøkte å
informere de øvrige beboerne om konsekvensene av hva som kunne skje dersom
det gamle styret fortsatte å misligholde
lånet, men likevel opplevde vi at de som
styrte ble gjenvalgt gang på gang. Vi hadde
også en kommunikasjonsutfordring i det
at vi har en betydelig andel beboerne her
som ikke snakker norsk, så vi måtte gi ut
informasjon på fire forskjellige språk, sier
Ommundsen.
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«Det var først da varslet om
tvangssalg faktisk lå i postkassa,
at flertallet av beboerne innså
alvoret i situasjonen.»
Styreleder Tore-Jan Øvsthun

iNNså AlVORET

– Men det var først da varslet om tvangssalg
faktisk lå i postkassa, at flertallet av beboerne innså alvoret i situasjonen. Stemningen i borettslaget var dyster, ingen hadde jo
lyst til å flytte herfra, sier Øvsthun. Til slutt
klarte man å samle nok støtte blant beboerne til å kreve en ekstraordinær generalforsamling med det formål å velge et nytt styre.
– Vi lovte at dersom de stemte på oss, så
skulle vi stoppe tvangssalget. Et overveldende flertall støttet oss og dagen etter gikk vi i
møte med OBOS. Møtet gikk bra og allerede
samme kveld kunne vi sende ut et rundskriv
til alle beboerne med tittelen «Vi klarte det»,
forteller Øvsthun. – Lørdag kveld den sam-

me uken var det mange som feiret, jeg tror
jeg talte fester i over 25 av leilighetene her,
men det var helt greit, nå var jo hjemmene
våre reddet, fortsetter Øvsthun.
MålRETTET jOBBiNg

Å stanse tvangssalget var imidlertid bare
det første steget på veien tilbake til et normalt og godt bomiljø i Nedre Haugen.
– Vi visste at vi måtte jobbe hardt og målrettet for å gjenreise samholdet og gleden i
borettslaget. Derfor bestemte vi oss allerede samme kveld for å smile og hilse på alle
vi møtte. Dette spredte seg, og i dag hilser
og smiler alle til hverandre, sier Øvsthun,
som tror den gode stemningen gjør at bebo-

DETTE ER sAKEN

SØNDAG 8. NOVEMBER 2009

Nyhet

7

angsselger «Borettslaget fra helvete»

Etter langvarig konflikt med styret,
velger OBOS å si opp forretningsføreravtalen med borettslaget sommeren 2008. Også borettslagets lån sies
opp, men styret nekter å innfri lånet.
OBOS begjærer tvangssalg og får
støtte i Oslo byfogdembete, dermed
står andels-eierne i fare for å miste eierskapet til leilighetene.
På en ekstraordinær generalforsamling i november 2009 blir styret kastet
med 05 mot 18 stemmer.
Det nye styret kommer til enighet
med OBOS, begjæringen trekkes og
tvangssalg unngås.
Faksimile: Betegnelsen «Borettslaget
fra helvete» dukket opp i Dagbladet
høsten 2009.

Alle beboerne i
Nedre Haugen
borettslag kan bli
fratatt verdien på
sine leiligheter.

BOLIGTVIST
Tekst: Espen Sandli
esan@dagbladet.no

250 andelseiere i Nedre Haugen
borettslag kan i løpet av kort tid
miste eierskapet til leilighetene
sine fordi styret nekter å innfri et
lån på 60 millioner kroner til
OBOS.
OBOS begjærte borettslaget
tvangssolgt fordi det ikke betaler
inn det forfalte lånet.
Nå har Oslo byfogdembete
gitt OBOS medhold.
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Fra helvete

Lenge før den siste omdreiningen i saken, i desember 2007,
beskrev Dagbladet Nedre Haugen som «Borettslaget fra helvete».
Ingrediensene den gang var
skyhøye lønnsutgifter til det
Mister eiendomsretten
forrige styret, brev til statsmiGjennom flere år har det vært en nisteren om grove korrupsjonsinnsikt@aftenposten.no
rekke konflikter i borettslaget,
anklager, ny styreleder som
Lørdag 21. november 2009
blant annet med påstander om krevde at en beboer ble umiddel-

INNSIKT

Dermed risikerer beboerne å miste eierskapet til sine leiligheter.

Beboerne vil fortsatt ha rett til
å bo i leilighetene, men da som
leietakere til markedsleie.
Samtidig har Oslo byfogdembete bestemt at det skal innkalles
til ekstraordinær generalforsamling i uke 47.
– Vi oppfordrer alle andelseiere i borettslaget til å møte på den
ekstraordinære generalforsamlingen, slik at de kan velge et nytt
styre som forstår hva som skal til
for å unngå et tvangssalg, sier
informasjonssjef Åge Pettersen i
OBOS.

Foto: Thomas Rasmus Skaug

korrupsjon.
Dermed mister andelseierne
eiendomsretten til sine leiligheter. Pengene de har betalt for
leilighetene vil normalt gå tapt.

bart arrestert og en generalforsamling som endte i gråt.
På årets generalforsamling
hadde styret leid inn sikkerhetsvakter.

Fyllekjørersinke
tatt – igjen og igjen
25-åringen ble tatt to
ganger på én kveld for
fyllekjøring.
Etter ti mil kjørte han av veien.
– Vi fikk melding om to henNedre Haugen borettslag ble for to år siden døpt «Borettslaget fra helvete» av Dagbladet. Mange mener det har levd godt opp til kallenavnet siden.
delser i går som dreide seg om
kjøring i påvirket tilstand. Lite
visste vi at dette var samme
mann da vi sjekket legitimasjoDOBBELT: En 25-åring ble i går
nen til mannen. Han hadde jo
ble tatt for promillekjøring TO
blitt stanset tidligere på kvelden, ganger på samme kveld.
og da var han jo flere mil unna,
Illustrasjonsfoto: Scanpix
sier operasjonsleder ved TeleSom om det ikke var nok, satte
mark politidistrikt Elise
han seg nok en gang bak rattet, og
Gotliebsen til varden.no.
kjørte til Morgedal.
Like før midnatt ble en mann
Sju timer seinere kjørte han av
stoppet ved Down Town i PorsKUNNE VÆRT UTRYDDET: I 1996 var denne sjiraffarten i ferd med å dø ut.
Foto: AP/Scanpix
veien i Morgedal. En tur som tar
grunn.
halvannen time i edru tilstand.
– Mannen hadde ikke gyldig
– 25-åringen ble altså tatt to
førerkort, og han var tydelig
beruset, det var heller ikke betalt ganger for fyllekjøring. Han var
åpenbart beruset da vi kom til
forsikring på bilen, så den ble
stedet, og vi sendte han til legeavskiltet, sier Gotliebsen.
LUNDGAARD
vakten
for å ta utvidet blodprøve,
Mannen er 25 år fra Sande- HILDE
CARLsier
MARTIN
NORDBY (foto)
Gotliebsen.
fjord, og hadde 1,1 i promille.
Disse sjiraffene skulle vært utryddet.
Niger. De kan heve hodet høyt, stolte etterkomSjiraffene på dette bildet skulle ifølge AP vært mere av en rase som syntes fortapt.
Torsdag
går Anita
Borettslaget Nedre Haugen
KVINNE HALLIKSIKTET: En
27 årettermiddag
gammel kvinne
er varetektsutryddet. Så få individer fantes av arten i 1996 at
Takket være nye lover og et større redningsHorn
den
korte
turen
fra
leiligpå Furuset i Oslo ble i sommer
fengslet i fire uker, mistenkt for hallikvirksomhet, skriver BA. Kvinnen
utfallet syntes gitt.
program fra myndighetenes side, tellerbegjært
arten nå
heten i Nedre Haugen borettstvangssolgt av OBOS.
ble pågrepet i Bergen under en storaksjon mot sexmarkedet torsdag.
På bildet rusler en gruppe sjiraffer nær Koure i 200 individer.
lag til Haugen skole i Oslo. StyBakgrunnen er at borettsPolitiet tror hun brukte et nettsted
for å skaffe
kunder.
relederen
er påto
veikvinner
til borettslaget siden nyttår ikke har
lagets syvende generalforsambetjent et lån fra OBOS på
ling på to år. Den andre denne
62 millioner.
uken. Det sier sitt om klimaet at
OBOS hadde sagt opp lånet.
møtet er innkalt ved rettslig
Men styret i borettslaget menkjennelse, og at styreleder Horn
te både oppsigelsen og deler
prøvde å erklære det ulovlig.
av lånet er ugyldig, og planla å
For to år siden ble hun valgt
stevne OBOS.
med stort flertall og hyllet som
redningskvinne av naboene i de
fakta
åtte blokkene. Det eneste punktet på dagsordenen i kveld, er at
de samme naboene skal kaste
henne og velge et nytt styre.
tvangssalg for å cashe inn et lån
– OBOS har klart å skremme
på 62 millioner kroner.
vettet av dem. Nå er det bare
Kanskje starter det hele en deinnvandrerne som støtter meg.
semberdag i 2006, da den til da
De vet hva korrupsjon er, sier
svært anonyme beboeren Anita
hun.
Horn mottar styrets invitasjon
til tenning av juletreet. I tillegg
I kamphumør. En jevn strøm
til julehilsen får beboerne vite
av beboere beveger seg fra beat husleien skal økes med 10
Anita Horn ble hyllet som helt og redningskvinne da hun ble valgt til styreleder for to år siden.
tongblokkene mot samlingssaprosent.
Her er hun på vei inn til generalforsamlingen torsdag, da hun ble kastet med 205 mot 18 stemmer.
len på skolen. To av dem, ekteHorn stusser, siden økningen
paret Mari-Ann og Bjørn Arthur
kommer på toppen av 15 proIversen, har bodd i Nedre Hausent i forbindelse med en omkorrupsjonsanklager, politianfast bestemt på å kaste Horn &
hjem, kunne vi ikke drømt om,
gen siden OBOS-laget var flunfattende rehabilitering av blokmeldelser, rettssaker, advokater, kene. Så begynner hun å nøste.
Co.
sier Mari-Ann om tilstandene i
kende nytt i 1976. De følte at de
trusler, ærekrenkelser og
Flere enn henne har spurt
det Dagbladet i sin tid døpte
kom til himmelen.
Med 40 i feber leser hun årshvordan et tidligere fredelig bo- granskningsrapporter. Og ikke
«Borettslaget fra helvete».
– Nå er det det stikk motsatte
meldinger og regnskaper. Og
minst: OBOS’ begjæring om å
miljø med 258 leiligheter har
– Nå spør vi oss bare hvordan
her. At vi skulle havne oppe i
tror knapt det hun finner: Et
kunnet havne i en hengemyr av
det kunne gå så galt, sier hun,
dette og risikere å miste hus og
styre som hadde tatt ut millionlegge hele herligheten ut på

For aller første gang har OBOS regelrett kastet ut et helt borettslag og begjært 258 leiligheter på
tvangssalg. Alt for å bli kvitt en kranglete styreleder. Hva er egentlig skjedd på Nedre Haugen?

Boretts-slaget
Jøss, de lever

Dette er saken

– Konflikter
ikke til
å unngå
– Når mange mennesker bor tett
sammen, og alle gjør som de vil når
de vil, vil det alltid oppstå konflikter.
Det avgjørende er hvordan konfliktene
blir håndtert.
Det sier advokat og juridisk direktør
i OBOS, Terje Sjøvold.
– Konflikter beboerne imellom har
ofte sitt utspring i ting som festing og
bråk, matlukt eller støy fra barn, mens
konflikter mellom styret og beboerne
som regel handler om ulikt syn på
ressursbruken i boligselskapet, nivået
på felleskostnader og rett og slett at
man er uenig med styret i hvordan man
ser på forskjellige saker som dyrehold,
parabolantenner og slikt, forklarer
Sjøvold.

erne selv ønsker å ta ansvar for bomiljøet.
– Blant annet er det en gjeng her som har
startet et eget trimrom for damene. Dessuten har vi en ivrig kar som heter Rolf som er
ute og plukker søppel før hanen galer. Det er
derfor det er så pent og ryddig her, sier han.
Snakker med beboerne

Styret er også bevisst på å være i dialog
med beboerne.
– Vi sender ut regelmessige informasjonsbrev. Hver 14. dag holder vi «åpent
styrerom» der beboerne kan komme innom
og prate om det som opptar dem. Dessuten
inviterer vi til sosiale sammenkomster,
blant annet er julegrantenningen blitt vel-

dig populær. Snart starter vi også opp med
informasjon på TV via kabelselskapet Get,
forteller Ommundsen.
Styret satser også på åpenhet i sitt arbeid. – Vil folk se på regnskapet, så vær så
god! Folk skal få vite det de vil, sier Øvsthun, som i tillegg er opptatt av å trekke styrets varamedlemmer med i styrearbeidet.
Med orden på økonomien og trivselen
tilbake i borettslaget, kan styret fokusere
på andre oppgaver: – Da konflikten herjet
som verst, døpte media oss til «borettslaget
fra helvete» og det var nok en ganske presis
beskrivelse av hvordan vi hadde det. Men
nå føles det mer som «borettslaget på solsiden», avslutter de to.

Sak, ikke perSon

Ifølge Sjøvold trenger ikke konflikter
nødvendigvis være noe negativt i seg
selv, de kan blant annet vise seg å føre
til bedre beslutninger, mer åpenhet og
større forståelse. Men det er gjerne i det
øyeblikket konflikten går fra å handle om
sak til å handle om person at den kan utvikle seg til noe negativt og destruktivt.
– Så lenge konflikten fortsatt handler om
sak, er det et berettiget håp om å finne
en løsning, men så fort man tillegger
motparten personlige motiver blir konflikten vanskeligere å løse, sier Sjøvold.
Dersom «hverdagskonfliktene» ikke
lar seg løse internt i boligselskapet,
anbefaler Sjøvold å bringe konflikten
inn for Konfliktrådet.
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INTERIØR

Vi viser deg hvordan du kan tilpasse loppefunn fra det mørkebrune
70-tallet til dagens hvite stuer. Hvis du vil, vel og merke.
tekst cathrine wolf lund foto vegard giskehaug
styling signe schineller illustrasjon gustav dejert
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Kommoden og det
broderte bildet ble
funnet på finn.no og
kostet en «slikk og
ingenting». Kommoden
er malt i en lett, mintgrønn farge som tar igjen
det grønne fra bildet, og
som er med på å skape
kontroll i kaoset.

Pinnestolen i mørkebrunt, beiset tre
kan brukes akkurat
som den er i et
ellers lyst og lett
interiør. Funnet på
gjenbruksstasjon.
Pris: 0,-

Hyllen på veggen er av furu. Kanskje
ingen grunn til å la dette treslaget gjennomsyre hele interiøret, men denne lille
hylla kostet 20 kroner på en brukthandel,
den er oljet og tar seg bra ut sammen
med det broderte bildet med oter-motiv
(40 kroner).

Potteskjuleren i
messing matcher
messingen i lampefoten. Blankpusset
messing var stort på
70-tallet, mens
messingen på 90tallet helst skulle
være sandblåst.
Vi holder en knapp
på blankpusset
messing naturell.

Gardinene som ligger
oppå skinnpuffen kan sys
om til putetrekk. Igjen for
de fingernemme. To fag
for 20 kroner på loppemarked.
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av å se broderte klokkestrenger og potteskjulere i messing, eller vekker det deilige barndomsminner? Meningene er delte, men stadig flere
av oss ønsker interiørskatter fra nær fortid
velkommen i hjemmene våre. Loppemarkedene er populære som aldri før og vi kan stadig vekk lese om hjem der en «salig blanding
av nytt og brukt» regjerer. Men hvordan får
du det brukte til å passe inn i din bolig?
Vår stylist, Signe Schineller, er barn av
70-tallet, ivrig tilhenger av loppemarkeder og tråler jevnlig finn.no etter skatter fra
nettopp dette tiåret.
– Det er mange grunner til å oppsøke et loppemarked. Man kan spare penger, finne noe
helt spesielt, noe med affeksjonsverdi, eller,
best av alt, kanskje du finner noe du samler på,
som ikke er i produksjon lengre, sier stylisten.
får du kuldegysninger

planlagt kreativitet

Likevel gjelder det å ikke la begeistringen ta
overhånd. At en ting ser forlokkende og fin
ut der den står i en krok av gymsalen på loppemarkedet betyr ikke at du skal kjøpe den.
– Det lønner seg å ha en rød tråd i interiøret. Ikke kjøp ting bare fordi de er fine når
du skal innrede, tipser stylisten.
Ta stilling til hvilket tiår du kjenner deg
mest hjemme i, om det for eksempel er grafiske mønstre eller storblomstrede tekstiler
du liker best. Og ikke minst: hvilke farger
omgir du deg hjemme allerede?
– For å få til en helhet kan det være smart
å legge en plan. Lag en utklippsbok for å
samle produkter, farger og mønstre du liker.
Dette kan hjelpe deg dersom du er usikker
på din stil, sier Schineller.

populært steingods: Kjente norske og
nordiske merker som trekker opp prisen
i bruktbutikker og på loppis er Stavanger
Flint, Figgjo, Egersund, Porsgrund,
Kråkerøy porselen, Arabia, Rörstrand, m. fl.
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messinglampe: De fingernemme kan sy nytt trekk
til skjermen, ellers kan skjelettet av lampeskjermen
også spraylakkeres i en sterk farge. Det tryggeste
alternativet er å kjøpe en ny og hvit lampeskjerm.
Lampefoten kostet 40 kroner på loppis.
skjellformet skål: Slike keramikkvaser fås
svært rimelig på loppemarkeder og bruktbutikker.
Den store på gulvet kostet 100 kroner, mens de
mindre på kommoden kostet fra 20 til 50 kroner.

foto anne eliSabeth næSS

Antikk,
vintAge
eller
retro?
Klær og møbler
produsert før
1920 regnes som
antikke, mens
varer produsert
mellom 1920
og 1980-tallet
kalles vintage.
Vintage skal helst
være håndplukket
av butikkene det
selges i, og mange av produktene kan ha bedre
kvalitet enn de
som lages i dag.
Sjekk logoer og
serienumre for å
bekrefte eller avkrefte ektheten.
«Retro» er et begrep som brukes
om nye produkter som imiterer
gamle originaler.

Elise Dingstad eier og driver vintagebutikken Frøken Dianas
salonger på Grünerløkka i Oslo. Der går møbler, interiør, klær
og smykker av eldre dato unna i høy hastighet.
Hvorfor vil vi Ha møbler som våre
foreldre og besteforeldre helst ville ha
kastet på dynga? – Moten går i bølger og
før eller siden vil alle stiler komme på
moten igjen. Dessuten er vi mer opptatt
av gjenbruk enn våre foreldre og besteforeldre. I motsetning til tidligere, da status
gjerne var knyttet til å ha det nyeste og
mest trendy interiøret, slik at alle hjem så
mer eller mindre like ut på 50-, 60- og 70tallet, er vi nå opptatt av å ha en personlig
og unik stil og mikse og matche med gammelt og nytt, mener Dingstad.
Og når kommer 80-tallet tilbake i inte-

riøret? Eller er det allerede her? – Når det
gjelder klesmote har vi hatt 80-tallet her
i et par sesonger allerede, i form av skulderputer, paljetter og buksedresser, for
eksempel. Når det gjelder interiør var jo
80-årene furuens tiår her i Norge, og vi
ser absolutt tendenser til at furu er på vei
inn igjen nå. Men de store, rosa skinnsofaene tror jeg ikke vi vil se i interiørmoten
på en god stund ennå, sier hun, og legger til: – Her er jeg kanskje inhabil siden
jeg er oppvokst på 80-tallet og aldri ville
sluppet noe slikt over dørstokken, smiler
hun.
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uglesett
Har du lagt merke til
dem? Uglene finnes på alt fra kopper
og kar til tapeter og sengetøy. Men hvor
kommer de fra, og hva symboliserer dette dyret?

tekst katja aarflot foto produsentene

Interiørbutikker, klær og papirprodukter er fulle av dem nå. Uglene har inntatt byene våre, landet vårt og til en viss grad
også hjemmene våre. Hva skal dette bety?
– Joda, det er absolutt ugleår i år, slår ornitolog
Roger Ehnebom ved Jomfruland fuglestasjon fast.
På grunn av et godt lemenår har uglene gode dager,
og det kan godt hende at du hører dem lokke fra skogene rett bak borettslaget nå mens du leser dette bladet, mener han. Men det er ikke uglene i naturen vi er
mest opptatt av, det er dem i interiøret. Uglene er
kjent som symboler på klokskap, og man skulle tro at
de også sto for en form for ro og balanse som man kan
tenke seg at vi mennesker i det moderne samfunn trenger mer av? Men nei, sier professor emeritus i folkloristikk ved Universitetet i Oslo, Ørnulf Hodne.
– Uglen varsler stort sett om ulykke og død. I nesten
alt folketromateriale som er samlet inn i Norge og
Norden, viser uglen seg som et dårlig tegn. På bakgrunn av uglens hese skrik i høstnatten som kan
sammenliknes med menneskeskrik, brukes
uglen som varsel om sykdom, ulykke og død.
Athenerne i det gamle Hellas danner et
unntak i så henseende. De så på uglen
som Minervas Fugl, og dermed visdommens symbol. Slik har uglen
blitt et symbol i store deler
av Vesten på klokskap,
og brukes flit-
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tig som logo for bokhandler, bokklubber
og lesesirkler. Fra Folketro til
popUlærkUltUr Hvem skulle tro at uglen
var så heslig at den bare varslet om ulykke og
død? Og hadde vi sluppet den inn i huset om vi
hadde visst alt dette? «Bjerguglens gyselige stemme, som høres videnom og på avstand ligner nødropet fra et menneske som er i livsfare, og som især er
fryktinngytende i mørke og stormfulle høstkvelder,
varsler uvær, død og ulykke. Den kalles derfor likesåvel
som kattuglen og ravnen for feigdefugl. Bjerguglen
varsler dødsfall. En er feig i huset, når bjerguglen kommer hjem til husene». Slik står det skrevet i
Naturrigerne i den norske folketro av Joh. Th. Storaker
anno 1928. Funnene er gjort på Sundmøre, i Romsdalen, Namdalen, Saltdal, på Helgelandskysten, i Østerdalen, Gudbrandsdalen, Bamble, Mandal, Lista,
Ryfylke og Verdal. Med andre ord er folketroen
godt spredt utover landet vårt. Hva så med den gode
nattuglen, den gode hjelperen til Harry Potter og
den vennlige, tause vennen som hjelper Askepott
å knekke de tre nøttene på julaften? Vi kan se
langt etter den i eldre norsk folketro, men populærkulturen har altså tatt den opp i seg
og gitt den nye egenskaper. Skal vi stole på det og la den invadere hjemmene våre, eller skal vi la uglene bli igjen på utsiden?
Valget er ditt.

britiske ugler: I tapeten «Owls of the British Isles» har
designer Abigail Edwards inkludert hele ti ulike typer av ugle.
Og som ikke det er nok; 5 prosent av inntektene fra tapetsalget går til det britiske senteret for bevaring av tårnuglen.
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russiske ugler: Tapeten «Painted Owl»
er inspirert av det russiske, tradisjonelle
Lubok-trykket. Designet av York
Wallcoverings for anthropologie.eu

retro-uglen: Det er noe

trygt og nostalgisk over
dette ugle-mønsteret, noe
som appelerer til oss født
på 70-tallet. Tapet fra
danske Ferm Living
ferm-living.com

ugle-imperium: Ugletapet designed av Jenny
von Döbeln i svenske Mini
Empire. Tapetet kan kjøpes
på photowall.no
tålmodig ugle: Unike,

håndkolorerte trykk til å
henge på veggen med Van
Halen-teksten: «I'll wait
till your love comes
down». Cirka 250 kr på
thewildunknown.com
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gir gratis
arkitektråd
Arkitektenes rådgivningstjeneste
gir gratis råd om arkitektur til
enkeltpersoner og borettslag.
Trenger du hjelp med en byggesak eller inspirasjon til ombygging av boligen? Lurer du på hva en arkitekt kan
hjelpe deg med? Da kan kanskje Arkitektenes rådgivningstjeneste være til hjelp.
Hver torsdag sitter én av ca 20 frivillige
arkitekter i biblioteket til Arkitektenes
hus i Oslo, klare til å svare.
–Vi gjør dette for å gjøre kunnskap om
arkitektur tilgjengelig for alle, og at terskelen inn mot arkitekturfaget skal bli
lavere, forteller Jurgita Hansen, som er
styreleder i Arkitektenes rådgivningstjeneste. Hun er arkitekt med 17 års erfaring
og er medlem av Oslo arkitektforening.
Det er denne foreningen som organiserer
Arkitektenes rådgivningstjeneste.

gode råd:
Styreleder Jurgita Hansen i
Arkitektenes rådgivningstjeneste
er blant dem som gir arkitektråd.
Arkitektenes rådgivningstjeneste
er en gratis rådgivningstjeneste i
regi av erfarne arkitekter i Oslo.
Rådgivningen kan vare i opp til
en halvtime, og er gratis.
Timen må bestilles på forhånd
hos nalbib@arkitektur.no eller
telefon 23 33 25 33.
Rådgivningen finner sted i
biblioteket på Arkitektenes
hus, Josefines gate 34 i Oslo.

tekst TyRA T. TROnSTAd foto THOmAS bJøRnflATen/nyebildeR.nO

uforplikTende råd

Hansen forteller at tjenesten også er
åpen for nabolag, borettslag og sameier
i tillegg til privatpersoner, men at den er
begrenset til en halv time. Rådene er helt
uforpliktende, og det er fint om de som
kommer har med f. eks skisser, tegninger
eller sakspapirer.
– I tillegg til å gi råd og veilede, ønsker
vi også å gi inspirasjon og formidle kunnskap. Noen har kanskje fått et brev fra
Plan- og bygningsetaten de synes det er
vanskelig å forstå eller de har spørsmål
om planprosesser. Andre skal bygge om
noe, bygge noe nytt, forandre eller rehabilitere noe, og vil snakke om skissene de
har. Vi har også gitt råd til barnehager og
skoler, forteller Hansen.
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VERNER
VEGGEN

Veggmalerier er monumental brukskunst med
begrenset levetid. Med mindre noen restaurerer dem.
TEKST ALV GUSTAVSEN FOTO NADIA FRANTSEN
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FOTO: STEIN OLAV HOHLE

FØR: Slik så det ut på området på tidlig 1980-tall, før boligene i Lilleparken ble bygget.
UNDERVEIS: Oppussingen og bevaringen av maleriet har vært et spleiselag mellom Byantikvaren, borettslaget og Ringnes bryggeri. På tampen av 2011 stod veggen ferdig, og gjør
en allerede unik bakgård enda mer unik. INITIATIVTAKERE: Christel Jørgensen og Rasmus
Figenschou har sammen med Marthe Haakensen (ikke til stede da bildet ble tatt) vært
pådrivere for bevaring av veggmaleriet i Lilleparken borettslag.

I EN BAKGÅRD I OSLO finnes et reklamemaleri malt på femtitallet, for Frydenlund
bryggeri. Maleriet var i ferd med å viskes
ut på grunn av nybygging og slitasje, helt
til et beboerinitiativ tok saken i egne hender. Beboer Rasmus Figenschou var en av
ildsjelene bak initiativet.
– Maleriet var nesten grunnen til at jeg
flyttet inn her. Det minner om utsmykkingen i Rådhuset, sier Figenschou.
BEVARING OG FREDNING

I november 2010 kontaktet beboerinitiativet Byantikvaren i Oslo, som var enig i at
veggmaleriet burde bevares. Derfor kom
det på gul liste, forklarer antikvar Mathilde Sprovin.
– Denne typen veggmalerier er sjeldne
og verneverdige. Veggmaleriet i Parkveien 2 har en lokalhistorisk forankring
som vitner om industri i nærområdet som
har forsvunnet. Arbeiderne på bryggeriet
bodde også i nærheten. Slike momenter
gjør restaurering enda viktigere, mener
Sprovin.
Veggmaleriet ble malt i 1955, under
fresco-epoken i norsk kunsthistorie. Mellom 1918 og 1959 ble det malt flere arkitektoniske veggmalerier, men ikke alle er

like godt tatt vare på. Dette gjaldt veggmaleriet i Lilleparken også, kan beboer
Christel Jørgensen bekrefte.
– Malingen boblet og det var sopp- og
fuktskader i selve veggen. Noen av naboene mente det var fånyttes å restaurere,
men vi søkte Byantikvaren om midler likevel, sier Christel Jørgensen.
IKKE ØL-REKLAME

Restaureringen ble et spleiselag mellom
Byantikvaren, borettslaget og bryggeriet.
– Regningen kom på 280000 kroner. Vi
fikk blant annet støtte fra Ringnes bryggeri, som eier merkevaren Frydenlund,
sier Rasmus Figenschou.
– Derfor måtte vi innom sosial- og helsedepartementet for å avklare at dette ikke
var ølreklame. De godtok veggmaleriet
siden det var på Byantikvarens gule liste,
men og fordi det er i et lukket gårdsrom.
Christel Jørgensen og resten av beboerne er glad veggmaleriet reddes.
– Maleriet gjør bakgården vår unik,
samtidig som det har historisk verdi. Så
klart vi må ta vare på det.

LILLEPARKEN
BORETTSLAG
Adresse: Pilestredet 53 A-E
Innflyttingsår: 1988
Arkitekt: Arkitektkontoret 4B
Lilleparken borettslag ble
oppført i årene 1987 til 1988
av OBOS og AS Oslo Byfornyelse, i Pilestredet i Oslo.
Komplekset har 43 leiligheter.
Familieleilighetene er gjennomgående, mens 2-romsleilighetene har god fasadebredde, som gir mye lys.
Veggmaleriet ble malt i 1955,
vis a vis det som den gang
var Frydenlund Bryggerier.
Motivet ble utformet
av Drammenskunstneren
Kaare Wildhagen, elev av
Axel Revold, som igjen var
elev av Henri Matisse.

PÅ NETT

Se flere bilder på flickr.com/OBOS1
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et byrom behøver ikke å ta form
bak lukkede kontordører. Det går
an å skape det i fellesskap.

Drømmen
58
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om Hamar
tekst tyra t. tronstad foto emilio p. doiztua,
espen gees, nadia frantsen og christoffer horsfjord nilsen
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Dreamhamar: Hvordan skal det
viktigste byrommet, byens hjerte, se
ut? Det har prosjektet handlet om.
Greenhamar: En gammel Ford
Taunus 1973-modell full av viltvoksende planter på torget, for eksempel.

hvem bestemmer hvordan det viktigste byrommet, byens hjerte, skal se ut? Prosjektet handler om nettopp det: Om en by
som forandrer seg, og om et torg som skal
kunne brukes av alle. Drømhamar, heter
prosjektet, eller dreamhamar. Men når små
barn samles for å tegne eller modellere
sine forslag til det nye torget, heter det like
gjerne playhamar. Når torget lyssettes før
jul, heter det lighthamar. Hva er dette? Blir
det et nytt torg av sånt? Svaret er ja.

at Hamar kommune
bestemte seg for å gjenskape et torg på det
gamle Stortorget, som en gang på sekstitallet ble gitt bort til bilene. Nå, når et nytt
kulturhus er under bygging, skal aksen
mellom den gamle basaren, hovedgata og
kirka risses fram igjen. Da kommunen bad
om forslag til hvordan det nye torget skulle
se ut, falt valget på et arkitektfirma i Madrid med et utradisjonelt prosjekt: Byens
befolkning skulle selv være med på utformingen i en deltakende prosess.
– Det kom inn mange forslag. Men forslaget fra det spanske arkitektselskapet Ecosistema Urbano var ikke egentlig et forslag. Det
var en boks med verktøy som skulle skape en
kreativ prosess i Hamar, forteller landskapsarkitekt Anne Midtveit i Hamar kommune.
Hun er en av dem som har ledet prosjektet
fra kommunens side. Selv om prosjektet fikk
en bratt start og det ble store diskusjoner, ble
forslaget til de spanske arkitektene til slutt
vedtatt enstemmig, forteller hun. Det som var
nyskapende, var prosessen: Nettverksdesign,
nettverkslæring, taktisk urbanisme og deltakelsesdesign var blant ordene som ble brukt.
Det beGynte meD
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«Det er vår
hovedidé – en
åpen samtale!»
belinda tato,
arkitekt i ecosistema Urbano
Og hamarfolket selv? Mange har vært
begeistret. Det har vært arrangementer,
diskusjoner, folkemøter, foredrag og filmvisninger. I løpet av høsten har torget og
basaren vært tatt i bruk til flere prosjekter
enn på mange tiår. Veggene i basarbygningen er hundre prosent dekket av tegninger
og skisser. Men, som den spanske arkitekten Belinda Tato sier:
– Vi skal jo bare lage ett torg.
tato er DaGliG leDer for arkitektselskapet Ecosistema Urbano. Hun har reist fra
mann og barn i Madrid for fire måneder for
å bo i Hamar. Fra kontorfellesskapet i den
gamle basaren ved torget har hun vært tilgjengelig for innspill. Og hamarsinger i alle
aldre har latt høre fra seg.
– Vi ønsker at dette skal være en prosess
der hele Hamar-samfunnet er med. Det er

vår hovedidé; en åpen samtale! Det er tross
alt et offentlig rom vi snakker om, og en av
byens viktigste plasser, sier Tato. Hun forteller at det ikke bare de yngste som har involvert seg. En bestemor dukket nylig opp
med en svært klar beskjed, forteller Tato.
– Den bestemoren var veldig bestemt, altså. Hun formante om at ingen måtte glemme
at barna trengte lekeplass og trygge omgivelser. Det sier noe om hvor viktig dette er.
mynDiGhetene har saGt at de ønsker seg
mer medvirkning i byplanprosesser. Slik
sett er Stortorget på Hamar et stjerneeksempel. Det har heller ikke bare vært lett
på Hamar. Da prosessen startet, ble torget
aller først tømt for biler. Kunststudenter
slapp seg løs med fargelegging av brostein
i blått og hvitt, og fargelagte betongkuber
lyste opp i et ta-torget-tilbake-prosjekt. At
elever fra Vea fagskole for gartnere og blomsterdekoratører fikk plassere en gammel
Ford Taunus 1973-modell full av viltvoksende
planter på torget, falt enkelte tungt for brystet. Så det var dette man fikk for alle millionene, lød kritikken.
– Grunnen til disse prosjektene i starten,
der ulike ting ble plassert utover torget, har
vært for å markere at noe forandrer seg. Men
det er faktisk ikke alle som forstår at det ikke
skal bli slik, at vi bare tar i bruk torget underveis i prosessen, forklarer Anne Midtveit.
når obos-blaDet besøker det midlertidige prosjektkontoret denne novemberkvelden, kommer en eldre kvinne innom. Hun har
kommet for å levere en skisse som viser hvordan hun helst vil ha torget når det blir ferdig.

OBOS Er PÅ hamar OG i ElVErUm:

28. desember 2011 fusjonerte OBOS, Hamar
og Omegn boligbyggelag (HOBBL) og Elverum Boligbyggelag (EOBBL). Til sammen
har OBOS nå 300 000 medlemmer.
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på Hamar
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Spanske Ecosistema
Urbaon vant Hamar
kommunes konkurranse
for Stortorget.
Høsten 2011 var torget
vært gjenstand for diskusjoner og verksteder der
hele befolkningen kunne
bidra. Prosjektet ble kalt
Drømhamar.
De spanske arkitektenes
planer skal være klare i
juni 2012. Utformingsfasen starter til høsten, og
torget skal være ferdig
samtidig som det nye
Kulturhuset høsten 2013.

Playhamar: Ungene byttet

leker med hverandre og
knyttet nye vennskapsbånd.
Painthamar: Kunststudenter fargela brostein
på torget i blått og hvitt.
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lIgHtHamar: LED-opplyste ballonger på Stortorget i desember.
alle skal med: Gjennom work-shops har prosjektet trukket med gamle
og unge til å mene noe om byen de bor i.

– Jeg vil ha det grønt, sier hun. – Og så
gjerne en fontene. Og lamper. Men det som
er der nå, det synes jeg er helt forferdelig.
En gammel bil! Nå som det snart er jul og
alt. Jeg skjønner jo at det er midlertidig,
men likevel, sier hun hoderystende, leverer
sin egen skisse og forsvinner ut i Hamarkvelden.
I lokalavIsen går diskusjonen høyt. Ikke
alle omfavner prosessen som er i gang. Kulturredaktør Geir Vestad i Hamar Arbeiderblad har fulgt prosessen nøye. Han tror
ikke den midlertidige utsmykningen av
torget med en gammel bil og betongkuber
var et godt valg.
– Jeg tror det skremte mange. Det fikk
folk til å spørre: hva gjør spanjolene gjør
med torget vårt, liksom. Artig var det. Men
kanskje ikke vellykket.
En ting er han sikker på: Drømhamarprosjektet har til nå vært mer splittende
enn samlende. Først og fremst fordi utfallet er så uklart. Hva slags torg får Hamar?
Hvordan blir det? Og til hvilken pris?
– Ingen kan ane hvor mye dette vil koste,
skrev jeg i avisen nylig. Og det fikk jeg ingen reaksjoner på, så jeg tror det stemmer.
Men som sagt: blir det et godt resultat og vi
får et torg som folk er fornøyde med, er det
supert. Det mener jeg.
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verkstedmøtet tidlig i november har
samlet en god del mennesker som under
Moccy Ryens veiledning alle ser ut til å
mene noe om Hamars identitet. Polske
Joanna Mikulska er praktikant på Kirsten
Flagstad-museet, og er opptatt av historieformidling.
– Byen bør vise sin historie. Det gjør
alle polske byer! Og ikke bare for turistene. Det har med byens identitet å
gjøre, sier hun til de andre frammøtte.
De spanske arkitektene, Belinda Tato og
hennes kolleger, tar notater.
tIden går, og det nærmer seg jul. Etter
det siste drømhamar-arrangementet på
torget i starten av desember, ruller bilene
inn på Stortorget igjen. Noen butikkeiere
i sentrum har klaget litt over manglende
parkeringsplasser, og plassen gjenåpnes
midlertidig. De malte kubene blir parkeringsplass-gjerder. Ford Taunusen, den
med plantene, blir solgt. Og arkitektene
reiser tilbake til Madrid, for denne delen
av prosjektet er nå over. Nå skal innspillene
sorteres og det faktiske torget tegnes ut. I
mellomtiden må hamarsingene bare vente.
Men torget er underveis.
– vI ønsket menInger og holdninger. Og
det fikk vi. Slik sett var også de negative

sidene ved debatten vellykket, forteller Belinda Tato på telefon fra Madrid. Der skal
selve designet av torget gjøres ferdig og leveres til Hamar kommune innen juni.
– For meg personlig var det en flott
opplevelse å være til stede i Hamar under hele prosessen, understreker hun.
Og resultatet? Hvordan blir det nye torget?
– Det jobber vi med nå. Torget må bli
fleksibelt. Det må kunne brukes av mange
grupper av befolkningen og på mange måter. Dessuten må det være attraktivt også
om vinteren. Det er en utfordring. Målet
hele veien har vært å skape det torget som
er best mulig for Hamar. Og vi opplevde et
stort engasjement, sier hun.
Hamar-prosjektet har vekket interesse
over hele verden, forteller Tato. Deltakende prosesser er noe veldig mange ønsker å
høre om.
– Men uansett: Det viktige er jo hvordan
det blir til slutt. Og det jobber vi fortsatt med.
Vi skal lage noe bærekraftig og innovativt
for Hamar. Og det vil vi få til, avslutter hun.
I mellomtiden snør det stille over bilene
på Stortorget. Arbeidene med torget skal
begynne over sommeren. I Hamar kan alt
skje, skriver kulturredaktør Geir Vestad i
Hamar Arbeiderblad i en kronikk rett før
jul. Og det er kanskje sant.

Skal du pusse opp?
...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE
Komplett moderniseringsprogram for
kjøkken, bad og garderobe
Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål!
Benkeplater skreddersys etter ønske
fra eget verksted!

Vi tilbyr komplette interiørløsninger fra A til Å.
Vet du ikke helt hva du ønsker, du har en tanke
men kommer ikke helt i mål?
Ta kontakt så kommer vi på en helt
uforpliktende befaring.
Husk at en god plan kan være halve jobben!

Hvitevarer leveres og monteres etter
avtale!
Snekker, rørlegger og elektriker utfører
arbeid av høy kvalitet!
Se mulighetene, besøk vår butikk i
Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47
Faks: 22 20 60 55
www.kjøkkenfornyeren.no
Vår drift i over 30 år...
Trygghet for godt resultat
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Containere

COMFORT STORO
Grefsenveien 56, 0487 Oslo
23 40 10 40 storo@comfort.no

Trappevask

Annonsering

Vi er best i byen på

Trapperenhold.

Container?

Kampanjekode
“Private Oslo/Akershus”

Ring oss på
tlf 09700
www.norskgjenvinning.no

Går du med tanken
om å pusse opp!

Vi stiller med:
Snekker, maler, flislegger,
rørlegger, elektriker og
prosjektledelse.
Tlf.: 47 41 30 00
www.nytthjem.net
post@nytthjem.net





GLASSMESTER

VI GIR 10% RABATT

på alle veiledende
priser ved henvisning
til annonsen.
Dette gjelder rør, deler
.
og utstyr.

Som din samarbeidspartner
innen renhold leverer vi
kvalitet og god service. Vi har
gode referanser på renhold i
borettslag.
Olav Kyrres vei 9, 1473 Lørenskog
Tlf:67 90 55 07, mobil:909 33 270
e-post: post@thomas-renhold.no
www.thomas-renhold.no

Glassmester

hjemme,
annonser i
OBOS-bladet

Vakt hele døgnet.
Faste lave priser til
leserne av OBOS-bladet!

Ring 815 GLASS
(815 45277)

Garasjeporer

GARASJEPORTER

www.obos.no

Kontakt HS media:
MARTE ISELIN SKARPNORD
Telefon: 62 94 10 37
e-post: mis@hsmedia.no
SNORRE SIGURDSSON
Telefon: 92 40 29 17
e-post: ss@hsmedia.no

Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no

hygge: – En peis skal være koselig. Man
skal høre at det knitrer i veden og at det
lukter bål, sier designer Anna Øren.

FlammeFokus
Peisen Jøtul F 373 var det første norske produktet som
vant den anerkjente designprisen Red dot Best of the best.
tekst heidi røneid foto jøtul og vegard giskehaug
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1500

ºC

hot: Temperaturen inni peisen kan
komme opp i 1500 grader. Jøtul
kjøper derfor spesialprodusert glass
fra utlandet som er laget for å tåle
så høye temperaturer.

Takk til Henriksen Peisforum for lån av peis.

– Å vinne Best of the Best er som å hente hjem
en Grammy for en designer. Det er en internasjonal
pris som er jev å få, og da Jøtul ringte for å si at vi hadde
vunnet hylte vi av glede, sier designer Anna Øren.
Telefonen fra Jøtul kom i 2007, men historien startet noen år tidligere da Jøtul tok kontakt med Hareide
Design, hvor Øren jobbet. Selskapet ønsket å produsere en moderne peis, som skulle appellere til et nytt
segment av markedet.
feminine former

Før hun gikk i gang med selve designarbeidet undersøkte hun hva som fantes på markedet.
– De fleste peisene var robuste, maskuline brennmaskiner og støpejernet var tykt med store mønstre.
Jeg ønsket å lage en elegant og mer feminin peis, som
lignet mer på et møbel enn en maskin, sier hun.
Øren la også merke til at de fleste andre peisene på
markedet var pene foran, mens baksiden kun var ment
for å skjules.
– Jeg tenkte at jeg skulle jammen designe en peis
som var like pen foran og bak, sier hun.
Hun designet derfor peisen slik at baksiden gikk ut i
en spiss, og peisen fikk form som en trekant. Det gjorde
at den var like lekker å se på fra alle vinkler.
flammeBildet i fokus

Men Øren stoppet ikke der. Hun satte også inn et kulelager i sokkelen, slik at peisen kunne snus rundt sin
egen akse. – Noe av hovedpoenget med å ha en peis er
jo saligheten man får når man sitter og ser inn i flam-

anna
øren
Anna Øren har
master i industridesign fra Manchester
Metropolitan University, og jobbet i
11 år som designer
og kreativ leder i
Hareide Design. I
2011 startet hun Nokoanna, et industridesignstudio med
kontor i Moskva.

mene. Derfor laget vi også tre vinduer på peisen, ett
foran og to på siden, slik at man kunne se inn i peisen
fra flere vinkler, sier hun.
For å forsikre seg om at designet var teknisk og sikkerhetsmessig mulig jobbet Øren tett sammen med en
ingeniør og konstruktør fra Jøtul.
– Jeg ønsket en jevn overflate på peisen og det bød
det på tekniske utfordringer. Støpejern er et levende
materiale som beveger seg, og disse bevegelsene ble
tidligere skjult av mønstre på overflaten. Ingeniøren
måtte jobbe lenge for å finne en måte å gjøre det på
uten ujevnheter i støpet. Heldigvis gikk det til slutt,
sier hun.
en god peis

Visste
du at:
I peisen brukes
støpejern, et
materiale som
holder godt på
varmen slik at
peisen er varm
lengre.
Det er et kulelager i sokkelen, som gjør at
peisen kan snus
rundt sin egen
akse. Slik kan alle
se inn i peisen.

Selv om peisen er lekker å se på, er den aller viktigste
egenskapen at den varmer godt. På dette området har
Jøtul brukt omfattende ressurser på forskning, som
har medført at dagens peiser utnytter mer av energien
i veden enn tidligere.
– Hvis man tenker at man har et åpent bål i stua utnytter man kun 20 prosent av energien i vedkubbene.
Gjennom teknologien i kamrene har vi nå fått peisene
så effektive at hele 80 prosent av kubbens energi utnyttes, sier René Christensen i Jøtul.
Det er nettopp denne teknologien som gjorde at peisen også ble svanemerket.
– Det er svanemerkingen jeg er mest stolt av. Når
man er designer har man et ansvar for at produktene
man lager skal være så skånsomme mot jorden som
mulig. Miljøet er det viktigste, sier Øren.
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Moro for barna

JUNIORLAGET

VI VIL HØRE
FRA DEG:

juniorlaget
@obos.no

JUNIORKOKKEN
OSTEOMELETT

Lett å lage, lett å like.
DETTE TRENGER DU:
2 stk egg
2 ss vann
1/4 ts salt
Fyll:
2 ss revet hvitost
1 skive røkt kalkunpålegg i strimler
1/2 rød paprika
SLIK GJØR DU:
Visp sammen egg, vann og salt. Ha smør i en liten stekepanne. Pannen skal være så varm at smøret freser
når det slippes i. Hell røren i pannen og trekk røren
inn mot midten, slik at massen på toppen flyter ut til
sidene. Bruk stekespade av tre eller plast. Legg revet
ost, kalkunpålegg og paprika på den ene halvdelen av
omeletten og brett den andre halvdelen over. Del i to
og pynt med friske urter.
Denne omeletten er passe til 2 barn.

HJERNETRIM

Juniorsudoku
REGLER:
1.
Hvert av kvadratene med 2x3 ruter må fylles
med noen av tallene fra 1 til 6.
2. Hver vannrett og hver loddrett linje må også
inneholde alle tall fra 1 til 6.
3. Et tall skal ikke forekomme mer enn én gang
per rad (vannrett og loddrett) eller boks.

Svar på oppgaven eller send oss tegninger, vitser, dikt eller
andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet Junior
Millionær-spillet fra Egmont. Frist: 5. mars.

FOTO ISTOCKPHOT.COM

Send svar til OBOS, postboks 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Juniorlaget»
Navn: ............................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................
Postnummer/sted:....................................................................................
Alder: ...........................................................................................................
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Klipp ut og send inn.

Vinn premier!

GALLERIET

Send inn tegninger, vitser,
dikt eller andre bidrag, eller svar
på konkurranser til: OBOS-bladet,
boks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo.
Merkes med «Juniorlaget».
Eller til juniorlaget@obos.no.
Viktig! Husk å skrive adressen
din. Da blir du med i trekningen av fine premier.

Finn seks feil
På det nederste bildet er det gjort seks små endringer
i forhold til det øverste. Klarer du å finne alle sammen?

Sang og musikk er en fin hobby, og synger du i kor så får du
mange venner også. Dette sangglade koret er tegnet av Mie
Jørgensen, 10 år, fra Ullern i Oslo. En hilsen er sendt i posten.

Denne fargerike
ugla har 4 år gamle
Yogarani Ganesan, fra
Vinterbro, tegnet til
Juniorlaget. En hilsen
kommer i posten.

1. Lampen er flyttet. 2. Politiskiltet er flyttet. 3. Dørhåndtaket er borte.
4. Annen hatt. 5. Slipset er borte. 6. Jakkemerket på armen er borte.

Gratulerer!
Torstein Egge, 12 år, fra Lillehammer,
vant Juniorsudoku i OBOS-bladet
nr. 8. Premie er sendt i posten.
OBOS-bladet gratulerer!

– God dag, ande vande, sa pannekaka. Det er Ismael Dukuray
(8) fra Haugenstua, som har sendt oss den fine eventyrtegningen. Du får en hilsen i posten, Ismael.
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kriterier:

Prisvinner: Ravnkollen borettslag på Romsås i Oslo stakk av med prisen i fjor.
Innglassede balkonger, nye vinduer, inngangspartier og utbedrede uteområder
overbeviste juryen.

Bedømmelse av
situasjonen før og
etter rehabiliteringen
Økonomi/kost/nytte
Energiøkonomisering
Miljø og uteareal Beboer
tilfredshet Universiell
tilpasning Teknisk
løsning Arkitektur
Helhetlig tenking

VINN 150000
OBOS kårer det
borettslaget eller
sameiet som var best
på rehabilitering i
året som gikk.
Meld dere på!

Har dere gjort et vedlikeholdsløft for
borettslaget som ble avsluttet i 2011? Da kan
dere melde dere på i kampen om årets
Rehabiliteringspris.
– Vi håper å få inn mange eksempler på rehabilitering som har gjort bomiljøet bedre,
mer moderne, mer miljøvennlig, eller kanskje rett og slett bare vakrere, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS og jurymedlem, Åge
Pettersen.

Det spiller ingen rolle om dere har rehabilitert
fasader og balkonger, eller gjennomført en oppgradering av uteområder eller baderom. Alle typer rehabiliteringer vil bli vurdert.
Prisen er på 150 000 kroner, og deles i år ut for
22. gang på OBOS´ generalforsamling 23. april.
Formålet med Rehabiliteringsprisen er å påskjønne gode rehabiliteringstiltak gjennomført
i boligselskapene, og å fremheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv.

alle kan delta!

Påmelding: via obos.no/rehabiliteringsprisen. Frist: 9. mars. Spørsmål? Ring 22 86 57 85
eller kontakt solvi.halvorsen@obos.no

Alle boligselskaper kan delta, uavhengig av om
de er forvaltet av OBOS eller ikke.
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Moro for voksne

kRyssord
SELV- BEGER
GODHET ARENA

SEND INN

og vinn
Flax-lodd!
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De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd.
Merk konvolutten «Kryssord 01/12» eller «Sudoku 01/12» og send løsningen innen 2. mars til:
OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Navn
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Sudoku-løsning

T
T A R
G E R
E R E B
N
R O
V E L
Ø R
V I T K
E
Ø R
S N O
I E N
S
E I
E R
F
N E A
D E P R
E L T E

R
U
R
I F F
O
T Y F U S
U S
S I
S I N A N
S E N E
S K I N N
A
H E
N E N E
K
E T T
E L G
U
U L E R
A K I R
P A S T O
E S J O N
R
E G D

T
P E
R
S T
T E
R
E
N D
G
E R
R I
A
A L
R
E N
E

R A
U G
E N
A
R
E
A
A
N
N
U
G

F
O
R
G
A
S
S
E
R
E
N

Løsning Sudoku 8/11

2
1
5
3
6
4

4
5
6
2
1
3

3
6
1
4
2
5

1
4
3
6
5
2

6
3
2
5
4
1

5
2
4
1
3
6

Oppgave Sudoku 1/12

1
4

HUNNDYR

LØFTE

DISKUSJONEN

T
I
U
R

6

VERS

VAKKER

ETTERLATER
LYD

FARGE
KAPP

GRUMS

H
E
K
K
E

Kryssordvinnere, nr. 8 2011
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1 3
6 2

3
6
5

Fyll inn tall i de åpne rutene slik
at hver linje, hver kolonne og
hvert felt bestående av 2 x 3
ruter inneholder alle tallene fra
1 til 6. Rutene merket med stjerne
danner en tallkombinasjon som
du fyller inn i kupongen og
sender inn.
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Selg boligen din nå!
Kim Jonassen
OBOS eiendomsmeglere

Planlegger du å selge boligen din?
Ikke vent! Nå er det optimale forutsetninger for å få en god pris. Februar er
erfaringsmessig en måned med få boliger for salg. Det betyr mer oppmerksomhet
for boligene som ligger ute og ofte godt oppmøte på visninger.

For verdivurdering, skann koden
med din mobil:

Bislet/St. Hanshaugen 23 33 18 20, Elverum 22 86 75 55, Fredrikstad 69 300 360, Fredrikstad Østsiden 69 300 355, Hamar 22 86 75 20,
Hammersborg torg 22 86 55 50, Holmlia 22 62 90 90, Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 55 33, Lambertseter 23 16 51 10,
Manglerud 22 86 54 90, Oppsal 23 12 65 60, Røa 22 86 83 60, Torshov 22 98 14 40, Tveita 22 98 14 20, Tønsberg 33 30 94 00

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Send sms obosbefaring til 2030 for et uforpliktende tilbud eller gå inn på
www.obos-eiendomsmeglere.no.

PÅ NETT

Om boligøkonomi i et makroperspektiv

ØKONOMEN

ILLUSTRASJON GUSTAV DEJERT

De små
forskjeller
– Vet du hva som er
det morsomste med
Europa, spurte den
hjemvendte kjeltringen retorisk i den
amerikanske filmen
Pulp Fiction. – Det er
de små forskjellene.

I ÅR ER DET NETTOPP europeeres forskjeller og vår evne
til å overvinne dem som blir avgjørende. Ser man på økonomien til den halve milliarden mennesker som bor i EUs medlemsland, vil gjennomsnittsborgeren i EU få det litt verre i år enn i
fjor. Europa er som kjent inne i en lavkonjunktur. Forskjellene
landene imellom er imidlertid store. Ikke bare økonomisk, men
også i samfunnsstruktur, og spørsmålet er om forskjellene er
bare morsomme og berikende slik John Travoltas filmfigur
antyder, eller om de er store nok til å rive hele EU fra hverandre?
MANGFOLDIGE EUROPA

Starter vi i Atlanterhavet finner vi et Island som sliter med å få
tilbake den økonomiske helsen etter finanskrise og politiske
omveltninger. Jeg tipper at islendingene før eller siden vil ende
opp som EU-medlemmer, hvis da EU overlever i sin nåværende
form. Storbritannia kan gi noe av svaret på dette. Politikere her
klarer ikke helt å bli enig med seg selv om de ønsker å delta
fullt og helt, eller stykkevis og delt, i det moderne EU. Britene
må også ta hensyn til at mange skotter ønsker å løsrive seg fra
Englands styre, og jo mindre Downing Street ønsker å ha med
Brussel å gjøre, desto større sannsynlighet er det for at skottene velger uavhengighet som et nytt selvstendig EU-land.
TRØBBEL I SØR

Lenger sør finner vi Spania og Portugal som sliter med store
finansielle utfordringer. Finansmarkedene spør seg om lan-

www.

JANSBLOGG.

terra.no

denes gjeld lar seg betjene, og tilbyr
dem kun ågerrenter. Trekker vi lenger
mot øst treffer vi Italia og Hellas, hvor
de fleste aksepterer at sistnevnte har
vært så vanstyrt at grekerne faktisk må
ha en solid porsjon hjelp fra sine kreditorer. Italia derimot er Europas tredje
største økonomi og innholder noen av
Europas mest velstående regioner. Det
forgjeldede Italia må skape tilstrekkelig
tillit til sin langsiktige finansielle helse,
slik at også deres renter stabiliseres på
bærekraftige nivåer. Skal Italia berges
må de selv ønske å bli mindre forskjellige fra nord-europeere enn de er i dag.
Statsmenn vil hevde at tyskere, nederlendere, franskmenn, dansker, svensker og finner burde bidra mer, men
europeere føler seg fortsatt mer forskjellige enn like. Manglende solidaritet
folkeslagene imellom, hindrer milliardoverføringer fra nord til sør. Spesielt nå
som folk nordpå også føler at tidene er
vanskelige. Øst-Europa har heller ikke
mye å gi, da de i utgangspunktet er fattige og har nedgang i folketallet.
HVA MED OSS?

Norge er så forskjellige fra andre europeiske land at vi har lagd vårt eget kallenavn: Annerledeslandet. Vi er mindre
enn én prosent av befolkningen i EU og
har valgt å stå utenfor det europeiske
samarbeidet, trolig i frykt for å miste vår
egenart – og våre penger. Faller EU fra
hverandre, rammes også vi. Eksportnæringene må si opp folk og bankene påføres store tap. Skulle EU rakne kan det
også bli folkevandring mot nord, noe vi
er sørgelig uforberedt på. Og jo flere som
kommer, desto mindre annerledes blir vi.

Jan Ludvig Andreassen
er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet
i Oslo. Sjeføkonom i TerraGruppen med hovedansvar for overvåking
av makro-økonomi
i inn- og utland.
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OBOS svarer leserne på juridiske spørsmål

advokaten

Store Blå borettslag i Stavanger.

Advokatene i OBOS svarer
på spørsmål knyttet til det
å bo i borettslag eller boligsameie. Har du spørsmål
du vil ha besvart i OBOSbladet, kan du sende dem til
obosbladet@obos.no.

foto JaN INGE HaGa

SPøRSmål:
Hvem eier borettslaget
– hvem eier OBOs?
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svar: Følgende samtale ble overhørt
av undertegnede på bensinstasjonen på
Bøler i Oslo: Ung mann 1 til Ung mann
2: – Hva er egentlig OBOS? Ung mann 2:
– OBOS er de som eier alle blokkene oppi
her! Ung mann 1: – Å, ja! Så du kan på en
måte si at OBOS er for byen hva Løvenskiold er for Marka!
Parallellen er for så vidt morsom, men
i juridisk forstand ikke helt riktig. OBOS
er et boligbyggelag, organisert etter boligbyggelagsloven av 2003. Et boligbyggelag er et samvirkeforetak - et andelslag – som eies i fellesskap av alle som
er medlemmer i OBOS (andelseierne).
Boligbyggelagets lovfestede hovedformål er å skaffe og forvalte boliger for
andelseierne.

På nett

Flere FAQ
på obos.no

Boligskaffingen kan tenkes gjennomført på flere måter, men den historisk og
praktisk sett viktigste måten å oppfylle
dette formålet har vært ved å bygge
nye boliger som gjøres tilgjengelig for
andelseierne med forkjøpsrett etter ansiennitet. Forkjøpsretten gjelder normalt
også for brukte borettslagsboliger og
anses som «limet» i boligsamvirket.
Forvaltningen skjer gjennom avtale
om forretningsførsel med de borettslag
som boligbyggelaget lar oppføre, slike
lag kalles tradisjonelt tilknyttede borettslag. I tilknyttede lag gjelder forkjøpsrett
for alle boligbyggelagets medlemmer.
Også ikke-tilknyttede lag kan avtale forretningsførsel hos boligbyggelaget. I
slike tilfeller gjelder ikke boligbyggelagets forkjøpsrett.
Boligbyggelaget er en demokratisk
organisasjon. Den øverste besluttende
myndighet ligger til generalforsamlingen
som holdes årlig. Da det ikke er praktisk
mulig å holde generalforsamling der alle
OBOS’ medlemmer møter, velger medlemmene delegerte som representerer
henholdsvis de boende og ikke-boende
medlemmer. Generalforsamlingen velger også et representantskap, som igjen
velger styre. Representantskapet har en
kontrollerende funksjon i forhold til styrets og administrasjonens virksomhet.
I motsetning til hva mange tror «eier
ikke OBOS alle blokkene». Borettslagene
er selvstendige og selvstyrte sameieforetak. Når borettslaget er oppført og overlatt til beboerne har boligbyggelaget
ingen bestemmende innflytelse overfor
dette. Det eneste betydningsfulle unntak
er at boligbyggelaget har vetorett dersom et tilknyttet borettslag skulle prøve
å fjerne forkjøpsretten for boligbyggelagets medlemmer.
Borettslaget har sine egne styrende
organer, med egen generalforsamling og
et valgt styre. Etter borettslagsloven av
2003 har andelseieren en lovfestet borett etter mønster fra eierseksjonslovens
regler om eksklusiv bruksrett til seksjon.

Terje Sjøvold er advokat
og juridisk direktør
i OBOS. Advokatene i
OBOS er blant annet
spesialister på boligrett,
men tar ikke oppdrag for
enkeltpersoner, bare for
boligselskaper.

BOLIG

Nye boliger fra OBOS | februar 2012
Les mer på obos.no/nybolig

Sjønært ved Tønsberg
VESTFOLD Alt klart for salgstrinn to med
16 boliger i Narverød Park.

Side 86

Lekre byboliger
OSLO Nå legger vi ut 30 nye boliger for
salg i Lillohagen i Nydalen.

Side 82

Smart og nytt i Kværnerbyen
Nå starter salget av Peltonhjulet borettslag i Kværnerbyen. 65 nye boliger, nært Oslo
sentrum!
OSLO

Side 76

Innflyttingsklart
SLEMMESTAD Sydvendte boliger nær
sjøen i boligprosjektet i Heimansåsen.

Side 74

BOLIGBØRSEN

Mye hjem for pengene
Hva med en innflyttingsklar 4-romsleilighet på 99 kvadratmeter, inkludert garasjeplass, for
under 3 millioner kroner? I tillegg får du sjøen som nabo og gangavstand til kjøpesenter.
SLEMMESTAD LIGGER VED Oslofjorden i
Røyken kommune, grensende til Asker og
tettstedet Vollen, ikke langt unna Bærum.
Her får du mye hjem for pengene, og med
hurtigbåt eller ekspressbuss er du i Oslo på
40 minutter. Enda kortere kjøretid til Asker og Drammen.

Tre av ﬁre byggetrinn er allerede lagt ut
for salg og de første kjøperne ﬂyttet inn i
høst. Noen av de ledige boligene er innﬂyttingsklare allerede nå, andre blir ferdige til
sommeren. Tredje byggetrinn planlegges
ferdig rundt nyttår 2014.

ROMSLIGE BOLIGER

Heimansåsen er midt i blinken for deg som
er glad i friluftsliv. Uansett om du foretrekker å bruke løyper og stier til fots, på ski
eller sykkel, er mulighetene mange. Med
Oslofjorden som nabo, er det aktive badeog båtlivet heller ikke langt unna. I tillegg
er det kort vei til barnehage, skoler og kjøpesenter.

SJØ- OG FRILUFTSLIV

Til sammen skal OBOS bygge 108 leiligheter på Heimansåsen. Boligene ligger i en
sydvendt helling med ﬂott utsikt og gode
solforhold. Her kan du velge mellom romslige to-, tre- og ﬁreromsleiligheter fra 54 til
101 kvadratmeter med stor balkong eller
terrasse, heis og egen garasjeplass.

Ny bolig på Fornebu!
I DET POPULÆRE boligprosjektet Hagebyen på Fornebu er over 50 prosent av boligene i første byggetrinn allerede solgt. Byggestart skjer ved 60 prosent solgt.

Hagebyen ligger sentralt på Fornebulandet, nær fjorden, servicetilbud og friområder. Her tilbys rekkehusleiligheter over to
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plan med hage, toppleiligheter over to plan
og leiligheter med store balkonger.
Velkommen til visningssenteret i Widerøeveien 5, torsdager klokken 17-18 og søndager klokken 14-16.
Opplev mer på www.hagebyen.no

INTERESSERT?
Les mer på www.heimansaasen.no
og ta kontakt med:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt
E-post: prosjektsalg@obos.no
Hanne Larsen Menevse,
tlf. 22 86 57 52/913 76 360
Benedicte Wien,
tlf 22 86 58 41/476 08 089
Besøk vår møblerte visningsleilighet
søndager mellom klokka 13.00 og 14.00.
Adresse: Heimansåsen 5, Slemmestad.

PÅ NETT

Planlagte
boligprosjekter
OSLO: Kværnerbyen
Kværnerbyen er en ny bydel under bygging. Kvartalet Dreieskiva ligger ute for salg.
Neste byggetrinn er utlyst i dette bladet, se
s. 76.

Ensjø
I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge
tilsammen 550 leiligheter. Gladengtunet
ligger ute for salg. Neste byggetrinn er planlagt utlyst første halvår 2012.
Etterstad
Inntil Etterstadsletta 47-49 planlegger OBOS
å bygge 35 leiligheter. Reguleringsplanen er
vedtatt. Planlagt utlysning i løpet av 2012.

For mer informasjon se
www.obos.no/nybolig

er utsolgt. Neste småhusprosjekt, Stenbråtlia
er planlagt utlyst i løpet av første halvår 2012.
Oppsal
Oppsal senter planlegges oppgradert og
utbygget med bl.a. et større antall leiligheter.
Planlegging pågår.
Bogerud
Bogerud planlegges opprustet og utbygget
med et større antall leiligheter. Planlegging
pågår.
BÆRUM: Sandvika
I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt
160 leiligheter. Reguleringsplanen er til
behandling.

Nydalen
I Sandakerveien 99 B bygges Lillohagen
med totalt 280 leiligheter. 1., 2. 3. og 4. salgstrinn ligger ute for salg. Neste salgstrinn er
utlyst i dette bladet, se side 82.

RØYKEN:
Slemmestad
I Heimansåsen bygger OBOS totalt 108
leiligheter. 93 ligger ute for salg. Siste salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av 2012.

Løren
I Lørenvangen skal det bygges ca. 700
boliger. Reguleringsplanen er til behandling.
Planlagt salgsstart i løpet av 2013.

TRONDHEIM: Lade
Her planlegges ca. 550 boliger. Reguleringsplanen er vedtatt. Planlagt salgsstart høsten
2012.

Mortensrud
Her planlegger OBOS ﬂere nye boligprosjekter. Rudshagen borettslag med 17 eneboliger

Væretrøa
På Ranheim skal det bygges 69 boliger.
Planlagt salgsstart i løpet av 2012.

SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

LES DETTE FØR DU
GÅR PÅ SALGSMØTET!
For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet,
må følgende vilkår være oppfylt:
• Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen kl. 18.00
slik at ditt medlemsskap blir registrert.

Hornebergtunet
Her skal det bygges ca. 170 boliger.
1. og 2. salgstrinn ligger ute for salg.
Neste salgstrinn er planlagt utlyst første
halvår 2012.
STAVANGER: Tastarustå
På Tasta bygger OBOS totalt 235 leiligheter.
1., 2. og 3. salgstrinn ligger ute for salg.
Neste salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av
første halvår 2012.

SANDNES: Austrått
På Austrått skal det bygges ca. 100 boliger.
1., 2. og 3. salgstrinn ligger ute for
salg. Neste salgstrinn er planlagt utlyst i
løpet av 2012.
TØNSBERG: Narverød park
Her skal OBOS bygge totalt 51 selveierleiligheter. 1. salgstrinn ligger ute for salg. 2.
salgstrinn er utlyst i dette bladet, se s. 86.
BERGEN: Kronstadparken
I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges
tilsammen ca 320 boliger.
1. salgstrinn ligger ute for salg. Neste
salgstrinn utlyses i løpet av 2012.

Dette må du
vite før du skal
kjøpe bolig!

Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansienniteten i 12 måneder etter at den nye boligen
er ferdigstilt.De som velger bolig på salgsmøtet signerer en
forenklet, men bindende kontrakt.

• Du må være à jour med medlemskontingenten.

Særskilt ved kjøp i borettslag:
Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må
selge denne for å kunne overta den nye boligen. Kjøper som fra
før har kontrakt på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet
borettslag, må ha solgt denne kontrakten før kjøp av ny bolig
under oppføring i et OBOS-tilknyttet borettslag.

Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede
bli inndratt og ordnet etter ansiennitet. De som kommer senere,
medlemmer eller andre, må velge bolig til slutt etter loddtrekning.

Særskilt ved kjøp i sameie:
Krav om salg av egen bolig og kontrakt på bolig under oppføring
i OBOS-tilknyttet borettslag, gjelder ikke. Ellers følges
foranstående retningslinjer.

• Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert
fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som
er gitt.

OBOSBL ADET
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BOLIG | OSLO | KVÆRNERBYEN

SALGSSTART

6.
mars

Smart og nytt – midt i Oslo
Nå starter salget av 60 nye boliger i Kværnerbyen – blant annet lekre 2-roms og 5-roms med
utleiedel, nært Oslo sentrum!
76

OBOSBL ADET

SALGSMØTE
OG PÅMELDING
Salgsmøte i Fyrhuset i Kværnerbyen, Turbinveien 28, 6. mars kl. 18.00. Påmelding via
medlemsservice@obos.no eller på
tlf. 22 86 59 90.

NÆROMRÅDET
Tøyen

N

Kampen
Grønland
Oslo S

Galgeberg

Operaen

Vålerenga

Gamlebyen

Kværnerbyen
Ekeberg

Kollektiv transport:
Buss 32 har holdeplass i selve
Kværnerbyen og bruker fem minutter
til Oslo S. Øvrige bussruter med
holdeplass i nærheten: 34, 20, 70,
501, 401, 421 og 37. Gangavstand til
holdeplass for trikkelinje 18.
Butikker:
I Kværnerbyen: Joker, Småkryp,
Rinaldi interiør, Norsk Jakt, OBOS
eiendomsmeglere. Kort vei til Oslo
City/Byporten.
Barnehage:
Kværnerbyen barnehage med
fortrinnsrett for boligkjøpere
og Kværnerdalen kommunale
barnehage.
Skole:
Barneskole: Vålerenga barneskole
Ungdomsskole: Jordal ungdomsskole
Friområde:
Hyggelig område på historisk grunn
Nærhet til byen og kort vei til
Svartdalsparken og andre friområder
Hyggelige møteplasser med ﬁne
grøntområder og vannspeil
Spennende kulturtilbud gjennom
hele året
KVÆRNERBYEN ER ET HELT NYTT boligstrøk i Oslo, på området der Kværner Brug
tidligere lå. På få år har området blitt et
trivelig nabolag med ﬁne og opparbeidede
fellesarealer, barnehager, kulturliv og velfungerende borettslag. Næringslivet er
også i full gang med å etablere seg i Kvær-

nerbyen. Når bydelen står ferdig, vil det bo
ca 4000 mennesker og være 800 – 1000 arbeidsplasser i Kværnerbyen.
BELIGGENHET OG KOLLEKTIVTILBUD

Peltonhjulet borettslag vil ligge midt i
Kværnerbyen og grense til det ﬂotte vann-

SPESIALVISNING
Søndag 4. mars fra kl. 13.00-16.30 og
mandag 5. mars kl. 09.00-19.00
i Smeltedigelen 2, Kværnerbyen.
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speilet og torget Smeltedigelen. Buss 32
har holdeplass i Kværnerbyen og bruker 5
minutter til Oslo Sentrum, Bjørvika og Barcode, med det meste av shopping, restauranter og fornøyelser. Bjørvika og Barcode
er et av Oslos mest spennende vekst- og
utbygningsområder hvor det er og vil bli
etablert mange tusen nye arbeidsplasser.
Boligområdet Kværnerbyen ligger kun få
minutter unna og en bolig her kan bli en
god løsning for fremtiden.
BOLIGENE

Peltonhjulet borettslag består av 135 leiligheter. Salgstrinn 1 består av 60 leiligheter
i to blokker. Leilighetene er fordelt på 33
stk 2-roms, 12 stk 3-roms, 3 stk 4-roms, 1
stk 5-roms, 1 stk 4-roms med utleiedel og
10 stk 5-roms med utleiedel. Boligene er
fra 45 til 116 kvadratmeter, de ﬂeste med
romslige balkonger eller terrasse. Alle 3-,

4- og 5-romsleilighetene selges med parkeringsplass i garasjeanlegg inkludert
i prisen. Dette gjelder også for noen av
2-romsleilighetene. Mange av leilighetene
kan bestilles med separat kjøkkenrom. Leilighetene tilfredsstiller kravene til universell utforming.
KVALITET OG STANDARD

Boligene er tegnet av arkitektkontoret
Tegn 3 AS og får en gjennomgående god
standard. Innvendige overﬂater utføres i
lyse farger og gulvene får eikeparkett med
unntak av på bad, der gulv og vegger blir
ﬂislagt. De ﬂeste leilighetene har store balkonger med glassrekkverk eller terrasse/
forhager. Standard kjøkken har hvite, glatte skapfronter, stålhåndtak og benkeplater
i grå laminat. Leilighetene har porttelefon
samt tv- og bredbåndstilknytning. Soverommene er klargjort med trekkrør slik at

Illustrasjon av toromsleilighet i Peltonhjulet borettslag.
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PELTONHJULET

Navnet Peltonhjulet kommer fra
Peltonturbinen, som er den vanligste turbin
i norske kraftverk med store fallhøyder. Den
ble utviklet 1880-årene av amerikaneren
Lester Allen Pelton og produsert på Kværner
Brug i en årrekke.

HUS

HU

A
HUS

B

SD

S
HU

C

Visualisering av Peltonhjulet borettslag, som ligger rett ved torget Smeltedigelen. Dette salgstrinnet består av hus C og D.

det er mulig å trekke signalkabler fram til
hvert rom. Samtlige 2-romsleiligheter får
spesialtilpasset kjøkkenbenk som også kan
brukes som kjøkkenbord og forsterket vegg
i stue for vegghengt TV. 2-romsleiligheter
uten bod i leiligheten får ekstra skapplass
over sengegavl.
ENERGI

Leilighetene har vannbåren oppvarming
med radiatorer og balansert ventilasjon
med varmegjenvinning, noe som gir en
energigevinst, økt komfort og bedre inneklima. Alle leiligheter leveres med individuelle energimålere. Boligene bygges i
energiklasse C.
TILVALG

Det vil være muligheter for tilvalg på parkett, kjøkken, dører og ﬂiser på kjøkken.
Det vil også være muligheter for lukket
kjøkken og veggskap over seng på utvalgte
leiligheter.

Fra benken ved vannspeilet i Kværnerbyen.
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FELLESAREALER

Det blir heis fra parkering i kjelleren opp
til alle leilighetsplan. Felles gårdsrom blir
pent opparbeidet med lekeplasser, sittegrupper og beplantning. I første etasje ut
mot torget Smeltedigelen i vest kommer
det forretninger.
FERDIGSTILLELSE

Planlagt ferdigstillelse av dette salgstrin-

net i Peltonhjulet borettslag er sommer/
høst 2014. Dette avhenger av når det er
oppnådd tilstrekkelig forhåndssalg og når
byggestart blir vedtatt.
FINANSIERING

Totalprisen for boligen ﬁnansieres ved at
utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent, senere omtalt som andel fellesgjeld.
Fellesgjelden er planlagt å bestå av to lån,

begge med ﬂytende rente. Lån 1 utgjør 60
prosent av totalprisen og er et annuitetslån
med 10 års avdragsfrihet og deretter 30 års
nedbetalingstid. Lån 2 utgjør 10 prosent
av totalprisen og er et annuitetslån med 10
års nedbetalingstid (ingen avdragsfrihet).
Den resterende delen av totalprisen utgjør
egenkapital (innskudd) som i utgangspunktet må ﬁnansieres av den enkelte kjøper.

2-roms, 45 m2:

Eksempler på leiligheter:

11.0 m²

2-roms, 45 m2:

24.0 m²

4.0 m²

3.0 m²
9.5 m²

8.5 m²

5.2 m²²

4.0 m²
11.0 m²

20.5 m²
5-roms med utleiedel, 116 m2:

5.2 m²

13.5 m²
Utleiedel
24.0 m²
6.5 m²

Smarte 2-roms:
• Romslige balkonger
• Store bad
• Sitteløsning ved
kjøkkenbenk
• Forberedt for vegghengt TV
• Balansert ventilasjon og
fjernvarme
• Sportsbod i kjeller
• Energimerke C
• Priser fra kr 1.750.000
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2.5 m²

18.0 m²
6.5 m²
5.3 m²

32.0 m²

15.5 m²

MÅNEDLIGE BOKOSTNADER

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader
som består av kapitalkostnader (renter
og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. dekke trappevask, grunnpakke
kabel-TV/ internett/IP-telefon, offentlige
avgifter, byggforsikring, forretningsførsel,
avsetning til fremtidig vedlikehold, samt
generell drift av borettslaget og fellesområder i Kværnerbyen. Oppvarming, strøm og
eget varmtvann kommer i tillegg i henhold
til målt forbruk.
BETALINGSBETINGELSER

I forbindelse med kontraktsinngåelsen
skal det innbetales kr 100.000,-. Når byggestart er besluttet skal det innbetales et
beløp som sammen med første innbetaling
utgjør 10 prosent av totalprisen. Resten av
egenkapitalen (innskuddet) innbetales ved
overtagelse av boligen. OBOS kan tilby mulighet for mellomﬁnansiering i perioden
fram til innﬂytting.
IN-ORDNING

Borettslaget vil ha en ordning som gir andelseier anledning til å nedbetale sin andel

av fellesgjelden raskere enn det som fremgår av den ordinære nedbetalingsplanen.
De som benytter denne ordningen vil da få
sine månedlige felleskostnader redusert.
Eksempelvis vil en fullstendig nedbetaling
av andel fellesgjeld bety at månedlig felleskostnad kun vil bestå av driftskostnader.

VISNING
Man-tors kl. 09.00-16.00
Man kl. 18.00-19.00
Søn kl. 15.00-16.30
i Smeltedigelen 2, Kværnerbyen.

LEV VEL MED OBOS

Boligene vil bli organisert som et OBOStilknyttet borettslag med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din
egen bolig og kan omsette denne, men med
forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du
sikret at fellesinteressene blir ivaretatt
gjennom et godt opplegg for forvaltning,
drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet
borettslag er du ikke ansvarlig for naboens
felleskostnader.

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: Lodalen Utvikling AS.
Entreprenør: Reinertsen Entreprenør AS
Arkitekt: Tegn 3 AS
Illustrasjoner og foto: Gustav Dejert/
Woo Agentur, Visualisera AB, Nyebilder.no,
Colourbox.no

PROSPEKT OG PRISLISTE

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner
er tilgjengelig fra medio februar 2012 og
fås ved henvendelse til OBOS eiendomsmeglere Kværnerbyen på telefon 22 86 55
33 eller prosjektsalg@obos.no. Prospektet og fullstendig prisliste kan også ses på
www.kværnerbyen.no.

FØR SALGSMØTET
Salgsmøte i Fyrhuset i Kværnerbyen,
Turbinveien 28, tirsdag 6. mars kl. 18.00.
De som vil delta på salgsmøtet, må melde
seg på via tlf. 22 86 59 90 eller e-post:
medlemsservice@obos.no. Husk å oppgi
navn, adresse, telefon og medlemsnummer.
På møtet vil det først bli gitt en orientering
om prosjektet og om kjøpsprosessen.
Deretter får medlemmene velge å kjøpe
bolig i rekkefølge basert på medlemsansiennitet. Den med lengst ansiennitet
velger først. For de boligene som ikke
blir solgt på salgsmøtet er forkjøpsretten
avklart og det er førstemann til mølla.
Les mer om salgsmøter på side 75.

KONTAKT
OBOS eiendomsmeglere Kværnerbyen.
Smeltedigelen 2, 0195 Oslo
Oppdragsansvarlig:
Eiendomsmeglere Ulf Petter Binﬁeld og
Ellen Dammen.
Mobil:
Telefon:

90 18 40 52/97 59 88 55
22 86 55 33

E-post:
prosjektsalg@obos.no
På nett:
www.kværnerbyen.no
blogg: www.ikværnerbyen.no

Kulturarrangement ”Drumexplosion” ved Vannspeilet i Kværnerbyen sommeren 2010.

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og
møblerte planskisser er kun ment å gi et
inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan
derfor fremkomme elementer som ikke inngår
i leveransen. Det tar forbehold om å foreta
endringer av standard og utførelse, herunder
eventuelle justeringer i boligens areal,
forutsatt at dette ikke medfører vesentlige
endringer av leveransen. Det tas forbehold om
eventuelle trykkfeil.
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SALGSSTART

7.
mars

Lekre byboliger i Lillohagen
Salgssuksessen Lillohagen i Oslo fortsetter – nå legger vi 30 nye boliger ut for salg.
FLOTTE, LYSE LEILIGHETER med store balkonger, skyvedør i glass fra stua, butikker
og kollektivtraﬁkk rett i nærheten, samt
Akerselvas ﬁne turområder rett ved. Dette
er Lillohagen!
OMRÅDET

Vis-á-vis gamle Lillo Gård bygger OBOS
boligprosjektet Lillohagen. Området ligger
på en høyde, sentralt mellom Sandaker,
Storo og Nydalen. Storosenteret, T-banen
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og busser til sentrum er i umiddelbar nærhet. Det er også et godt utvalg av kafeer,
restauranter, treningssentre og lekeplasser
i nærområdet. Boligene får en ﬁn beliggenhet med et grønt, indre tun og med kun 150
meter til Akerselva miljøpark. Her får du
også kort avstand og enkel adkomst til Maridalen og marka. Det er OBOS, AF Gruppen Norge, Eiendomsplan og 4B Arkitekter
som utvikler området. De samme aktørene
står bak de populære boligprosjektene El-

vebredden og Elvesiden, som ligger rett i
nærheten av Lillohagen.
BOLIGENE

Lillohagen vil bestå av til sammen ca. 275
leiligheter fordelt på 7 ulike bygg. Byggingen av bygg A, B og C (Lillohagen Nedre
boligsameie) er allerede igangsatt. Dette
salgstrinnet består av boligene i bygg E (en
del av Lillohagen Øvre boligsameie), som
ligger høyt og skjermet på tomten. Bygg E

SALGSMØTE
OG PÅMELDING
Salgsmøte på Hammersborg torg 1,
7. mars kl. 18.00. Påmelding via
medlemsservice@obos.no eller på
tlf. 22 86 59 90.
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Kollektiv transport:
10 minutter med T-banen til sentrum.
Trikk og buss i nærheten.
Butikker:
250 m til Storo Shopping.
Barnehage:
Det kommer en barnehagen i undertasjen i blokk C.
Utdanning:
Kort vei til Handelshøyskolen BI.
Friluftsområde:
Kort vei til marka og Grefsenkollen.
150 meter til Akerselva miljøpark.

er en sørvendt blokk på åtte etasjer med
til sammen 30 leiligheter på 2, 3 og 4 rom.
Boligene er fra 42 til 101 kvadratmeter, og
ﬂere vil være gjennomgående og ha separat
kjøkken. Alle har romslige balkonger.
SALGSSTART

Salget starter onsdag 7. mars kl. 18.00 hos
OBOS, Hammersborg Torg 1.
KVALITETER OG STANDARD

Bygget er vendt mot sør. Leilighetene får
gjennomgående god standard. Hovedmaterialet i fasadene er tegl, og de ﬂotte
balkongrekkverkene i foliert glass gir byggene et moderne og solid preg. Store 3- og
4-romsleiligheter får separat WC. Prosjektet vil være tilknyttet fjernvarmeanlegg og

blir utstyrt med radiatorer. Alle leilighetene får 5 kvm sportsbod og 3 kvm klesbod.
Der det ikke er bod i leiligheten, vil man
få 8 kvm bod i kjeller som også er egnet til
oppbevaring av klær. Det blir mulig å påvirke standarden gjennom tilvalg på parkett, innvendige dører og kjøkkeninnredning. Boligene bygges i energiklasse C. Det
blir store skyvedører i glass fra stuen og ut
til balkongene, slik at veggen kan åpnes og
masse lys slippes inn.
GARASJE OG UTEAREALER

Det blir mulighet for garasjeplass for de
ﬂeste leilighetene med heis direkte til leilighetsplanet. Se prisliste for fordeling. Det
vil bli anlagt et frodig gårdsrom med ﬂere
møteplasser.

KONTAKT
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt AS
Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler
Alexander Thomassen.
Mobil:
Telefon:

97 04 44 99
22 86 59 14

E-post:
prosjektsalg@obos.no
alexander.thomassen@obos.no
På nett:
www.lillohagen.no
Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og
møblerte planskisser er kun ment å gi et
inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan
derfor fremkomme elementer som ikke inngår
i leveransen. Det tar forbehold om å foreta
endringer av standard og utførelse, herunder
eventuelle justeringer i boligens areal,
forutsatt at dette ikke medfører vesentlige
endringer av leveransen. Det tas forbehold om
eventuelle trykkfeil.
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sammen med første innbetaling utgjør 10
prosent av kjøpesummen. Den overskytende delen av kjøpesummen innbetales
ved overtakelse av boligen. OBOS Lån og
Spar har gode ﬁnansieringsordninger og
kan tilby boliglån til alle typer boliger, og
kan kontaktes via obos.no eller på telefon
22 86 55 00.

FERDIGSTILLELSE

Det tas sikte på at boligene ferdigstilles i
perioden 1. halvår 2014, men dette er foreløpig og ikke bindende.
FINANSIERING

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie og kjøper må selv sørge
for ﬁnansiering.

LEV VEL MED OBOS

Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører. OBOS
har lang og solid erfaring med forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en
trygg og sikker drift. Som seksjonseier i et
eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier
i eiendommen med tilhørende enerett til
bruk av sin leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal.

DRIFTSKOSTNADER

Leilighetene i hus E vil inngå i Lillohagen
Øvre boligsameie, som vil bestå av hus D,
E, F og G. Sameier i boligsameiet må betale
sin andel av sameiets månedlige driftskostnader i henhold til stipulert beløp i prislisten. Driftskostnadene skal dekke trappevask, grunnpakke for kabel-tv, internett
og IP-telefoni, vaktmester, bygningsforsikring, forretningsførsel, avsetning til fremtidig vedlikehold, samt generell drift. Kostnader til strøm, varmt vann og oppvarming
faktureres etter forbruk.

• Gode planløsninger
• Skjermet, solrik beliggenhet
• Store balkonger med
skyvedør
• Nærhet til alle servicetilbud

BETALINGSBETINGELSER

I forbindelse med kontraktsinngåelse skal
det innbetales kr 100.000. I tillegg vil det
kreves dokumentasjon på ﬁnansiering av
hele kjøpesummen. Når byggestart er besluttet, skal det innbetales et beløp som

Flotte leiligheter med store balkonger:

4-roms, 101,5 m2:
BH 750 mm.

BH 750 mm.

SOV

SOV

6,9 m²

12,3 m²

9,9 m²

1

11,4 m²

11,4 m

WC

WC

1,2 m²

1,2 m²

1,2 m²

BAD
4,9 m²

GANG

GAN

GANG

BAD

BAD

5,3 m²

BAD

BAD

3,3 m²

4,9 m²

5,8 m²

5,6 m²

STUE

5,3 m²

5,8 m²

37,6 m²

BH 750 mm.

2-roms, 45,5 m2:

WC

5,8 m²

BH 750 mm.

SOV

GANG

ppg

3-roms, 51 m2:

BAD

BH 750 mm.

WC / VASK
4,1 m²

STUE/KJK

STUE/KJK

20,3 m²

20,7 m²

KJK
SOV

V

7,4 m²

SOV

11,6 m²

m²

11,6 m²

9,8 m²

SOV

BH 450 mm.

SOV

14,3 m²

BH 50 mm.
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BH 50 mm.

BH 50 mm.

BH 50 mm.

Balkong

Balkong

Balkong

13,3 m²

Balkong

11,4 m²

22,9 m²

16,9 m²
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VISNING PÅ
TOMTEN
4. mars fra kl. 13.00-15.00.

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: Sandakerveien 99 B KS eies av
OBOS Nye Hjem AS, Skips AS Tudor og AF
Gruppen Eiendom AS.

Trikkestallen

Entreprenør: AF Gruppen Norge AS, Bygg
Oslo

Torshovparken
Soria Moria

Arkitekt: 4B Arkitekter
Prosjektledelse: Eiendomsplan
Management AS
Illustrasjoner og foto: Linda Blom,
Nyebilder.no, Colourbox.no

Sandaker senter

Åpent bakeri

FØR SALGSMØTET
Akerselva
Victor -Restaurant

, li

nje
11
,12

På møtet vil det først bli gitt en orientering
om prosjektet og om kjøpsprosessen.
Deretter får medlemmene velge å
kjøpe bolig i rekkefølge basert på
medlemsansiennitet. Den med lengst
ansiennitet velger først.

Kiwi

Tr

ikk

Salgsmøte på Hammersborg torg 1, onsdag
7. mars kl. 18.00. De som vil delta på
salgsmøtet, må melde seg på via tlf. 22 86
59 90 eller e-post: medlemsservice@obos.
no. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og
medlemsnummer.

Les mer om salgsmøter på side 75.

Prix

Buss,

rute 30

- Nydalen/BI
- Storo senter
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SALGSSTART

13.
mars

Solrikt og sjønært i Tønsberg
Nå er det klart for salgstrinn to i Narverød Park. Boligene har gangavstand til både
badestrand og småbåthavn. Byggingen av første trinn med 35 moderne selveierleiligheter er
godt i gang.
PÅ SNIPPEN, MELLOM RÅEL OG HUSVIK

i Tønsberg, skal OBOS, i samarbeid med
Snippenskogen AS, bygge 51 syd- og vestvendte selveierleiligheter. De 35 første
leilighetene lagt ut for salg i fjor og 23 var
solgt i månedsskifte des/jan. Nå er det klart
for salgstrinn to med 16 leiligheter. Byggestart er allerede vedtatt. Første spadetak er
ventet i løpet av våren.

oppnår best mulige solforhold.
SALGSSTART OG FORKJØPSRETT

Salgsmøtet blir tirsdag 13. mars klokken
18.00 i N40s lokaler i Narverødveien 40.
Leilighetene selges med forkjøpsrett for
OBOS-medlemmer, men salgsmøtet er
også åpent for andre som kan kjøpe når
OBOS-medlemmenes forkjøpsrett er avklart.

OMRÅDET

Narverød Park har umiddelbar nærhet til
sjøen og ﬂotte rekreasjonsområder med
lysløype og turstier. Det er kort vei til
Tolvsrødsenteret hvor man ﬁnner de ﬂeste
servicefunksjoner. Videre er det kort avstand til skole, barnehage og Tønsberg sentrum.

VISNING

Det vil bli arrangert to visninger av tomten
og byggeprosjektet. Den første blir lørdag
3. mars fra klokken 12.00 til 13.30 og den
andre på dagen det er salgsmøte fra klokken 16.30 til 17.30.
BOLIGENE

BELIGGENHET

Narverød Park ligger langs Narverødveien,
rett etter krysset Narverødveien/Jarlsøveien. Arkitekt og utbygger har lagt vekt
på luftige og parkmessige grøntanlegg og
boligene er plassert og planlagt slik at man
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Leilighetene har et bruksareal på fra 33,9
m2 til 134,9 m2. Alle leilighetene har åpent
kjøkken mot stue, men de ﬂeste boligene
kan med enkle grep få separat kjøkkenløsning. Leilighetene har terrasse/balkong
som varierer i størrelse fra 13,5 m2 til 57,3

m2. Innvendige veggﬂater leveres i lyse
farger med ﬂere fargevalg. På vegger og
gulv i bad legges keramiske ﬂiser og på gulv
i stue og soverom legges parkett.
KVALITET OG STANDARD

Etasjeskiller og de ﬂeste leilighetsskillende
vegger utføres i betong med forskriftsmessig lyddemping. På kjøkkenet leveres integrerte hvitevarer av god kvalitet og det
blir mulig å velge mellom tre typer kjøkkenfronter. Badet leveres med dusjvegg og
vegghengt klosett med skjult sisterne. Leilighetene i fjerde etasje leveres med to bad.
Til hver leilighet følger det med garasjeplass og sportsbod i byggets kjeller.
Fjernåpner til motorisert garasjeport og
hustelefon ved hovedinngangsdøren i 1.
etasje. Leilighetene får tv- og bredbåndstilknytning.
VARME OG VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinner. Oppvarming skjer
med termostyrte panelovner, kombinert

SALGSMØTE
OG PÅMELDING
Salgsmøte 13. mars kl. 18.00 i N40s lokaler i
Narverødveien 40. Påmelding via
medlemsservice@obos.no eller på
tlf. 22 86 59 90.

NÆROMRÅDET

Salgstrinn 2

Råel

Snippen
Klopp
Teigen

Her kommer
boligene
Husvik
Søndre
Nes

N

Kollektiv transport:
Buss VKT rute 111, ca. 200 meter.
Tønsberg jernbanestasjon, ca. 4 km.
Butikker:
Meny Råel, ca. 1 km.
Barnehage:
Ca. 500 m til Råelåsen Barnehage.
Skole:
Barneskole: Husvik Barneskole ca. 1
km. Ungdomsskole: Presterød Ungdomsskole ca. 1,5 km.
Friluftsområde:
Badestrand og kommunal båthavn,
Klopp, ca. 1,2 km. Ca. 100 m til
lysløype.

KONTAKT
med varmekabel i våtrom. Dersom interessen er stor nok, vil det mot tillegg i pris,
bli levert felles gasstank med mulighet for
gasspeis, grill og terrassevarmer.

etasjer via heis eller trapp. Fra felles trappehus er det adkomst til de ﬂeste av leilighetene via overdekket svalgang.
FERDIGSTILLELSE

Det vil bli muligheter for tilvalg av parkett,
keramiske ﬂiser, veggfarger, dører, kjøkkenfronter og benkeplater.

Første byggetrinn skal være innﬂyttingsklart oktober/november 2012. Andre byggetrinn skal være innﬂyttingsklart i mars/
april 2013.

FELLESAREALER OG ADKOMST

PROSPEKT OG PRISLISTE

Tomten blir parkmessig opparbeidet med
grøntområder, hyggelige uteplasser, beplantning og gangstier. Det settes opp miljøstasjon. Felles uteparkering blir asfaltert.
Fra parkeringskjeller er det adkomst til alle

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner
fås ved henvendelse til Eiendomsmegler 1,
Grev Wedelsgt. 3 i Tønsberg. Telefon: 33 30
85 80 eller 90 85 25 27. Prospektet kan også
ses på www.narverødpark.no.

TILVALG

Eiendomsmegler 1, Grev Wedelsgate 3,
Tønsberg, ved eiendomsmegler Jesper
Snekkestad
Mobil:
Telefon:

90 85 25 27
33 30 85 80

E-post:
jesper.snekkestad@em1.no
På nett:
www.narverødpark.no
Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og
møblerte planskisser er kun ment å gi et
inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan
derfor fremkomme elementer som ikke inngår
i leveransen. Det tar forbehold om å foreta
endringer av standard og utførelse, herunder
eventuelle justeringer i boligens areal,
forutsatt at dette ikke medfører vesentlige
endringer av leveransen. Det tas forbehold om
eventuelle trykkfeil.
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NYE BOLIGPROSJEKTER FOR SALG

NYE BOLIGER FOR SALG
Vi bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim, Rogaland,
Hamar og Tønsberg. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for salg
nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

OSLO SENTRUM ØST
KVÆRNERBYEN
DREIESKIVA OG PELTONHJULET:
264 + 60 leiligheter, 1-, til 5-roms-leiligheter, planlagt
innﬂytting fra 2. kvartal 2013.
SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt
Kværnerbyen, tlf. 22 86 55 32. Eiendomsmeglere
Ulf Binﬁeld, mob. 901 84 052 og Ellen Dammen,
mob. 975 98 855. www.kvaernerbyen.no

OSLO ØST ENSJØ

OSLO NORD NYDALEN

KVARTALET GLADENGTUNET:
152 leiligheter, 2- til 5-romsleiligheter i Gladengveien
– få igjen! Planlagt innﬂytting fra januar 2013.

LILLOHAGEN HUS A, B, C OG D:
177 leiligheter, 2-, 3- og 4-romsleiligheter i
Sandakerveien, planlagt innﬂytting fra 3. kvartal 2012.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Megler Hanne Larsen Menevse,
mob. 913 76 360. www.gladengtunet.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander
Thomassen, mob. 970 44 499. www.lillohagen.no

HORNEBERGTUNET

OSLO SYD NORDSTRAND

SLEMMESTAD HEIMANSÅSEN

TRONDHEIM

MUNKERUDSTUBBEN 7:
12 selveierleiligheter, 3-, 4- og 5-romsleiligheter, planlagt
innﬂytting fra høsten 2012.

HEIMANSÅSEN:
93 leiligheter, 2-, 3- og 4-romsleiligheter, innﬂytting fra
4. kvartal 2011.

HORNEBERGTUNET:
64 selveierleiligheter og 16 rekkehus i Fossegrenda.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Alexander Thomassen,
mob. 970 44 499. www.obos.no/munkerudstubben

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Megler Hanne Larsen Menevse,
mob. 913 76 360. www.heimansaasen.no
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SALG VED: EM 1, mob. 922 43 704
www.horneberg.no

LØVSETHAUGEN

NYSTUEN

TRONDHEIM

HAMAR

STAVANGER TASTARUSTÅ

HUSBYÅSEN: 23 tomter i Stjørdal
HUSBYÅSEN PANORAMA: 7 eneboliger
SALG VED: EM 1 Stjørdal, mob. 901 31 606
www.husbyaasen.no

SENTRUM STANGE: 12 leiligheter
www.stangesentrum.no

KVARTALET:
Hus A, B og C – 179 leiligheter, 2-, 3- og
4-romsleiligheter, planlagt innﬂytting fra årsskifte
2012/13.

NYSTUEN: 15 leiligheter
www.nystuenbrl.no

LØVSETHAUGEN: 29 rekkehus på Melhus.
SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS,
tlf: 73 87 15 00/934 40 186. www.lovsethaugen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar,
tlf. 22 86 75 20. Megler Terje Sæther, mob. 48 07 31 30.

SALG VED: Postbanken Eiendom Stavanger,
tlf. 997 46 197/930 40 245. www.kvartalet-tasta.no

AUSTRÅTT PANORAMA

ROGALAND SANDNES

TØNSBERG NARVERØD

BERGEN KRONSTAD

AUSTRÅTT PANORAMA:
33 boliger, planlagt innﬂytting fra våren 2012.

NARVERØD PARK:
35 selveierleiligheter, 2-, 3- og 4-romsleiligheter,
planlagt innﬂytting fra høsten 2012.

KRONSTADPARKEN:
95 leiligheter, 1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter, planlagt
innﬂytting 3. kvartal 2013.

SALG VED: Eiendomsmegler 1 BuskerudVestfold,
mob. 90 85 25 27. www.narverødpark.no

SALG VED: DnB Nor Eiendom AS,
mob. 916 88 655. www.kronstadparken.no

SALG VED: Eiendomsmegler 1, tlf. 95 21 07 73
www.austraattpanorama.no

Andre boligprosjekter:
Selges av OBOS eiendomsmeglere på vegne av andre utbyggere.

OSLO ØST MANGLERUD

OSLO ØST HOLMLIA

BÆRUM FORNEBU

TØNSBERG ØRSNES

TRESKEVEIEN: 21 rekkehus

RAVNÅSKOLLEN: 6 boliger

HAGEBYEN: 90 rekkehus/
leiligheter

ØRSNES BRYGGE: 8 leiligheter

SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt.
Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006
www.treskeveien31.no

SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt.
Benedicte Wien, mob. 47 60 80 89
www.obos.no/nybolig

SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt.
Benedicte Wien, mob. 47 60 80 89
www.hagebyen.no

SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Tønsberg.
Monika Hellenes, mob. 46 82 43 62
www.obos.no/nybolig
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Vårt fleksilån vant
gull i bank-NM!

Eff. rente

3,75 %*

Hvert år kårer Dine Penger de beste og for andre år på rad ble OBOS’ ﬂeksilån best.
Alle OBOS-medlemmer kan låne og spare til svært gunstige betingelser.
Fleksilån passer godt for deg med god sikkerhet og ordnet økonomi.
Les mer på www.obos.no/lan.
* Eff. rente 3,75 %, nom. rente 3,65 %, inntil 70 % av verdigrunnlag, over 2 mill, 20 år, totalkost. 2.829.338 kr.

MEDLEM
Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS
Sjekk obos.no/medlem for å se flere medlemstilbud

Få rabatter på
allerede meget
lave priser!
Barnas Holmenkolldag
FRITID OG KULTUR Velkommen til verdens
største barneskirenn!

Side 95

Rogaland Teater
Rogala
FRITID OG KU
KULTUR Nå får du 25 % rabatt
på alle fores
forestillinger.

Side 94

Ny avtale med Telio

Montér

OBOS-medlemmer får faste rabatter og knallgode tilbud på telefoni og bredbånd
fra Telio! Velg mellom en rekke ulike abonnement og ﬁnn et som passer ditt behov.

byggevarehus.

TELEFONI

Side 93

BYGG OG BOLIG

Side 96

Få gode rabatter i over 80

MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Mesteraften med Lightfoot
og León
Koreografduoen Lightfoot og León står bak noen av
Nasjonalballettens største suksesser og nå byr Den
Norske Opera & Ballett på en helaften.
FRITID OG KULTUR To av kveldens balletter har aldri blitt vist i Norge. Et
gledelig gjensyn blir det med kveldens siste verk – Shoot the Moon.

Koreograﬁ, scenograﬁ og kostymer: Paul Lightfoot og Sol León
Lysdesign: Tom Bevoort
Dansere fra Nasjonalballetten
Operaorkestret/Musikalsk ledelse: Per Kristian Skalstad
Same difference, musikk: Philip Glass
Safe as houses, musikk: Johann Sebastian Bach
Shoot the moon, musikk: Philip Glass
Premiere 17. mars. Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21.
Medlemsfordel
20 % rabatt
Foto: Erik Berg

Få bonus på pynteputer!
OBOS MasterCard – kredittkortet som gir deg 4 prosent
bonus på alt du handler innen bolig og interiør.
Med OBOS MasterCard kan du få 4 prosent bonus
FORSIKRING OG FINANS
på alt du handler hos Kid Interiør, Åhléns, Indiska, Skeidar, Plantasjen og en
rekke andre kjente forhandlere.
NB! Hos Kitch’n får du 4 % bonus i tillegg til den faste rabatten på 20 %.
Andre fordeler ved OBOS MasterCard:
• Ingen årsgebyr
• Reise- og avbestillingsforsikring
• ID-tyveriforsikring

• Gebyrfrie varekjøp
• Inntil 45 dager rentefri
betalingsutsettelse

Les mer om kortet og bestill på www.obos.no/mastercard
OBOS MasterCard leveres av Terra Finans og Kredittbank AS. Effektiv rente 24,02 % v. 15 000 kr o/12 mnd.
Totalt 18 262,34 kr.

Medlemsfordel
Kredittkort med 4 % bonus, reise- og
avbestillingsforsikring, ID-tyveriforsikring.
Foto: Colourbox.no, Nyebilder.no
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Få rabatter på
allerede meget
lave priser!

Nyhet: Rabatter på telefoni og bredbånd fra Telio
Nå får OBOS-medlemmer 10 prosent rabatt på alle abonnement på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt
bredbånd!
TELEFONI Bli en av Telios 180 000 fornøyde kunder og få rabatter
på allerede meget lave priser.

Priseksempel: Mobil Norge 2000 inkl. 500 ringeminutter, 500 SMS
og 1000 MB data. Medlemspris kr 224 per måned.

Hjemmetelefon
Fordeler med Telio bredbåndstelefoni:
• Mye billigere å bruke enn tradisjonell fasttelefoni
• Kan brukes uansett hvem som leverer bredbåndslinjen din
• Abonnement som passer ditt ringebehov
• Billig å ringe til utlandet
• Ta telefonen med deg på hytta uten ekstra kostnader

Superbredbånd
• Opptil 20/1 Mbit/s. Medlemspris kr 332 per måned.
• Opptil 40/20 Mbit/s. Medlemspris kr 449 per måned.

Priseksempel: Norge Alt Inkludert – kr 0 til både fasttelefon og
mobil i Norge. Medlemspris kr 161 per måned.
Mobil
Du kan velge mellom en rekke abonnement tilpasset ulike
ringebehov, både tradisjonelle og fastprisabonnement.

Telio bredbånd inkluderer alltid trådløs hjemmeruter, fri etablering
og ingen montørkostnad.
Mobilt bredbånd
Priseksempel: Mobil Data Medium, 8 000 MB. Medlemspris kr 224
per måned.
Les mer om tilbudene og bestill på www.obos.no/telio
www.telio.no

Medlemsfordel
10 % rabatt på hjemmetelefon, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd.
Hjemmetelefon + bredbånd = kr 49,- per måned i ekstra pakkerabatt!
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25 % på fliser hos Norfloor
Norfloor Fliser er landets største fliskjede og har levert
italienske design- og kvalitetsfliser i over 35 år. Nå til
OBOS-pris!
BYGG OG BOLIG En ny samarbeidsavtale mellom OBOS og Norﬂoor Fliser
sikrer alle OBOS-medlemmer:

•
•
•
•

25 % på ﬂiser og tilbehør (lim, fug, verktøy, membran, m.m.).
5 % på tilbud og kampanjevarer (maks 45 % totalt).
Gratis lån av ﬂisekutter.
Kostnadsfri hjelp til spesialkutt, hulltaking for rør og liknende tjenester
ved kjøp av ﬂiser hos Norﬂoor.
• Gratis tilkjøring av varer innenfor gjeldende butikks kommune, ved kjøp
over kr 10 000 inkl. mva.
Les mer og ﬁnn din nærmeste Norﬂoor-butikk på norﬂoor.no
Husk medlemskortet!
Medlemsfordel
25 % på ﬂiser og tilbehør (gjelder
ikke hos frittstående forhandlere).

Ny medlemsfordel på
Rogaland Teater
Nå får du som OBOS-medlem 25 prosent rabatt på alle
forestillinger på Rogaland Teater.
FRITID OG KULTUR

Teateret har en variert og spennende spilleplan for våren:

Fluenes Herre: Dramatisering av William Goldings klassiske roman fra 1954
Gammel dame er vond å vende: En ny latterbombe fra Kvammen & Sægrov
Kopier: Teatersjef Arne Nøst regidebuterer med et moderne kammerdrama
Misantropen: Molières klassiske komedie i ny drakt
Les mer om oppsetningene og Rogaland Teater på: www.rogaland-teater.no
Billetter: Tlf. 51 91 90 90 eller billettsalg@rogaland-teater.no

Medlemsfordel
25 % rabatt
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Barnas Holmenkolldag
Søndag 4. mars arrangeres Barnas Holmenkolldag for 40.
gang. OBOS og Skiforeningen ønsker alle skiglade barn
velkommen til verdens største barneskirenn.
FRITID OG KULTUR Alle barn fra 4-12 år kan delta i skirennet (fra 3 år hvis de
har vært med på Skiforeningens skiskole i 2012). Det er ﬁre ulike løyper
barna kan prøve seg på: Harepus (250 m), Bamse (1000 m), Elg (2,5 km) og
Lang Elg (3,5 km).

Barna trenger et startnummer for å kunne delta og dette inkluderer også en
ﬂott premiesekk med spennende innhold, medalje i mål og et klippekort til
morsomme aktiviteter på området.
Det blir underholdning med Stian Barsnes Simonsen, musikk og dans.
Les mer om programmet og løypene og kjøp startnummer på
www.skiforeningen.no. Kvitteringen du får bytter du mot startnummer i
Holmenkollen på arrangementsdagen.

Medlemsfordel
OBOS-pris kr 210 + bill.avg.
Ordinær pris kr 280 + bill.avg.

,1495
ltrom

Dobbe r
2 nette

2 netter for 1 495!
Unngå heiskø, frosne fingre og is i rubben. Bestill storbyweekend med OBOS Hotellferie!
Med OBOS Hotellferie får du hotellrom over hele Norge til
FERIE OG REISE
fast medlemspris: 2 netter for 2 personer til kun 1 495 kroner! Frokost er
inkludert.
På www.oboshotellferie.com kan du bestille og gjøre endringer helt frem
til to dager før ankomst. Oversikten over tilgjengelige rom blir kontinuerlig
oppdatert, og alle hotellene har en standard som tilsvarer 3- og 4-stjerners
hotell.
La skiene ligge og nyt byens gleder!
Bestill på www.oboshotellferie.com eller tlf. 55 94 46 18 (man-fre 08-18).
God helg!

Medlemsfordel
2 netter for 1 495. Prisen gjelder 2 pers.
i 2 netter på dobbeltrom, inkl. frokost.
Foto: Nyebilder.no
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Eventyrlig familiemusikal
24. februar er det premiere på Felix’ fantastiske orkester,
en eventyrreise for hele familien på Det Norske Teatret.
FRITID OG KULTUR Vi følger den modige marihønen Felix på en morsom og
farlig ferd for å bringe poesien, sangen og livsgleden tilbake til maurene.
Det blir en frodig og visuell reise ned i insektenes rike. Her har alle sitt eget
musikalske ﬁngeravtrykk som varier mellom harmoni og disharmoni, rock
og symfoni.

Forestillingen er anbefalt fra 5 år.
Billetter: tlf. 22 42 43 44 eller www.detnorsketeatret.no
Inntil 2 billetter per medlem. Husk medlemskortet!

Medlemsfordel
20 % rabatt

Byggevarehuset Montér
Ny medlemsavtale! Nå får OBOS-medlemmer gode
rabatter i Montérs over 80 byggevarehus!
BYGG OG BOLIG Med medlemskortet i lomma sparer du penger på alt du
handler i Montérs byggevarehus, blant annet:

•
•
•
•
•

32 % på trelast
20 % på kjøkken, garderober og baderomsmøbler
20 % på alt festemateriell
15 % på gulv
10 % på elektroverktøy

Montér er en av Norges ledende byggevarekjeder. Hos Montér ﬁnner du
dyktige fagfolk som gir deg den beste servicen og nyttige tips og råd.
Les mer om Montér og ﬁnn ditt nærmeste varehus på www.monter.no.
Husk medlemskortet!

Medlemsfordel
Medlemsrabatter på alle produkter i 84 byggevarehus. Rabattene gjelder på ordinære varer
og kan ikke kombineres med andre tilbud.
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FIS World Cup Nordic Holmenkollen
9. til 11. mars kan du oppleve alle verdensstjernene og den unike stemningen i Holmenkollen til medlemspris.
FRITID OG KULTUR

Det blir folkefest i Kollen denne helgen, med liv og røre både på tribunene og langs løypa!

Søndagen er den tradisjonelle Holmenkollsøndagen som alltid er en ﬂott dag for hele familien, både sportslig og sosialt.
Det blir tre spennende dager med hele ti forskjellige øvelser i langrenn, hopp og kombinert. Og husk at det lønner seg å bestille billetter
tidlig for å få de beste plassene.
Hva med å bruke medlemsrabatten på billetter til hele familien?
Les mer om arrangement, billetter og tider på www.holmenkollen-worldcup.no.
Billetter i forsalg på tlf. 815 33 133 og www.billettservice.no

Medlemsfordel
20 % rabatt. Ordinær pris kr 100-600.
Maks 5 billetter per OBOS-medlem. Rabatten gjelder på ord. priser eks. bill. avg.
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Betal mindre for strømmen!
Send sms OBOS til 02021 og få strøm til innkjøpspris.
Kun 19 kroner i månedlig påslag.
BYGG OG BOLIG Over halvparten av norske husholdninger har i dag strøm til
innkjøpspris, også kalt spotpris. Kutt i strømutgiftene dine du også!

OBOS Strøm:
• Strøm til innkjøpspris
• Månedlig påslag på kun 19 kroner
• Kostnadsfri fakturering som eKunde
Bestilling:
Send SMS OBOS til 02021 og du vil bli ringt opp av LOS kundeservice som
hjelper deg med bestilling og svarer på spørsmål.
Du kan også bestille via www.obos.no/strom.
Avtalen gjelder ikke boliger som allerede er LOS-kunder gjennom
fellesmålte anlegg.

Medlemsfordel
Strøm til innkjøpspris, levert av LOS. I tillegg betaler du kun 19 kroner per måned.
Foto: Nyebilder.no

Sector Alarm
– alltid noen hjemme
Er du OBOS-medlem får du gode tilbud og faste rabatter
på boligalarm med vektertjeneste – og det er fri
installasjon!
Månedsabonnementet inkluderer utrykning med utvendig
BYGG OG BOLIG
og innvendig kontroll av boligen din.
Alarmpakken til OBOS-medlemmer gir deg:
• 1 alarmsentral
• 2 bevegelsesdetektorer med eller
uten kamera
• 1 betjeningspanel med sirene og
panikkalarm

•
•
•
•

1 optisk røykdetektor
1 magnetkontakt
1 nøkkelbrikke
Merker og oblater

Les mer om tilbudet på www.obos.no/alarm.
Bestilling: tlf. 08090 eller alarmtilbud@sectoralarm.no
Medlemsfordel
Installasjon av standard alarmpakke
kr 0,-. 10 % rabatt på månedsabonnement – OBOS-pris kr 350,-.
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Dobbel dose «KORK kammer»
Velkommen til en ny sesong med Kringkastingsorkestret!
Først ut: to kammerkonserter i Store Studio på NRK.
FRITID OG KULTUR Skuddårskonsert, onsdag 29. februar kl. 19.30
Vanligvis er det én KORK-musiker som får ansvaret for å lage kammerkonsert, men som starten på sesongen slipper de ”fångerna loss” og lar alle
kreative innslag og innspill få slippe til.

Petter Winroth med venner, onsdag 21. mars kl. 19.30
Visste du at KORKs eminente trombonist Petter Winroth føler seg like
hjemme i jazzen som i klassisk musikk? På denne konserten vil han vise deg
deler av det klassiske repertoaret du kanskje ikke kjente til, men også kjent
klassisk musikk i uvante arrangementer.
NRK Store Studio
Billetter: www.billettservice.no, tlf. 815 33 133.
Husk medlemskortet.

Medlemsfordel
OBOS-pris kr 130 + bill.avg.
Ordinær pris kr 180 + bill.avg.
Foto: Blunderbuss/NRK

Kutt bensinprisen!
Med OBOS-kortet i hånden får du 27 øre i fratrekk på
hver liter drivstoff du tanker, der og da!
DRIVSTOFF Slik oppnår du rabatten:
• Trekk OBOS-medlemskortet i betalingsterminalen
• Betal på vanlig måte med kontanter eller bankkort (rene kredittkort kan
ikke benyttes)
• Du får rabatt enten du betaler i kassen eller direkte i terminal på pumpen.

Husk å trekke medlemskortet FØR du betaler med kontanter eller bankkort.
Tilbudet gjelder på alle Statoil-, Best- og 1-2-3-stasjonene i Norge.
OBOS medlemsrabatt kan ikke kombineres med andre rabattavtaler, og
gjelder ikke på Statoil Trucknettverk.

Medlemsfordel
OBOS-rabatt på 27 øre per liter
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Sommerferie på Balkan

Bestill Danmarksferie nå!

Nå har Novasol fått mange nye feriehus i de
populære Balkan-landene.

Nyt sommeren med familien i Danmark.

Balkan er en yndet feriedestinasjon blant
europeiske turister og nå kan du få rabatt på feriehus og
leiligheter i Albania, Slovenia, Kroatia og Montenegro.
FERIE OG REISE

Novasol har mange tilbud for deg som ønsker en deilig
sommerferie på et spennende og eksotisk sted.

Det lille, sjarmerende landet med de langFERIE OG REISE
strakte strendene og vakre småstedene ved sjøen er blant
nordmenns favorittreisemål i ferien. Dansommer tilbyr mer
enn 4 500 feriehus i Danmark på steder som Blåvand, Skagen,
Giljeleie, Ebeltoft og Marielyst.
Her kan du ﬁnne ditt drømmehus!
Bestill på www.obos.no/dansommer eller tlf. 21 99 90 00.

Bestill ditt feriehus på obos.no/novasol eller tlf. 21 99 90 00.
Medlemsfordel
10 % kampanjerabatt på feriehus i Europa i perioden
17.2 – 16.3.2012. Ellers 5 % rabatt på ordinær pris.

Medlemsfordel
10 % kampanjerabatt på feriehus i
Europa i perioden 17.2 – 16.3.2012.
Ellers 5 % rabatt på ordinær pris.

Nye takter med
Stabsmusikken
Forsvarets stabsmusikkorps inviterer til to festkvelder i
Ridehuset på Akershus Festning.
FRITID OG KULTUR Fra norsk gullalder, torsdag 1. mars klokken 19.30.
Stabsmusikken gir oss en forsmak på sin kommende cd med en kveld viet
verk av norske komponister. De har tatt et dypdykk i arkivet og hentet frem
musikk av bl.a. Ole Olsen, Oscar Borg, Alfred Evensen og Johan Svendsen.
Dirigent: Ole Kristian Ruud

Dance Movements, torsdag 15. mars klokken 19.30.
Felles for verkene på programmet denne kvelden er musikkens dansende
karakter og hvordan musikken har vært til stor inspirasjon for komponistene.
Oppdag dans og danserytmer med musikken av blant andre Bartok, Britten,
Strauss, Khachaturian og Sparke. Dirigent: Andreas Hanson
Les mer om konsertene på www.fsmk.no.
Billetter: www.billettservice.no, 815 33 133, Narvesen, 7-Eleven, Posten.
Medlemsfordel
OBOS-pris kr 150/115/65 + bill.avg.
Ordinær pris kr 200/150/100 + bill.avg.
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www.obos.no/medlem

Fonus Begravelsesbyrå
Fonus er Nordens største sammenslutning av
begravelsesbyråer og tilbyr fullservice innen begravelse
og tilhørende tjenester.
DIVERSE Med lang erfaring gjør vi i Fonus vårt beste for at gravferden blir
som ønsket – en verdig avskjed og et godt minne. Vi kommer gjerne hjem til
deg for en samtale, eller besøk oss i et av våre mange kontorer. Som OBOSmedlem får du blant annet 20 prosent avslag på nye gravstener.

Kontakt oss på tlf. 03 024.
Oslo:
Lambertseter
Linderud
Røa
Sinsen

Akershus:
Asker
Bærum
Drøbak
Fet
Lillestrøm

Østfold:
Askim
Fredrikstad
Moss
Mysen
Sarpsborg (NY)

Hedmark:
Elverum
Hamar
Løten
Stange

Medlemsfordel
10 % rabatt på kister og urner m.m.
10 % rabatt på arbeid på eksisterende gravstener
20 % rabatt på nye gravstener

Foto: Colourbox.no

www.fonus.no

Bli en forsikringsvinner!

Fra innbo og bil
til reise med Liv
Bil

Innbo

Reise

Båt

Villa

Verdigjenstand

En undersøkelse viser at kundene til OBOS Forsikring er
svært fornøyd med valg av selskap.
FORSIKRING OG FINANS Best på pris og kundeservice, god tilgjengelighet og
supre betingelser, sier kundene om OBOS Forsikring. Kun for OBOSmedlemmer!

• 86 prosent er ”fornøyd” eller ”svært fornøyd”
• 92 prosent vil fortsette sitt kundeforhold
• 80 prosent vil anbefale OBOS Forsikring til andre.
Samler du tre eller ﬂere forsikringer hos oss får du 10 prosent samlerabatt.
Har du kollektiv innboforsikring telles denne med.
Det er enkelt å bytte! Visste du at du kan skifte forsikringsleverandør også
utenom hovedforfall? Vi i OBOS Forsikring ordner alt det praktiske for deg.
Ring oss på tlf. 22 86 55 45 for en prat eller for å avtale et møte.
www.obos.no/forsikring
OBOS Forsikring leveres i samarbeid med Terra Forsikring AS.

Uansett hvordan livet forandrer seg,
har vi alltid en forsikring som passer!

Medlemsfordel
Lave premier og gode vilkår
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En trubadur fra Oslo by
Den musikalske historien til en av våre kjæreste
visesangere spilles på Oslo Nye.
FRITID OG KULTUR En dag i 1965 snubler 14 år gamle Lillebjørn Nilsen over
en sprukken, gammel gitar under en loftsrydding der han bor. Denne
tilfeldigheten blir opptakten til en karriere uten sidestykke i norsk
visehistorie.

Bli med en ung gutt på en reise gjennom byen det året han fyller 15, fortalt
av et rikt ensemble av sangere, skuespillere, dansere og musikere. Og
selvfølgelig med Lillebjørn Nilsens musikk og tekster. Med blant annet Unni
Wilhelmsen og Elisabeth Carew.
Urpremiere på Postkort fra Lillebjørn på Hovedscenen 8. mars.
Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen
Utviklet av Cathrine Telle og Ivar Tindberg
Billetter: På teatret, tlf. 22 34 86 80 eller Billettservice tlf. 815 33 133.

Medlemsfordel
20 % rabatt

Mikael Wiehe på Nøtterøy

Spar inntil 30 % på leiebil

Konsert med svenskenes samfunnsengasjerte
viserocker.

Avis lanserer en ny og enklere avtale for OBOSmedlemmer!

FRITID OG KULTUR Siden starten med Björn Afzelius og Hoola
Bandoola Band på 70-tallet har Wiehe vært en av Sveriges
største artister. Han står blant annet bak noen av de beste
skandinaviske Dylan-tolkningene.

Du får 15 prosent rabatt på leiebilpriser i
FERIE OG REISE
Norge og ytterligere 15 prosent besparelse hvis du bestiller
minimum 5 dager i forkant (minimum 2 dagers leie).
• 15 prosent rabatt på gunstige weekendpakker.
• Inntil 10 prosent rabatt på leiepriser i Europa.
Bestill leiebil på www.avis.no eller tlf. 815 33 044.
Rabattkode O250801. God tur!

Nøtterøy kulturhus tirsdag 13. mars kl. 20.00.
Billetter: tlf. 33 40 20 01 eller www.notteroy.kulturhus.no.
Medlemsfordel
20 % rabatt. OBOS-pris kr 280
+ bill.avg. Ordinær pris kr 350 + bill.avg.
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Medlemsfordel
Inntil 30 % rabatt på leiebil i Norge.
Inntil 10 % rabatt på leiepriser i resten av Europa.
Rabatten gjelder ikke på forsikringer og mva.

www.obos.no/medlem

Finn din reise i Peer Gynt
Tours’ feriekatalog
I 2012 økes medlemsrabatten for OBOS-medlemmer til
kr 500, og nå gjelder tilbudet også for flyreiser.
Peer Gynt Tours har fokus på profesjonell, personlig
FERIE OG REISE
service og god kvalitet og en feriekatalog full av spennende reisemål.
Rabatten gjelder på turer i feriekatalogen med minimum 6 dagers varighet.
Peer Gynt Tours setter også opp egne OBOS-medlemsturer. Årets første er
en påsketur til Berlin med avreise fra Oslo onsdag 4. april. Det er fortsatt
mulighet til å melde seg på.
Det vil også komme ﬂere spennende turer utover i 2012!
Se oversikten over alle buss- og ﬂyreiser og vandreturer på
www.peergynt.com

Medlemsfordel
500 kr i rabatt per
OBOS-medlem + ledsager

Med drømmebilen i sikte!
Med OBOS Billån kan du få muligheten til å realisere
bildrømmen til ekstra gode betingelser!
FORSIKRING OG FINANS Du kan søke om lån både til ny og brukt bil. Du står
fritt til å velge biltype og opptil 10 års løpetid på lånet.

Når lånesøknaden din er innvilget har du muligheten til å signere lånedokumentet med BankID. Dette er enkelt og praktisk for deg, og gjør at vi
kan utbetale lånet raskere.
Sjekk rente og beregn lånet med lånekalkulatoren på www.obos.no/billan.
Her ﬁnner du også lånesøknaden.
Har du spørsmål, kan du nå oss på telefon 06270 eller obosbillan@terra.no.
Send søknaden i dag, og få et uforpliktende tilbud med det samme!
Produktet er levert av Terra Finans og Kredittbank AS.

Medlemsfordel
Gunstig rente, lave gebyrer
og ﬂeksible vilkår.
Foto: Colourbox.no
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FASTE MEDLEMSTILBUD
Her følger en liste over faste medlemsfordeler. Se www.obos.no/medlem for en komplett
oversikt. Meld deg også på vårt nyhetsbrev på www.obos.no/nyhetsbrev for å få tips om de siste
aktuelle tilbudene. Rabatter gjelder på ordinære priser. Husk medlemskortet!

Bygg
og bolig

Montér
Medlemsrabatter i over 80 varehus.
Blant annet: ÷ 32 % på trelast,
÷ 20 % på kjøkken, ÷ 15 % på gulv.
www.monter.no

Ferie
og reise

Forsikring
og finans

Boligsikring AS
Fra ÷ 10 % på sikkerhetsprodukter i
nettbutikk.
www.obos.no/boligsikring
Tlf. 66 90 00 24

Norﬂoor Fliser
Landets største ﬂiskjede.
÷ 25 % på ﬂiser og tilbehør.
Gjelder i alle Norﬂoors butikker
(unntatt frittstående forhandlere).
www.norﬂoor.no

Avis
Inntil 30% rabatt på leiebil i Norge
og 10 % rabatt i resten av Europa.
Rabattkode: 0250801
Tlf. 815 33 044
www.obos.no/avis

OBOS Billån
Gunstige betingelser på rente og lave
gebyr via Terra Finans og Kredittbank
AS. Tlf. 06270.
www.obos.no/billan

Centrum Glass
÷ 20 % på glass og speil.
Smidsrødveien 109, Tønsberg.
Tlf. 33 35 10 90
www.centrumglass.no

R. Nygaard AS
÷ 15 % på nøkler, låser, beslag og
gravering av navneskilt.
Storgata 33 C, Oslo
(inngang i Bernt Ankers gt.)
Tlf. 22 20 12 31, mob. 916 15 100

Dansommer
÷ 5 % på leie.
Mer enn 4500 feriehus i hele
Danmark.
Tlf. 21 99 90 00
www.obos.no/dansommer

OBOS Forsikring
Forsikring til medlemspris, bl.a. innbo,
bil og reise. Flere forsikringer gir
samlerabatt. Tlf. 22 86 55 45
www.obos.no/forsikring

Comfort Lambertseter
÷ 10 % på vann, varme, sanitær.
Gjelder ikke arbeid, kampanjer, faste
lave priser og bestillingsvarer.
Raschsv. 40, Oslo. Tlf. 23 16 89 50
www.holstad-westerheim.no

Rolf Berglund AS
÷ 25 % på alt i glass.
Drammensveien 130, Skøyen.
24 timer servicetlf. 22 46 74 79.
www.rolfberglund.no

Geilolia Ferieleiligheter
÷ 10 % på opphold.
Tlf. 32 09 00 00
Andre medlemsfordeler på
www.geilolia.no/obos

OBOS Lån & Spar
Blant markedets beste betingelser på
sparing og lån.
Tlf. 22 86 55 99
www.obos.no/lanogspar

Flügger farve
÷ 20 % på alt av maling, tapet og
utstyr. 67 utsalgssteder i Norge.
Nå også med netttbutikk!
Bruk rabattkode OBOS1929
www.ﬂugger.no

Sector Alarm
Fri installasjon av boligalarm.
10 % rabatt på abonnement med
vektertjeneste.
Tlf. 08090
www.obos.no/alarm

Novasol
÷ 5 % på leie.
30 000 feriehus i 26 land.
Tlf. 21 99 90 00
www.obos.no/novasol

OBOS MasterCard
Kredittkort med 4 % kjøpsbonus og
reise- og avbestillingsforsikring. Søk
på www.obos.no/mastercard.
Kundeservice tlf. 03850

Kitch’n
No. 1 på kjøkkenet. ÷ 20 % på alle
ordinære varer. 46 butikker over hele
landet. Se www.kitchn.no for å ﬁnne
din nærmeste butikk.

Solskjerming
Espenes AS, Klepp, Rogaland
÷ 20 % på solskjerming, ﬂaggstenger,
stiger, stilas, m.m.
Tlf. 51 78 88 00
www.espenes.no

OBOS Hotellferie
2 netter for 1 495!
(2 netter/2pers./inkl. frokost)
Hoteller i hele Norge.
Bestill på tlf. 55 94 46 18 eller på
www.oboshotellferie.com

MAXBO i Oslo
Medlemsrabatter hos MAXBOs varehus
i Oslo: Karihaugen, Alna senter, Ole
Deviksvei (Bryn), Sinsen og Vækerø.
www.maxbo.no

Strøm til innkjøpspris
OBOS Strøm. Kun 19 kroner i månedlig påslag. Send sms OBOS til 02021.
Ring tlf. 02021.
www.obos.no/strom

Peer Gynt Tours
500 kr i rabatt per per person på
buss- og ﬂyreiser i Europa
med min. 6 dagers varighet.
Kampanjekode OBOS -10
Be om katalog. Tlf. 24 10 12 80

Mester Rammer
÷ 15 % på innramming.
5 butikker i Oslo + Sandvika,
Lillestrøm og Jessheim.
Tlf. 23 23 00 90
www.mesterrammer.no
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Toscana
÷ 15-25 % på hotellrom og leiligheter.
Info om bestilling på obos.no/toscana.
www.borgomaglianoresort.com

www.obos.no/medlem

Kringkastingsorkesteret
÷ 20 % på orkesterets egne konserter +
lørdagskonserter i Operaen.
www.billettservice.no, Tlf. 815 33 133
www.nrk.no/kork

Skimuseet Holmenkollen
÷ 50 % rabatt. Gjelder for entré til
Skimuseet og hopptårnet, med inntil
tre ledsagere.
Tlf. 22 92 32 00
www.skiforeningen.no

Oslo Sportslager AS
÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/÷15 %
fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker og
Everest sykler).
Torggata 30, Oslo.
www.oslosportslager.no

Black Box Teater
Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo.
Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16
blackbox@blackbox.no
www.blackbox.no

Kulturkirken Jakob
÷ 25 % på konserter.
Gjelder KKVs egne arrangementer
www.billettservice.no
Tlf. 815 33 133
www.jakob.no

Total Scene & Bar
Slottsfjellfestivalens eget utested.
÷20 % rabatt på billettene.
Stoltenbergs gate 46, Tønsberg.
www.billettservice.no, Tlf. 815 33 133
www.slottsfjell.no

SATS Senior
÷ 33 % på trening (bronse), formiddag.
Fri innmelding, kun adm.gebyr.
NB! Gjelder fra 60 år. 38 treningssentre i Norge. Tlf. 67 91 50 00
www.sats.no

Byåsen Håndball
Byåsen Håndball Elite
÷ 20 % på hjemmekampene i Trondheim Spektrum (Nidarøhallen)
www.byaasen.no

Kunst
Abonnement på magasinet KUNST +
medlemskap i KUNSTklubben for
kr 300 (ord. pris 495). Tlf: 22 01 24 20
E-post: kunst@ﬁneart.no
www.ﬁneart.no

Wallmans
Kr 250 i rabatt per person på
forestillinger.
For inntil 5 personer.
www.wallmans.no

Statoil
27 øre rabatt per liter. Husk å dra
medlemskortet FØR du betaler.
Gjelder alle Statoil-, Best- og
1-2-3-stasjoner i Norge.
www.obos.no/statoil

Cinematekene
To billetter til prisen av én i Oslo,
Trondheim, Lillehammer,
Kristiansand og Tromsø.
www.cinematekene.no

Lambertseter Bad
Gratis adgang til badet hver helg
(lørdager og søndager).
Gjelder for én person.
Glimmervn. 42, tlf. 22 74 94 00
www.lsvk.no

Dansens Hus
÷ 20 % på ordinære forestillinger
for OBOS-medl. og én ledsager.
(Ikke baby/barne- og familieforest.)
Møllervn. 2, Oslo Tlf. 23 70 94 00.
www.dansenshus.no

Nobels Fredssenter
÷ 25 % på inngangsbilletten.
Rådhusplassen i Oslo.
Tlf. 48 30 10 00
www.nobelpeacecenter.org

Advokatfellesskapet Advonor
Rabatt på juridisk bistand.
Gjelder medlemmer over 55 år.
Advokat Per Einar Johansen.
Tlf. 22 91 00 35
Lille Grensen 7, Oslo

Den Norske Opera & Ballett
÷ 20 % på opera/ballettforestillinger.
Gjelder ikke gjestespill.
Tlf. 815 44 488
www.operaen.no

Norsk Folkemuseum
÷ 10 % på varer i museumsbutikken.
÷ 25 % på inngangsbilletten.
Tlf. 22 12 37 00
www.norskfolkemuseum.no

Arena Treningssenter
Fri innmelding og rabatter på trening.
Tlf. 51 800 900 (Stadionparken, Jåttå)
Tlf. 51 426 686 (Jærhagen, Klepp)
www.arena-treningssenter.no

Det Norske Teatret
÷ 20 % rabatt på ordinære
forestillinger. Tlf. 22 42 43 44
www.detnorsketeatret.no

Nøtterøy kulturhus
÷ 20 % rabatt på et stort antall
konserter og forestillinger.
Tlf. 33 40 20 01.
www.notteroy.kulturhus.no

Den Norske Husﬂiden
÷ 10 % på alle varer (unntatt bøker og
bunader).
Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet)
www.dennorskehusfliden.no

Eidsvoll 1814
÷ 25 % på inngangsbilletten.
Carsten Ankers veg, Eidsvoll Verk
Tlf. 63 92 22 10
www.eidsvoll1814.no

Oslo-Filharmonien
÷ 20 % rabatt på ordinære konserter i
Oslo Konserthus.
Gjelder OBOS-medlem og én ledsager.
Billettservice, tlf. 815 33 133.
www.osloﬁlharmonien.no

Fonus begravelsesbyrå
Nordens største sammenslutning av
begravelsesbyråer.
÷ 10-20 % rabatt
Tlf.03024
www.fonus.no

Fotballmuseet
÷ 50 % på inngangsbilletten.
Ullevaal Stadion, inngang gjennom
FotballShop.
Tlf. 23 00 83 07
www.fotballmuseet.no

Oslo Nye Teater
÷ 20 % på ordinære forestillinger.
Tlf. 22 34 86 80. Fax. 22 34 86 88
salg@oslonye.no
www.oslonye.no

Hansson Synssenter
÷ 15 % på briller og solbriller.
Gjelder ikke pakkeprisserier.
Storgt. 23C, Oslo
Tlf. 22 47 90 60

Forsvarets Stabsmusikkorps
÷ 25 % på konserter i Ridehuset,
Akershus festning.
www.billettservice.no,
tlf. 815 33 133
www.fsmk.no

Rogaland Teater
÷ 25 % rabatt på alle forestillinger.
Tlf. 51 91 90 90,
billettsalg@rogaland-teater.no
www.rogaland-teater.no

Juvelen
÷ 10 % på alle varer i 50 butikker
over hele landet. Kan ikke benyttes i
kombinasjon med andre tilbud.
Gjelder ikke service og reparasjoner.
www.juvelen.no

Fritid
og kultur

Telefoni,
drivstoff
m.m.

Telio
10 % rabatt på alle abonnement på
hjemmetelefon, mobil, bredbånd og
mobilt bredbånd.
Kundeservice: 02101
www.telio.no/obos
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DØRER
VINDUER
PARKETT
KJØKKEN
Luna Kjøkken
- nå også flatpakket!
- et rimeligere alternativ for deg som liker å skru selv

2.500m2 SHOWROOM
Du finner oss på Alnabru
Lettvint å parkere
Kvalifisert betjening og
veiledning
Arveset
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Sentrum Bygg as
Verkseier Furulundsvei 9
0668 Oslo
Tlf. 23 17 74 50
www.sentrumbygg.no
8-18 (10-16)

9

Vi leverer mulighetene til borettslaget ditt.
Se og gjør det du vil med TV, bredbånd og telefoni fra Canal Digital.
De fleste borettslag består av ulike mennesker med helt ulike behov. Derfor har vi Norges mest innholdsrike
Grunnpakke med nærmere 50 tv-kanaler, hvorav 14 i HD-kvalitet, som du kan se med en vanlig dekoder eller
med en IDTV. Og derfor inkluderer vi WiMP i tv-abonnementet ditt, hvor du kan velge blant millioner av låter!
Og ikke minst - derfor tilbyr vi bredbånd opp til 100 mbps – så hver og en selv kan bestemme farten.

Les mer om alle mulighetene - på canaldigital.no

Returadresse:
OBOS-bladet, postboks 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo

Kvalitet først og fremst!
Vi har 65 dyktige fagfolk; 4 malermestere og
1 tømmermester. Vi er en solid samarbeidspartner
for deres borettslag.

Web: www.mha.no - e-post: post@mha.no - Tlf: 22 57 84 70

Vi utfører alt innen:
Fasaderehabilitering
Betongrehabilitering
Stålrehabilitering og brannmaling
Dør og Vindusrehabilitering
Malerarbeider
Gulvarbeider

•
•
•
•
•
•

