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KEBONY –
FREMTIDENS
TRE

For mer informasjon og inspirasjon, se
www.kebony.com.

inspirit.no / tusj.no

Velg Kebony fordi det
er vakkert og flott å se
til. Fordi det ikke trenger
vedlikehold eller rengjøring ut over
vanlig vask. Fordi det er mer varig enn nesten
alle andre typer tre. Eller fordi det er fremstilt av
bærekraftige norske tresorter i en miljøriktig prosess.

Tidsriktig, varig og miljøriktig.
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FØRST MED
KABEL-TV
FØRST MED
BREDBÅND
Nå kan du få Get Superbredbånd. Med hastigheter fra 20 Mbps opp
til hele 200 Mbps er Get Superbredbånd 30 ganger raskere enn hva
du får fra andre leverandører som leverer internett via telefonuttaket.
Dette betyr at hele familien kan være på nett samtidig uten, uten at
det går tregt for noen!
Boligsammenslutninger med Get fellesavtale får ekstra gode priser
hos oss. For et godt tilbud, ta kontakt på: styremail@get.no.

Ring 02 123 eller se get.no
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SPAR STRØM - VI UTFØRER ALLE TYPER ETTERISOLERING – HELE ÅRET !

‹‹ For informasjon om støtte
ring 800 49 003
eller les mer på
www.enovaanbefaler.no ››

MALERMESTER - MURMESTER – TØMRERMESTER – SIVILINGENIØR
Frydenbergveien 48, 0575 Oslo, 22 35 62 00,
www.buer-bratfoss.no, post@buer-bratfoss.no

Våren har kommet og sesongen for utvendig maling er allerede
i gang!
Fremtidens
Vi hos Malermester-Buer AS Fargehandel ønsker å gi ditt
borettslag et uslåelig
Håndverkerfirma
tilbud på levering av maling til ditt borettslag.
Vi tilbyr:
• Et skreddersydd tilbud som passer ditt/deres borettslag.
• Befaring med faglig vurdering av hva som bør gjøres,
og gi en beskrivelse av hvordan dere kan få dette til.

• Merkevarer fra alle de største malingsleverandørene
i Norge, og tilpasse produktvalg etter deres behov.

• Fargeveiledning for å få en fargesammensetning som
harmonerer med deres uterom.

• Fraktfri levering over hele Østlandet
• Arbeidsbeskrivelse til den/de som skal male.

Dette for å sikre at rett produkt blir benyttet på
rett sted og at dere får et godt resultat som vil
holde lenge.

Fargehandel

Åpningstider
man-fre.: 07.00-17.00
lør.: 09.00-14.00

• Ombygging/ rehabilitering
• alt av innvendig og utvendig
malerarbeid
• rehabilitering av bad
• rørlegger
• elektrikerarbeid
• Utleie av personell

Ta kontakt: 21 62 30 20/930 82 800 • lasse@malermester-buer.no
Malermester Buer, Frydenbergveien 48, 0575 Oslo • www.malermester-buer.no

ADR Frydenbergveien 48, 0575 Oslo
Tlf 22 95 10 50/ 40 62 37 40 fAks. 22 35 62 01
WEB www.handverkerhuset.no EposT post@handverkerhuset.no
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Vår, vår, vår!
Det har vært en usedvanlig lang og kald
vinter, og derfor er det nå ekstra deilig at
det ser ut til å løsne for våren. Den er på
vei. OBOS-bladet feirer med å sette fokus
på uterommet: balkongen, hagen og fellesarealene våre. For hvordan forvandler
man egentlig en balkong fra en støvete
oppbevaringsplass til en grønn oase for
avslapning? Kanskje ikke alltid mulig,
men vi gir deg noen gode tips med på veien. En løsning er å investere i noen nye
utemøbler, eller å shine opp de du har fra
før. Vi viser deg nyeste møbeltrendene,
samt hvordan du tar vårpussen på de
gamle. Skal dere ruste opp uterommene
i borettslaget? Vi har laget en liste med
ting det er lurt å tenke på før dere starter.
Dessuten har vi laget en sak som handler
om mitt personlige favoritt-tema, nemlig
frø. Vi har, bokstavelig talt, sett nærmere
på hvordan frøene ser ut, hva som skjer
når de spirer, og hvordan du kan lykkes
som hobbygartner på egen balkong. Gøy!
I mai er det salgsstart for OBOS’ første
boligprosjekt i Bergen. Sammen med
Brødrene Ulveseth skal OBOS bygge til
sammen 340 nye boliger i Kronstadparken. Les mer på side 42 til 47. Vi har også
sendt ut fotograf Christina Krüger på jakt
etter Bergens alternative sjel, sterkt inspirert av suksessbandet John Olav Nilsen
& Gjengen.
Følg oss gjerne på
facebook.com/obosmedlem!

Neste utgave av OBOS-bladet kommer
midt i mai.
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Aktuelt

Bygger og bygger: Passivhusene i Rudshagen tar form, og en lærevillig, dansk delegasjon inspiserer byggeplassen.

Populære passivhus
Eneboligene i Rudshagen borettslag er utsolgt,
og nå skal OBOS bygge rekkehus i passivhusstandard. Nylig var en dansk delegasjon
på Mortensrud for å lære.
Tekst | Tone Kristiansen Foto/Illustrasjon | Nikolaj Jonas Blegvad, SPOR arkitekter

Danske byggematerialprodusenter,

rådgivere, arkitekter og utviklere fikk en
omvisning på byggeplassen på Mortensrud der OBOS bygger Norges første felt
med passivhus.
–Det er veldig hyggelig at det er så stor
interesse for Rudshagen, sier prosjektleder i OBOS, Hans Dahl.
Mange vil se og lære

De danske aktørene er nemlig ikke alene
om å ville se og lære av passivhusprosjektet.
–Vi har hatt svært mange besøk på
byggeplassen, og pågangen har blitt så stor
6

at vi i det siste har måttet legge restriksjoner for å sikre framdriften, forteller
Trine D. Pettersen, teknisk sjef i Mesterhus – prosjektets entreprenør.
34 nye passivhus

Rudshagen borettslag er utsolgt, og OBOS
ser nå videre mot neste passivhusprosjekt.
I nærheten av Rudshagen skal OBOS bygge
Stenbråtlia borettslag med 34 rekkehusboliger i passivhusstandard. På takene skal
det monteres solfangere som skal kunne
dekke cirka 60 prosent av energibehovet
til oppvarming og varmt tappevann.

Flytter inn i sommer
Trude Nyborg og datteren Linnea blir
blant de aller første som flytter inn i OBOShistoriens første felt med passivhus. De
første passivhusene i Rudshagen borettslag skal stå klare til innflytting i juni.

OBOSBLADET
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Oslo vokser,
byene vokser
I fjor økte folketallet i Oslo med 12 370 innbyggere, men det ble ferdigstilt bare 2 079 boliger.
Det vil si at det ble bygget én ny bolig for hver
sjette nye innbygger i byen. I dag bor det 2,0
personer per bolig i hovedstaden. Det burde
derfor teoretisk sett vært ferdigstilt vel 6 000
boliger i Oslo i fjor. Statistisk sentralbyrås middelprognose for befolkningsøkningen i Oslo
i årene fremover sier at byen kommer til å
vokse med cirka 10 000 innbyggere per år de
neste 20 årene. I så fall bør det bygges cirka
100 000 boliger dersom befolkningen skal ha
omtrent samme boligstandard om 20 år som
de har i dag. På grunn av de høye boligprisene blir gjennomsnittsstørrelsen på nye boliger
stadig mindre. Vi ser derfor for oss at antall
kvadratmeter boligflate som hver innbygger
disponerer om 20 år vil være mindre enn i dag.

«Vi må bygge en tettere by med
høyere utnyttelse og større nærhet til arbeidsplasser og kollektivtransport enn vi har i dag.
Dette vil føre til at Oslo blir en by
også utenfor sentrum, og ikke
bare Europas største landsby.»
De siste fem årene har befolkningen i Oslo økt
vesentlig mer enn det som har vært Statistisk
sentralbyrås middelprognose. I gjennomsnitt
har befolkningen øket med vel 12 000 per år
de siste fem årene. Den gjennomsnittlige boligbyggingen de 5 siste årene har vært 3 000
ferdigstilte boliger per år. Det vil si at boligbyggingen de siste årene har vært på om lag
halvparten av det den burde være dersom dagens boligstandard skal opprettholdes.

Oslo kommune starter i disse dager arbeidet med ny kommuneplan fra 2013. I denne
kommuneplanen er det viktig at kommunen
planlegger hvordan man skal kunne skaffe
100 000 til 120 000 boliger i løpet av de neste
20 årene, uten å bryte markagrensen. Det blir
en formidabel oppgave. Den kan ikke løses
uten at vi bygger en tettere by med høyere
utnyttelse og større nærhet til arbeidsplasser
og kollektivtransport enn vi har i dag. Dette
vil føre til at Oslo blir en by også utenfor sentrum, og ikke bare Europas største landsby.
Kommunene i Akershus og Akershus fylke
står overfor lignende utfordringer som Oslo
kommune. Her vil befolkningen antagelig øke
omtrent like mye som i Oslo i årene fremover.
Oslo kommune kan derfor ikke slå seg til ro
med at tettstedene i Akershus bygges ytterligere ut. Det må de uansett for å ta imot den
økte befolkningsmengden. De to fylkene må
imidlertid finne frem til samarbeidsformer
som gjør at biltrafikken og de eviglange bilkøene inn og ut av Oslos sentrale strøk, med
tilhørende forurensing og klimautslipp, reduseres så mye som mulig.
For oss boligbyggere vil det antagelig bli nok
å gjøre i årene som kommer.

Martin Mæland
konsernsjef

Antagelig bør det bygges enda flere boliger
i Oslo enn det som befolkningsøkningen tilsier. Hver dag pendler omkring 150 000 mennesker inn til Oslo for å komme på jobben.
70 prosent av biltrafikken i Oslo kommer fra
Akershus. Mange av disse ville temmelig sikkert foretrukket å bo i Oslo dersom de hadde
funnet en bolig de hadde råd til å eie.

OBOSBLADET
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Smått om mangt
MEDLEMSTILBUD
AKTUELT I VÅR

Frydefull OBOS-dag

GØY Å GJØRE

Byvandring med jazzkafé
Ny byvandring med historieformidler og OBOS-ekspert Leif Gjerland. Denne gangen
fra Tøyen-senteret via koselige Kampen til Vålerenga og Kværnerbyen. Oppmøte på
Tøyen senter ved oppgangen fra T-banen, onsdag 11.mai klokken 19.00. Klokken 20.30,
det vil si ved ankomst til Kværnerbyen, er det jazzkafé med servering i Fyrhuset for
den som ønsker det. Arrangør: Kulturprogrammet i Kværnerbyen
Tekst: Marie Dyrén

For trettende året på rad inviterer OBOS til egen
medlemsdag på Tusenfryd. Fredag 3. juni fra klokken 14.00 til 21.00 har OBOS-medlemmene fornøyelsesparken helt for seg selv. Billettene koster 160
kroner per stykk, og selges på www.billettservice.
no. Ordinær pris er 260–330 kroner. Det blir gratis
parkering på OBOS-dagen.
Tekst: Tone Kristiansen | Foto: Tusenfryd

1.

TURTIPS APRIL

LUFTETUR

2. BYTUR

TURTIPS APRIL

Bygning med historie

Nobel søndagsutflukt?

Restaureringen av Eidsvollsbygningen til
Grunnlovsjubileet i 2014 starter i september. Benytt sjansen til å se den historiske
bygningen nå i vår før den stenger for
oppussing 15. august. På området finner
du både kafé, museum og butikk. Ta
lokaltog til Eidsvoll Verk stasjon, derfra
er det cirka ett kvarter å gå til bygningen.

Visste du at OBOS-medlemmer får 25
prosent rabatt på inngangsbilletten til
Nobels Fredssenter på Rådhusplassen
i Oslo? Fra 12. mai kan du for eksempel
få med deg en utstilling om Fridtjof Nansens humanitære arbeid og flyktninger i
dag. Se nobelpeacecenter.org

Tekst: Cathrine Wolf Lund

8

Tekst: Cathrine Wolf Lund

10 prosent rabatt hos Juvelen
Nå får OBOS-medlemmer 10 prosent rabatt i alle
Juvelen-butikker i hele Norge. Med sine 50 butikker
er Juvelen en av landets fremste gullsmed- og urmakerkjeder. Bruk OBOS-rabatten neste gang du skal
kjøpe en gave, eller unne deg selv noe fint.
Tekst: Tone Kristiansen | Foto: Colorbox

OBOSBLADET
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MITT OSLO

STELLA MWANGI

Får storbyfølelsen
Grand Prix-vinner Stella Mwangi har Karl
Johans gate som sin Oslo-favoritt.
– Å gå langs Karl Johan en varm og
deilig sommerdag med en smoothie i
hånda – det er bare helt fantastisk, sier
Stella.
Hun elsker stemningen, folkelivet og
atmosfæren i og rundt Oslos paradegate.
– Og ikke minst butikkene! På sånne
dager får jeg en skikkelig storbyfølelse,
og da er det nesten som om jeg er i Paris
eller London, sier Stella.
– Jeg er oppvokst på Eidsvoll og har i
tillegg bodd på Kløfta og Lillestrøm. Jeg
tar gjerne noen turer inn til byen – og da
er Karl Johan et absolutt høydepunkt,
sier Stella.
Siden hun vant den norske Grand
Prix-finalen i februar, har Stella vært
travelt opptatt med plateinnspilling og
forberedelsene til den internasjonale
finalen i Düsseldorf.
– Derfor har det ikke blitt så mange
osloturer i det siste, men Karl Johans
gate er jo uansett på sitt fineste om
sommeren, så det er verdt å vente på,
sier Stella, som satser at plata vil være
klar for salg før hun setter kursen mot
Tyskland i begynnelsen av mai.
Tekst: Eddie Chr. Thomas
Foto: Thomas Bjørnflaten/Nyebilder.no
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Vi utfører planlegging,
prosjektering og
gjennomføring av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalrehabilitering av
fasader og tak.
Innvendig rehabilitering
Kjemisk malingsfjerning,
oppmaling silikatsystemer.
Full behandling av
utvendige trefasader.
Etterisolering.
Høytrykksvask, sprøytemaling
Tilstandsrapport, rådgivning
og vedlikeholdsplaner.
5 egne lifter.

Kontakt oss for en
uforpliktende samtale.

MALERCOMPAGNIET OSLO AS

GLADENGVEIEN 3 B, 0661 OSLO TLF 23 03 54 50 tom@malercompagniet.no/vidar@malercompagniet.no www. malercompagniet.no
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Endelig en
kjøkkenvifte
med kullfilter
som fungerer!

dule

CleanAir Mo

osen.
95 %* av mat
Fanger opp
ngjøres
re
ft
lu
et
m
Oppvar
et.
bake i romm
og blåses til

Ny kullfilterteknologi – CleanAir Module. Endelig finnes det et kullfilter som
gjør kjøkkenviften like effektiv som vifter med utløp til friluft. Med CleanAir
Module fanger ventilatoren opp 95% av all matos. Ikke noe rør. Bare ren luft.
www.bosch-home.no

* Svenska Energimyndighetens test viste at Bosch DWB063650S med kullfiltermodulen CleanAir oppnådde et osopptak på 95 %. Svenska Energimyndigheten skriver samtidig at de
fleste kullfilterventilatorene kun oppnår ca 45 – 55 % osopptak. De har beregnet er besparelse på opptil 1100 kr per år basert på en strømpris på 1 kroner per kWh og en standard
bolig i øvre del av Sverige som bruker en utluftingsventilator med kapasitet på 700 m3. (November 2010)
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Trigonor AS
Tlf.: 69 27 90 10
www.trigonor.no
epost@trigonor.no

Miljøvennlig kvalitet
og sikre løsninger

100%
Vedlikeho
lds
fritt!
www.trigonor.no
Ring for gratis befaring
eller gratis katalog
69 27 90 10
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Livet i borettslaget
Skjer det noe der du bor? Send oss tips eller bilder på e-post til obosbladet@obos.no.
Rehabilitering i Hallagerbakken
1 HOLMLIA: Fasadene på de populære rekkehusene i
Hallagerbakken borettslag på Holmlia i Oslo er nå i ferd med
å bli rehabilitert. Styret legger jevnlig ut rapporter om rehabiliteringen på borettslagets blogg, og dermed er det mulig
å følge med på hvordan arbeidene skrider fram. Arbeidene
pågår for fullt gjennom våren, og OBOS-bladet håper å komme tilbake med bilder av hvordan rekkehusene ser ut i ny
drakt! Les mer på www.hallagerbakken.wordpress.com.

Rekkehusene i
Hallagerbakken
– før rehabiliteringen.

Kampen om bakgården
2 NY BOK: I barneboka «Jon Eltons vitaminfattige liv»
av Beate Muri, er det gutten Jon som tar jobben med å
snakke de voksne til fornuft: Han vil rive ned gjerdene
i bakgården.

Forfatteren Beate Muri bor selv på Grünerløkka i Oslo:
– Bakgårder er spennende miljøer for barn. De kan lære mye
der, samtidig som det er trygt. Jeg har sett dette tydelig i
Valdresgata borettslag, der jeg selv bor: Selv om vi ikke har
noen bakgård med gjerder og stengte porter, har ungene i
mange år hatt mer enn nok med plassen mellom blokkene
som lekeområde, sier Muri.
Helten i Muris bok må gripe til de radikale og småkule
foreldrenes egne virkemidler fra ungdomsårene for å lykkes.
Og etter hvert får ungene hjelp fra uventet hold.

1

Vaskeri blir forsamlingshus
3 HOVIN: Hovin borettslag har i lengre tid jobbet med å
bygge om det gamle fellesvaskeriet til forsamlingshus. I april
er arbeidene klare. Lokalet blir universelt utformet, fullt utstyrt med servise og dekketøy (plass til 64 til bords) og vil
kunne leies ut til borettslagets beboere for en rimelig penge.
OBOS-bladet gratulerer Hovin borettslag med et strålende
prosjekt! Følg prosessen på hjemmesidene til Hovin borettslag på www.hovinborettslag.no

2

3

OBOSBLADET

13_Livet i BRL.indd 13

13

28.03.11 14.20

Tema
uterom

BRUKERVENNLIG

BALKONG
Hvordan forvandler du balkongen fra rotete oppbevaringsplass til et sted du kan spise frokost, ta et
glass vin eller slappe av med en god bok?
Tekst | Heidi Røneid Foto | June Witzøe Styling | Signe Schineller

Bor du midt i byen, kan en balkong være redningen på varme dager. Stylist Signe Schineller har tatt turen til Jess Carlsens borettslag for å gjøre balkongen klar til sommeren.
– Problemet med denne balkongen er at de fleste tingene er plassert i samme høyde, noe som gir lite dynamikk. Nesten alle plantene
står på gulvet og stolene er lave. For å utnytte plassen på balkongen bedre, bør man ha planter og pyntegjenstander i flere høyder,
sier hun.
Leiligheten ligger i sentrum av byen og beboerne er av og til plaget av noe støy og innsyn fra naboer. For å beskytte balkongen mot
dette, satte stylisten opp en bastskjerm. Noen borettslag tillater
ikke skjermer som er høyere enn rekkverket, men et stykke stoff
foran balkonggjerdet kan gjøre samme nytten.
– Når balkongen skjermes blir den dessuten lunere, og man får
en ramme rundt sin egen oase, sier stylisten.
Bryt opp store flater

Balkongen var preget av store flater i betong og glass, i tillegg til
et gjerde i stål. Materialene gir et industrielt uttrykk som ikke
akkurat innbyr til hygge. – Hvis man ikke bryter opp flatene blir
det kaldt og sterilt. Derfor har vi satt opp et espalier som klatreplantene kan vokse oppover. Når de blir større vil betongveggen
14

dekkes av grønne blader, sier Schineller.
På glassveggen klistret stylisten folie formet som gress. Denne
folien tåler utendørsklima og bringer en følelse av natur ut på balkongen. Gulvet ble deretter dekket av treheller som også bidrar til
at balkongen blir lunere og varmere å trå på.
–Det går også an å legge et slitesterkt teppe oppå trehellene. Med
et fargerikt teppe på gulvet i tillegg til fargerike gjenstander i høyden får man dessuten en større helhet på balkongen, sier Schineller.
Oppbevaring

Levende planter er en naturlig del av balkonglivet, men hvor skal
man gjøre av potteskjulere, krukker og poser med jord som ikke er
i bruk? Balkongen har en tendens til å rote seg til.
–Når jord, potter og stolputer står framme virker balkongen rotete. Invester heller i en balkongkasse og gjem det du trenger på
balkongen unna i den, sier Schineller.
Små balkonger bør ha smale oppbevaringsbokser slik at boksen
ikke blir for dominerende eller tar opp for mye plass. For å utnytte
hele balkongkassen har Schineller trukket om en gammel stolpute
i akrylstoff og lagt den oppå kassen. I tillegg til å skjule det lite tiltrekkende lokket får balkongen flere sitteplasser. Akryl kan vaskes
og er derfor bedre å bruke enn for eksempel voksduk.
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TIPS! Ta inn putene. Selv om noen uteputer tåler vann blir de fort DEKKET AV
STØV på en bybalkong. Oppbevar putene
i en OPPBEVARINGSKASSE på balkongen eller legg dem i en søppelsekk i boden.
DA VARER PUTENE MYE LENGER.

Kjøp en smal oppbevaringsboks og legg en pute oppå lokket. Da får du
ekstra sitteplasser til uteselskapet. Her har vi trukket om en gammel hagepute med akrylstoff. Når balkongen ikke brukes kan putene oppbevares nedi boksen. Trehellene, det grønnmalte gjerdet og oppbevaringsboksen er fra Byggmakker, akrylstoffet er fra Aspegren, puter med mønstrete
stoff, stigen, håndklær og forkle er fra Åhléns, skoene er fra Nordin.
OBOSBLADET
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Balkongen hadde i utgangspunktet tremøbler, men ettersom treheller ble
lagt på gulvet valgte stylisten å sette inn hvite stoler som kunne bryte med
tregulvet. Balkongkassen har eieren av balkongen bygget selv. Urter og planter
stortrives i en dyp og stor balkongkasse. Den gule vesken og mappen er fra
Aspegren, de grønne hageredskapene er fra Plantasjen, keramikkserviset på
bordet er fra Vance Kitira og de hvite telysene er fra Byggmakker.

Og blir det stoff til overs kan det bli en duk til bordet.
– Å hente igjen de samme stoffene forskjellige steder gir en fin
helhet på balkongen. Dessuten er det bra å bruke opp hele stoffet
når man først har kjøpt det, sier stylisten.
Bruk små møbler

Møblene på balkongen i Jess Carlsens gate var behagelige å sitte i,
men lave og tok mye plass.
– Møblene må tilpasses balkongen. De lave stolene gjør i dette tilfellet at balkongen virker trangere. Da er det bedre å ha stoler som
tar mindre plass til vanlig, og så heller ha en solstol eller hengekøye
i boden som man tar fram når man vil sole seg. Da får man en mye
luftigere balkong til hverdags, i tillegg til at man kan slappe ordentlig av når man vil det, sier Schineller.
Takk til Byggmakker for treheller og tregjerde.

TIPS! Dyrk dine egne URTER OG GRØNNSAKER.
Da har du alltid tilgang på friske urter og det er MYE
BILLIGERE enn å kjøpe nye i butikken hver gang.
16
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Gjør balkongen fin!
• Bland forskjellige mønstre på balkongen.
Men pass på at fargene passer sammen
og at du har en rød tråd.
• Hvis du har en liten balkong: Tenk flerbruksmøbler. Kanskje kan toppen av en
kasse også være en benk, eller kanskje du
har plass til noen bokser under benken?
• Bruk smale oppbevaringsløsninger som
tar liten plass hvis du har en liten balkong.
• Trekk om gamle stolputer i et nytt akrylstoff. Da får du brukt putene om igjen
samtidig som du får et nytt utseende på
balkongen.
• Treheller på gulvet gjør at balkongen føles
lunere og gulvet er bedre å gå på.
• Sett puter og blader i en kurv som du enkelt kan flytte inn og ut på balkongen.
• Sett planter i krukker og samle ulike krukker i grupper.
• Fine krukker som ikke er i bruk, kan stables oppå hverandre og bli vakre elementer på balkongen.
OBOSBLADET
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En liten kanin pynter opp i blomsterkassen. Et malt kantgjerde fra Byggmakker skjermer noe mot vind. Kaninen er fra DesignTorget.

Bygg din egen
balkongkasse
Mål opp hvor stor du vil at kassen skal være.
Tegn en skisse og ta den med til en trevarehandel. De kan gi råd dersom du skulle
ha tenkt feil. Få alle bitene saget til i riktig
lengde på trevarehandelen. Da er det bare
å skru dem sammen når du kommer hjem.
Innsiden av kassen er dekket av en presenning med noen hull i bunnen. Legg lecakuler i bunnen for drenering og fyll kassen
med jord.

TIPS! Når du kjøper BLOMSTER
TIL BALKONGEN, ikke bare kjøp
dem som ser fine ut, men undersøk at blomstene FAKTISK VIL
TRIVES på din balkong.
18

Dyrk dine egne urter på balkongen! En
urtesaks klipper urtene opp i små biter
med én gang. Både fatet, morteren og
urtesaksen er fra DesignTorget.
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Kjør debatt
om uterommet!
Hvordan ønsker vi at uterommet brukes? Det er
det første spørsmålet borettslaget bør stille seg
når man skal i gang med en oppgradering, sier
Guro Voss Gabrielsen i Norsk Forms ByLab.
Tekst | Tyra T. Tronstad Foto | Nyebilder.no og Nikolaj Jonas Blegvad
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Mange vil kanskje kjenne seg igjen i dette: Benkene i borettslaget er råtne og hekken har sett bedre dager. Lekeplassen er
ikke godkjent lenger, og de gamle tørkeboksene står og ruster. Generalforsamlingen vedtar at uterommet skal rehabiliteres,
og en landskapsarkitekt kommer med et
forslag. Og er ikke det bra, da? Er det ikke
slik det skal gjøres?
– Det er ingenting i veien med å bruke en
landskapsarkitekt eller andre fagfolk. Men
det bør ikke føre til at beboerne får tredd
løsninger mer eller mindre over hodet.
Det er mye å hente ved at beboerne selv er
med fra idé til planlegging og gjennomføring, både for det endelige resultatet og for
samholdet i borettslaget. For å få et godt
resultat, tror jeg det er en fordel om man
kan kople fagfolk og beboere så tidlig som
mulig, og ta utgangspunkt i hvordan områdene brukes. Eller hvordan man vil at de
skal brukes – og derfra gå i diskusjon om
selve utformingen, mener samfunnsgeograf
og rådgiver i ByLab Guro Voss Gabrielsen.
Diskusjon før beslutningen

«Å kjøre en prosess», kaller Guro Voss Gabrielsen det, men egentlig ville hun helst ha
funnet en annen måte å si det på. Det handler mest om å få i gang en samtale mellom

Korsgata borettslags prisbelønte uterom.

Guro Voss Gabrielsen er samfunnsgeograf og
rådgiver i ByLab. Hun avslutter snart sitt doktogradsarbeid om Groruddalssatsningen, og
har jobbet mye med by- og stedsutvikling.
OBOSBLADET
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Fra uterommet i Langgata 15 på Rodeløkka.

«Å sette i gang en stor diskusjon
om hva man vil, kan kanskje føre
til at konflikter kommer fram.
Folk vil jo ikke det samme.»
GURO VOSS GABRIELSEN
samfunnsgeograf og rådgiver i ByLab.

de som bruker uterommet – før beslutningene tas. De som bor i området kan ha helt
andre ideer om hva de vil enn personer som
kommer utenfra.
–Å sette i gang en stor diskusjon om hva
man vil, kan kanskje føre til at konflikter
kommer fram. Folk vil jo ikke det samme.
Noen vil ha lekeplass, andre er redde for
bråk. Da er det ofte mye tryggere å jobbe
med det fysiske og hvordan noe skal se ut.
Da ser man resultater med én gang. Men
konflikter er ikke feil. Konflikter er bra. Det
er da det skjer noe. Nøkkelen er hvordan
komme videre, så konflikten ikke låser seg,
mener Voss Gabrielsen.
22

rettslag på
Fra Korsgata bo lo, som vant
Grünerløkka i Os onkurranse i 2008.
OBOS´ uteromsk

Få fram de gode idéene

Hun ser for seg at en større uteromsrehabilitering kan være litt som å søke om OL.
Den viktigste jobben ligger i forarbeidet. Så
er det å få det gjort, rene sjarmøretappen i
forhold.
– Ønsker man seg steder man kan sitte
ute og samtidig være litt skjermet? Eller
vil noen spille bordtennis ute hele året? Eller kunne ake ute i en skikkelig akebakke?
Trenger man et bedre opplegg for søppeltømming? Prosessledere er et håpløst ord,
men det finnes folk som kan hjelpe borettslag å få folk til å komme fram med de gode
ideene. Noen ganger bør man kalle inn til et

møte som er noe annet enn en generalforsamling. Et idémøte for å få fram hva folk
vil? Hva vil vi? Hva er gøy?
Lær av hverandre!

Voss Gabrielsen tror også at borettslagene
har mye å lære av hverandre når de skal sette i gang med slike prosjekter.
–Det sitter så mye kompetanse rundt omkring. Men mange vet ikke om hverandre!
Man vet jo knapt noe om prosessen i naboborettslaget, som kanskje har hatt en prosess man kunne lært noe av. Jeg synes OBOS
med fordel kunne tatt på seg den typen formidling borettslagene imellom, mener hun.
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Faglig leder Lars Myhrbraaten i OBOS
Prosjekt.

SMÅ TILTAK,
STOR EFFEKT
Det er ikke noen motsetning mellom det som
er fint og det som er funksjonelt når det kommer til uterom, mener fagansvarlig for utemiljø
Lars Myhrbraaten i OBOS Prosjekt.
– Borettslagene kommer ofte til oss med
noen litt løse ideer og ønsker om hva de vil ha.
De har kanskje snakket om at de vil ha mer
blomster, bedre og flere sitteplasser, nye parkeringsplasser og så videre. Vi anbefaler dem
nesten alltid å bruke litt mer tid på å finne ut
hva de vil. Og å lage en overordnet plan.
For å gi styrene noen tanker, har OBOS
Prosjekt laget en huskeliste over hva styrene
bør tenke over over før de går i gang med en
plan for uterommet. Det finnes også regler å
forholde seg til; for eksempel når det gjelder
universell utforming. Her gjelder det å gjøre
riktige valg fra starten.
– Selv om en uteromsrehabilitering koster
penger, er det likevel snakk om lite på hver når
det kommer til de litt større borettslagene. Ofte
kan en ta en uteromsrehabilitering uten noen
særlig husleieøkning, sier Myhrbraaten.
Som anleggsgartner vil han også understreke at også små tiltak kan ha stor effekt. Alt
behøver ikke å koste mye penger:
– En plen kan bli grønnere ved riktig stell
og trærne penere hvis de blir beskåret av fagfolk. Det kan ryddes og kantes og settes ned
nye benker. Tenk på hva ti tusen blomsterløk
utenfor et borettslag kan gjøre. Det ser ut som
om styret har brukt to hundre millioner kroner,
smiler han.

OBOS Prosjekt bistår hvert år mange
borettslag med å gjennomføre gode
uteromsprosjekter. Det finnes også tilskuddsordninger fra Husbanken. Les
mer på www.obosprosjekt.no, eller kontakt OBOS Prosjekt på 22 86 55 85.

Før og etter i Teisen Vest
Et nedslitt uterom med asfalt ble helt
nytt i Teisen Vest borettslag.
Teisen vest borettslag i Oslo har rehabilitert
hele uterommet som omkranser 470 boliger.
Det nye uterommet stod delvis ferdig i fjor
sommer, men det er først denne sommeren
at hele anlegget vil kunne tas i bruk. Jeanette
Engeset var styreleder da generalforsamlingen bestemte at jobben måtte gjøres, og forteller at den største jobben for borettslagets
del var forarbeidet og planleggingen.
–Det synes kanskje ikke, men dette er faktisk
det mest krevende, sier hun.

Da borettslaget først tok opp situasjonen
med de nedslitte uteområdene, var det først
snakk om å gjøre mindre ting. Men etter
hvert så styret at «klatting» ikke var en god
metode.
–Vi bestemte oss for å oppgradere hele
uterommet samtidig og etter en plan. Det
ville bli både penere og rimeligere. Dette
krever selvsagt en del av styret, men på sikt
lønner det seg, sier Engeset.
Sommeren 2011 blir den første sommeren
med helt nyåpnede lekeplasser, grøntanlegg, plener, søplekasser og benker i Teisen
Vest. OBOS-bladet gratulerer!
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Ferrari style
La barnet kjøre Ferrari

CONTAINER
til
dugnad
og
rydding

9-36 kg.

0-13 kg.

1149,- 1498,-

BeOne SP 0-13 kg

BeLine SP 9-36 kg

Bilbarnesete for nyfødte.
Setet festes bakovervendt
med bilens 3-punktssele.
Bilsetet har ekstra støttepute i setet og solskjerm.
Vaskbart setetrekk.

Bilstol for barn fra ca. 1 år.
Brukes først med setets
integrerte 5-punktssele
hvor setet festes til bilens
setebelter. Fra 15 kg. (ca. 3
år) gjøres stolen om til beltestol ved at selene tas ut
og barnet sikres med bilens
3-punktssele. Fra 25 kg. tas
ryggen av og setet brukes
som bilpute. Vaskbart trekk.

15-36 kg.

1198,-

BeFix SP 15-36 kg

FAST PRIS

Beltestol for barn fra ca. 3 år. Setet
brukes med bilens 3-punktsele. Fra
25 kg. tas ryggen av og setet brukes
som bilpute.Vaskbart trekk.

Se vår katalog på www.rudo.no
Vi sender over hele landet

Totalleverandør innen
avfallshåndtering

www.ragnsells.no
Untitled-1 1

Oslo: Grønland 30, 0188 Oslo, tlf. 23 16 39 90.
Man-fre 10.00-19.00, lør 10.00-16.00
Oslo: Ullevålsvn. 7, 0165 Oslo, tlf. 22 48 03 60.
Man-fre 10.00-18.00, tor 10.00-19.00, lør 10.00-16.00
Strømmen: Strømsvn. 43-45 Tlf. 63 80 69 00.
Man-fre 10.00-20.00, lør 10.00-16.00
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Smått om uterom
Nyheter og tips til utendørssesongen. Enten du har balkong,
veranda, terrasse eller hage.
Tekst | Cathrine Wolf Lund Foto | Produsentene og nyebilder.no

HAGEBENK PÅ HJUL
Wheelbench er en mobil hagebenk i heltre med et innebygget trillebårhjul. Benken er laget i accoya-tre, som er svært holdbart, og
impregnert med eddik. Dermed skal benken tåle å stå ute over
tid. Denne benken koster 8 900 kr, mens et rimeligere gjør-det-selvbyggesett er på vei ut på markedet. Se thedutchconnection.no

LANGE SOMMERNETTER
Med ledningsfrie, solcelledrevne lamper til å henge i
trær og busker blir lange sommernetter enda lengre. Solvinden er en serie med LED-lamper fra IKEA, som kommer
i mange ulike farger og koster fra 69 til 129 kroner.

Skal dere ruste opp uteområdene?

TIPS TIL STYRET!
FARVEL TIL
ENGANGSGRILLEN
Vi elsker å grille, men vet jo at engangsgriller ikke er bra for miljøet.
Heldigvis er det kommet gode alternativer. Denne grillen fra Bodum har
stålbein og håndtak i varmebestandig
silikon, og passer i parken, på hytta
og i marka. Grillen koster cirka 400
kroner, se bodum.no.

• Tenk selv først. Hva har dere behov for? Hva ønsker
dere?
• Lag en prioriteringsliste. Dere har ikke økonomi til å
gjøre alt.
• Kontakt fagfolk som kan hjelpe dere gjennom prosessen.Vær klare i hva dere forventer og ønsker av en ekstern prosjektleder. Bli enige om omfanget og hvilken
bistand dere trenger.
• Ikke glem kostnadene. Forprosjektering og konsulentarbeid koster.
• Vær et team. Styret må stå sammen og dette krever
mye arbeid av dere også. Vær tålmodig. Ting tar tid.
Kilde: Bolig & Miljø
OBOSBLADET
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FRØ DEG!
Plant et frø og se det spire. Skap nytt liv i vinduskarmen og blomsterfest på balkongen til sommeren.
Tekst og styling | Cathrine Wolf Lund Foto | Hans Fredrik Asbjørnsen

Frø er, når man tenker etter, små underverk. Når et frø puttes i

fuktig jord og får tilstrekkelig med varme, da bryter fuktighet og
jord ned skallet rundt frøet og en spire kan tvinge seg ut og opp.
Det er dette som skjer, og vi kan få det til hjemme hos oss selv.
Det har jeg alltid vært fascinert av. Kanskje fordi jeg er vokst opp
på gård med produksjon av korn og grønnsaker og fullt fokus
på spiring? I alle fall er det nesten ingenting som er bedre enn
å følge med på prosessen fra tørt frø til brautende blomkarse på
balkongen.
–Det sitter dypt forankret i oss dette med å ville dyrke ting, og
forskning viser faktisk at jord inneholder en bakterie kan virke
på samme måte som antidepressiva, sier kommunikasjonssjef
Liv Opsahl i Hageselskapet, en ideell organisasjon som jobber
for å fremme hageglede og hagekultur.
Og gleden over å se grønne vekster spire gjelder for alle. Her
er regelen: Har du vinduskarm, har du hage:
–Å så og dyrke fram planter og grønnsaker er på ingen måte
forbeholdt dem med villa og hage. Alle kan så sine egne blomster, og stille med egenprodusert salat til vårens første grillfest,
sier Opsahl.

HVA?
Når kan du så?
Når som helst, les på pakken når de ulike sortene frø best vil spire.
Hva trenger du?
Såjord, ikke vanlig jord. Denne spesialjorden er næringsfattig og sandholdig. Frøene har allerede den næringen de trenger i seg til å spire.
Jord med store partikler er rett og slett dårlig for røttene, spirene klarer
ikke trenge gjennom og røttene får ikke vokse som de vil.

HVORDAN?
Det er to hovedmetoder:
1. «Breiså»: dette vil si at du sår mange frø på en stor flate, for eksempel
i grønne minidrivhus i plast. Når spirene har kommer opp, velger du
ut de fineste spirene og setter dem over i større potter. – Dette er en
viktig fase der vi må gjennom en ganske heftig utvelgelse. Man kan
ikke være grei mot alle spirer. Noen må dø, sier Opsahl.

Kornblomst

Blomkarse
26
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jorda gjør at skallet på frøet brytes ned og at spiren kan
komme ut. Det danner seg en liten rot som suger til seg
næring, deretter kommer de første bladene opp. Disse
kalles frøblad, og ser annerledes ut enn de senere bladene. De er tynne og små, men ikke luk dem bort!

FASE 2: HERDING
De sarte plantene du skal flytte/sette ut, er ikke vant
til vind og vær. Derfor må de bygge opp motstandskraft mot klimaet på balkongen eller terrassen – de
må herdes.

2. Kjøp enkle, små potter av papp eller plast og så tre –
fire frø i hver. Hvor mange frø du putter i hver lille potte
kommer an på typen frø. Les på pakken!

TRINN-FOR-TRINN:
1. Hell såjord i potten.
2. Press jorden lett sammen.
3. Vann! Bruk kanne, ikke dusjeflaske.
4. Så (les på pakken hvor dypt de skal sås)
5. Ferdig!

HVA SKJER?
Før frøene spirer er det ikke viktig med lys. Ideell plassering av minidrivhuset eller pottene kan være i en vinduskarm med noe undervarme. Legg gjerne litt plast
over, og sørg for at frøene og jorden holder seg fuktig.
Dusjeflaske kan være nyttig. Fuktigheten og varmen i

Sett gjerne hele brettet eller minidrivhuset (uten
plasttak) ut noen timer om dagen i en kort periode
før de pottes om i større krukker. Dekk gjerne med
agrylduk (fås på hagesentre) som beskytter ekstra,
eller et tynt skjerf. Agrylduken kan også være god å
ha hvis det kommer en ekstra kald vårnatt.

FASE 3: UTVELGELSE OG
PLANTING I KRUKKER
1. Velg ut de kraftige og beste spirene til et videre
liv i krukker.
2. Tommelfingerregelen er: Bruk så mye jord og så
store krukker som mulig. Da unngår du at plantene
tørker ut, bruker opp næringen og dør i løpet av sommeren. Små krukker er søte, men ikke funksjonelle.
3. Drenering i bunnen er viktig. Ellers blir plantene
stående et helt liv med vann på tærne. Dekk bunnen
av krukkene med Leca-kuler og legg en side eller to
av Aftenposten mellom kulene og jorda.

TIPS! Sett pottene på et brett og VANN SPIRENE FRA UNDERSIDEN,
slik at de kan suge opp den FUKTIGHETEN de trenger.

Spinat
Ringblomst
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BLOMKARSE
(Tropaeolum majus L.)
Fargesterk og hurtigvoksende hageblomst,
som også er spiselig. Legg frøene i lunkent
vann ett døgn før du sår dem. Når blomsten
er avblomstret kommer det grønne frø. Plukk
dem av, så kommer det flere blomster. Frøene
kan tørkes og såes på nytt.
LURT TIPS TIL BLOMKARSE:
Bland 50/50 jord og kukompost (fås kjøpt på
hagesenter). Næringen frigjøres langsomt,
og sikrer deg blomster hele sommeren.

SPINAT
(Spinacia oleracea)
Grønn plante med spiselige blader. Bladene
er 3–30 centimeter lange og 1–15 centimeter brede. Fyll en stor krukke med spinat og
plukksalat, så har du din egen lille salatbinge til sommeren.
NB: Også spinat krever velgjødslet jord, gjerne kukompost. Kan høstes cirka to måneder
etter at den er sådd.

KORNBLOMST:
(Centaurea cyanus L.)
Nordisk sommerblomst som er spiselig og
virker antiseptisk og betennelseshemmende.
Gjør seg godt på balkongen. Tidligere var
dette en vanlig plante å se i kulturlandskapet
rundt om i landet, nå nesten utryddet. Har et
særpreget frø, formet som en slags «paraply».
VISSTE DU AT…
…saften fra kronbladene er så intenst blå at
den ble brukt som blekk?

RINGBLOMST:
(Calendula officinalis L.)
Ettårig sommerblomst som er lett å dyrke,
spiselig og fin å tørke. Har en lang forhistorie
som medisinsk urt, og kan brukes i kremer,
såper og sårsalver.
VISSTE DU AT…
…gammel overtro påstår at kranser av ringblomst på dørstolpen vil stoppe den onde fra
å trenge inn i huset, og friske ringblomster
innendørs vil øke energien i rommet?
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Oslo kommune

HUSK ÅRETS

RUSKEN-

AKSJONER
www.rusken.no

EN RENERE BY
– med din hjelp

Tema
uterom

UTELIV!

Det er vår, og her er noen friske hagemøbelnyheter. Pluss noen tips til hvordan
du kan rengjøre de gamle møblene.
Tekst | Cathrine Wolf Lund Foto | Produsentene
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– Vi bor i et land der det regner mer enn

vi kanskje ønsker, men vi vil jo likevel
ha utemøbler som kan stå ute hele tiden.
Derfor har vi satset på holdbare møbler
i plast, plastrotting og plast med treliknende struktur, forteller trend- og hjeminnredningsekspert Camilla Gjerset hos
IKEA. Og trenden er nå mer praktisk enn
romantisk. De fleste av oss har tross alt
ikke den aller romsligste hagen med plass
hammock og lounge-område. Men liten
plass er ingen hindring.
–Disse møblene er lette og kan stables.
Pluss at de kommer i morsomme farger
som piffer opp balkongen, mener Gjerset.
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LITT STØRRE PLASS?
1. Stolen Flower Bridge i galvanisert stål fra franske Fermob. Håndlakkert og tilgjengelig i 15 farger. 2202 kroner hos Blåmann møbler.
2. Dette er både en benk og et bord, en fotskammel og anretningsbord
på samme tid, og i tillegg lakkert i værbestandig lakk. Luxembourg
er fra Fermob koster 2195 kroner hos Blåmann.
3. Putekiste på hjul i plastrotting. Inneholder en vanntett pose for
oppbevaring av puter, og kan også brukes som benk. En del av
Ammerö-serien fra IKEA og koster 995 kroner.
4. Jo flere, desto bedre. Rutete puter fra IKEA. Fra 59 kroner per stk.

2
ROMSLIG UTEPLASS?
1. (Bildet til venstre) Disse møblene har treliknende tekstur,
ser og kjennes ut som tre, men er lette og robuste. Falster
heter serien og kommer fra IKEA.
2. Bygg din egen lounge! IKEAs Ammerö-serie er klassisk
og stilren i beige og mørk brunt. Tekstilene er UV-stabilisert og blekes ikke i solen.

LITEN PLASS?
1. Stable-krakk (Roxö) fra IKEA til 69 kroner.
2. Klappstol i metall og stoff fra IKEA til 149 kroner.
I samme serie finnes også sammenleggbart bord.

1
4

3

KASSER MED FARGER?
Fargesterke balkongkasser i vaskbar plast fra svenske Lively
med drenering i bunnen. Disse er faktisk veldig fine inne også,
eller på kontoret? NB: Husk å henge balkongkassen på innsiden
av balkongen, slik at den ikke kan falle ned på gata. 89 kroner
per kasse (65 cm) på www.sjalvbevattning.se
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Invester i noen gode kluter og
børster, da blir jobben lettere.
Ikke morsommere, men enklere.

VÅRPUSS FOR
UTEMØBLENE
Det er selvsagt gøy å drømme om nye utemøbler,
men de gamle duger også: Både plast- og tremøbler
kan bli som nye igjen etter en skikkelig vask.
FÅ ET RENT BALKONGGULV:
På balkonger er det ofte malt betonggulv
eller fliser i betong. Løv og smuss fjernes
først med en støvkost. Deretter sprayes vann
tilsatt husvask utover gulvet med en trykksprøyte og underlaget rengjøres med en
skånsom gulvskrubb festet til et forlengerskaft. Er underlaget svært skittent eller grovt
bør en kraftigere terrasseskubb benyttes.
Underlaget spyles rent og tørkes.

SLIK GJØR DU MED:
MALTE TREMØBLER:
1. Er treverket i god forfatning med jevn over-
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flate holder det med vask og rens av underlaget. Spyl møblene våte med en hageslange. Påfør husvask eller terrasserens og la det
virke uten at det tørker. Børst så underlaget
fritt for skitt og sopp med en skånsom syntetisk bust. Til slutt spyles møblene rene og
settes til tørk. Klar – ferdig – sol!!
2. Er treverket slitt eller at malingen flasser,

må det oljes eller males på nytt.
3. Spyl møblene våte med en hageslange. Påfør husvask eller terrasserens og la det virke
uten at det tørker. Deretter skrubbes overfla-

tene med en kraftig piassavabust for å få
vekk smuss og gammel overflatebehandling.
Endene på møblene er mest utsatt og bør
skrapes rene før ny påføring. Spyl så møblene
rene med hageslagen og la overflatene tørke i
et par dager. Påfør deretter olje eller beis med
rull og etterstryker for å få jevne og glatte
overflater.

SLIK GJØR DU MED:
MØBLER AV TEAK/HARDWOOD:
Spyl møblene våte, påfør husvask eller terrasserens og børst bort skitten. Spyl igjen og sett
til tørk. Ønskes en ubehandlet overflate, anbefales pussing av overflatene med et 180 grams
slipepapir for å få frem gløden i treverket. Vil
du ha frem den brune fargen i treverket, anbefales det å påføre olje med rull eller en pensel.

SLIK GJØR DU MED:
PLASTMØBLER:
Når plastmøblene er nye anbefales de å poleres med bil- eller båtpolish som legger seg
som en fin overflate og gjør møblene enkle å
vedlikeholde. Er møblene veldig skitne, anbefales en vask med kraftig husvask. Deretter
pusses møblene blanke og skjoldefrie med en
mikrofiberklut som ikke riper. Kilde: Jordan
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Priseksempel

NY SERIE!
OBOS-bladet
hyller norsk
design

LEKEN
BESTSELGER
Tripp Trapp er stolen som kan brukes av
både liten og stor. Oppkalt etter eventyret om
bukkene Bruse, tegnet av Peter Opsvik og
solgt i mer enn seks millioner eksemplarer
over hele verden.
Tekst | Heidi Røneid Foto | Nikolaj Jonas Blegvad
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Ved å justere høyden på setet og fotbrettet passer Tripp Trapp stolen uansett hvor gammel man er.

Industridesigner Peter Opsvik fikk ideen

til Tripp Trapp stolen da sønnen Tor var
to år.
– Tor vokste ut av den høye barnestolen
som de fleste barn hadde på den tiden.
Stolene som fantes da var enten lave barnestoler på gulvet eller voksenstoler, der han
ble sittende med beina dinglende i løse luften. Jeg så da at det hadde vært greit med
en stol hvor han kunne ha det litt mer komfortabelt med oss andre rundt bordet, sier
Opsvik.
Dermed bestemte han seg for å designe
en stol som kunne vokse i takt med sønnen.
For å komme frem til et design som passet
uansett alder, tegnet han sittende menneskekropper i alle aldre, som satt med albuen
i samme høyde som bordet.
– Albue og nedre rygg hadde samme
nivå, slik at rygglenet ikke måtte reguleres, forteller han.
I tillegg fant han ut at setet og fotbrettet
måtte kunne reguleres i takt med at barnet
vokste. Han utviklet deretter et design der
setet og fotbrettet kunne settes i spor i ulik
høyde og dybde etter behov.
Hard start

Møbelprodusenten Stokke overtok produksjonsrettighetene og stolen ble lansert
i 1972. Men da Stokke viste fram stolen på
møbelmessen på Sjølyst for første gang var
det bare Husfliden som viste interesse.
– I 1974 var stolen med i et NRK-program om møbelindustrien på Sunnmøre
der det ble demonstrert hvordan stolen
kunne brukes. Etter innslaget ble NRK
nedringt av seere som lurte på hvor de kunne få tak i stolen, forteller Opsvik. Da fikk

også møbelforretningene øynene opp for
Tripp Trapp.
Oppkalt etter eventyret

Navnet på stolen er inspirert av eventyret
Bukkene Bruse.
– Bukkene Bruse kom jo i tre forskjellige
størrelser, og før sa man at hvis man hadde
mange barn i forskjellige størrelser var de
«tripp trapp tresko». Tripp Trapp var dessuten et barnevennlig ord, mener Opsvik.
Da Tripp Trapp skulle lanseres for det
utenlandske markedet fikk navnet en annen
betydning enn i hjemlandet.
– Trip og trap betyr henholdsvis å snuble og
en felle på engelsk, og en barnestol som betyr
å snuble i en felle er kanskje ikke det beste.
Stokke forandret navnet for det utenlandske
markedet to ganger. Men nå har de gått tilbake til Tripp Trapp i hele verden, sier han.

seg mot kopiering, ellers vil det være vanskelig å få firmaer til å satse på nyutvikling.
– Hvis ikke ville de ha all økonomisk risiko med å utvikle og gjøre nye produkter
kjent, for deretter å risikere at de som kopierer kostnadsfritt kan skumme fløten etter
at pionerarbeidet er gjort, sier han.
Funksjon foran mote

Selv om det er nesten 40 år siden Tripp
Trapp stolen ble designet er den fremdeles
veldig populær. I 1995 vant stolen Klassikerprisen som deles ut av Norsk Designråd.
Nå har Tripp Trapp også fått en babykrybbe som kan settes på stolen slik at den kan
brukes av nyfødte.
– Jeg tror grunnen til populariteten er
at jeg forsøker så langt råd er ikke å følge
moter når jeg utvikler stoler. Formen skapes ofte heller av den funksjonen produktet
har, sier Opsvik.

Hyppig kopiert

Stokke har fremdeles produksjonsrettighetene til Tripp Trapp-stolen.
– Stokke har vært veldig flinke til å forsøke og stoppe etterligninger som kommer for nær, men selvfølgelig finnes det en
mengde stoler som benytter konseptet til
Tripp Trapp, men som har utformet utseendet så forskjellig at de ikke kan stoppes,
forteller Opsvik.
Han mener det er viktig å kunne beskytte

PETER OPSVIK (f. 1939)
Peter Opsvik startet med møbeldesign fordi
han var interessert i å arbeide med produkter
nært knyttet til menneskekroppen. I tillegg
til Tripp Trapp har han også designet flere
andre kjente stoler, solgt under varemerkene
Håg, Varier, Naturellement og Cylindra. Opsvik er også saxofonist og vant Spellemannprisen i 1973.

«Trip og trap betyr henholdsvis å snuble og en
felle på engelsk, og en barnestol som betyr å
snuble i en felle er kanskje ikke det beste.»
OBOSBLADET
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gir mange muligheter

Rørleggerbedrift AS
satser på Gustavsberg!

R
ARS ET

GODKJENNINGSNEMNDA

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

REKKEGARASJER VÅR SPESIALITET
Vi har lang erfaring som garasjeprodusent. Det sikrer rett løsning,
god kvalitet til riktig pris. Fornøyde kunder er vårt mål, og vår beste
reklame. Vi gir 10 års byggegaranti.
Igland Garasjen kan også være behjelpelig med:
• Befaring for valg av type / plassering
• Montering
• Grunnarbeider, graving, drenering, støping av såle/ringmur
• Elektriske installasjoner
• Byggesøknader

din komplette leverandør av rekkegarasjer

• Totalleverandør av baderom og varmeanlegg
• Energiøkonomisering • Butikk med vidt
varespekter og utstilling • Vi har lørdagsåpent.
Ringside Rørleggerbedrift AS, Geitmyrsveien 52 B, 0455 Oslo.
Tlf. 22 06 89 00 - Faks 22 06 89 10 - www.ringside.no
Åpningstider: 09-17, fre. 09-16, lør. 10-14.

Postboks 241 • 4892 Grimstad • Tlf 37 25 70 70 • Fax 37 25 70 71
post@igland.no • Se vår hjemmeside www.igland.no

Gjør ting klart ute før du går inn!
Viktig melding til alle OBOS-medlemmer:

Gress

Det er mye å spare
på å velge
MAXBO
Stormarked Alna!

Storeys
B: 133 cm. L: 400 cm.
Pr.rull (Ikke medl.: 398,-)

Ta kontakt med avdelingen

349,-

Vi gir deg inntil 12%* rabatt på ditt kjøp ved
fremvisning av gyldig medlemskort.
*Rabattnivå fra 0-12% er avhengig av produkt.

Plastheller
IBG - Grønn og m.grå
30x30 cm
Før: 278,- pr.m2

179,-

MAXBO Stormarked Alna Alna senter
Strømsveien 245. Åpningstider: Man - fre 10 - 21 (09 - 18) Tlf. 815 68 240
www.maxbo.no/alna
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Bli tilhenger av OBOS på facebook og vinn billetter til årets Slottsfjell-festival.

Er du klar for Slottsfjell?
OBOS er hovedsponsor for Slottsfjellfestivalen som arrangeres i Tønsberg,
og torsdag 14. juli braker det løs! Vinn dagspass eller billetter til årets
stjernespekkede festival.
Tekst | Marie Dyrén Foto | Slottsfjellfestivalen

– Den nye avtalen gjelder for to år og i

forbindelse med at vi sponser festivalen får du som er OBOS-medlem også 20
prosent på alle konserter på Total scene
– året rundt, forteller Hege Irene Asplund
i OBOS.
Kultur viktig for trivsel

OBOS har lang tradisjon med sponsing av
kultur- og musikkarrangementer og Asplund er derfor godt fornøyd med den nye
avtalen.
–Slottsfjellfestivalen er en av Norges
største og mest kjente festivaler, og siden OBOS nå også har kontor i Tønsberg,

synes vi det er ekstra hyggelig å kunne
samarbeide med dem, sier hun.

Noen smakebiter fra
festivalprogrammet:

Bli med og vinn!

Slottsfjell arrangeres for niende gang i
2011, og varer fra 14. til 16. juli. Alt du trenger å gjøre for å kunne vinne billetter, og
få mulighet til å besøke Norges mest spektakulære festivalarena, er å bli tilhenger
av OBOS på facebook (facebook.com/
obosmedlem).
–Fra nå av og fram mot festivalstart
kommer vil til å legge ut flere aktiviteter
og konkurranser der vi lodder ut dagspass
og billetter, sier Asplund.

• Metallegendene Anthrax (US)
• Grinderman, med frontmann
Nick Cave (AUS)
• Crystal Castles, elektronikaduo (CAN)
• Yuck, en av årets store
kritikeryndlinger i England (UK)
• Niki & The Dove (S)
• Two Door Cinema Club,
dansbar indierock (UK)
Les mer på slottsfjell.no
OBOSBLADET
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Spør advokaten
Advokatene i OBOS svarer leserne på juridiske spørsmål
knyttet til det å bo i borettslag eller boligsameie. Har du
spørsmål du vil ha besvart i OBOS-bladet, kan du sende
dem til obosbladet@obos.no.
Torbjørn Fjeldstad er advokat i OBOS. Advokatene i OBOS er blant annet spesialister på boligrett,
men tar ikke oppdrag for enkeltpersoner, bare for boligselskaper. Når det gjelder denne spalten, er det kun
spørsmål som står på trykk som vil bli besvart.

herunder beplante, bygge platting, sette opp
trampoline osv. Det vil imidlertid ofte følge
av borettslagets vedtekter eller husordensregler at oppføring av faste innretninger må
godkjennes av styret. Da vil styret få bedre
oversikt og kontroll over hva som oppføres.
I tillegg bør det vedtektsfestes hvem som
har vedlikeholdsansvaret for byggetiltak tilknyttet egen hage, fordi det kan fremstå som
rettslig uklart. Større tiltak som innebærer
ombygging eller påbygging av eiendommen,
krever vedtak med minst to tredjedels flertall i generalforsamlingen.
Generalformsamlingen kan regulere bru-

Grenseløs hageflekk
Spørsmål: Vi bor i et rekkehusborettslag der

hver leilighet har sin egen hageflekk. Mange
planter hekker og bygger plattinger, gjerder
og pergolaer osv i hagen, og dette kan virke
skjemmende. Ofte slurves det med vedlikeholdet, og flere hekker har blitt svært høye.
Kan dette begrenses, for eksempel etter nabolovens bestemmelser?
Advokaten svarer: Naboloven kommer ikke

til anvendelse for interne forhold i borettslag.
Byggetiltak, vegetasjon eller atferd som er til
ulempe for andre beboere, må søkes løst på
grunnlag av borettslagsloven, borettslagets
vedtekter og husordensregler.
Det rettslige utgangspunktet er at an-

delseier stort sett kan bruke egen bolig som
man vil, herunder pusse opp og bygge om
leiligheten, så lenge det ikke er til urimelig
38

ulempe for andre og det ikke gjøres inngrep
i bærende konstruksjoner, felles røropplegg
osv. Når det gjelder borettslagets fellesareal, så er imidlertid råderetten mer begrenset. Alle andelseierne har lik rett til å benytte
disse arealene, og bruken må således være så
hensynsfull at andre beboere ikke sjeneres
på en unødvendig eller urimelig måte. I tillegg skal fellesarealene brukes i samsvar med
formålet; for eksempel kan ikke en lekeplass
benyttes til å tørke tøy eller reparere bilen.
Det er heller ikke anledning til å sette fra seg
campingvogn, bil, båt osv på fellesareal som
ikke et tiltenkt slik oppstilling.
Som hovedregel regnes alt utomhusare-

al som fellesareal; også deler av hage som
naturlig tilligger boligene. Dog kan det bestemmes i vedtektene at andelseier skal ha
eksklusiv bruksrett (altså enerett) til nærmere angitt areal. Andelseier kan i så fall
råde forholdsvis fritt over dette arealet,

ken av utomhusarealene i vedtektene og
husordensreglene, for eksempel forby hekker, gjerder og plattinger. Dersom styret gis
rett til å godkjenne byggetiltak, vil det kunne nekte godkjenning av estetiske hensyn,
for å bevare et enhetlig preg eller av hensyn
til øvrige beboere. Styrets vedtak må ligge
innenfor lovens skranker om likebehandling
og være saklig begrunnet.
Så langt ikke annet er sagt i vedtektene el-

ler husordensreglene, vil andelseier stå relativt fritt til å sette opp trampoline, huske
og lignede på hageareal som man selv disponerer. Det kan imidlertid være at bruken av
slike innretninger anses å være til urimelig
ulempe for øvrige beboere, og således være
rettsstridig. Samtidig går det en grense for
hva man kan oppføre, for eksempel er det
grunn til å være tilbakeholden med å investere i et «hoppeslott» av særlig størrelse.

«Som hovedregel regnes
alt utomhusareal som
fellesareal; også deler
av hage som naturlig
tilligger boligene.»
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BOLIG
Nye boliger fra OBOS | april 2011

Les mer på obos.no/nybolig

Barnevennlig
på Manglerud
Boligene blir lyse og med kort vei til alt.
SIDE 48

Bo sentralt på Tasta
Nå legger vi ut ﬂere boliger for salg på
Tasta utenfor Stavanger.
SIDE 54

Salgsstart i Bergen!
I mai starter salget av de første 95 leilighetene i Kronstadparken, sentralt i Bergen.
Les mer om våre smarte og moderne byboliger her.
SIDE 42

Eneboliger med utsikt
Nye eneboliger i kjede utenfor Stjørdal
sentrum. Førstemann til mølla!
SIDE 40

BOLIG
Boligbørsen
boligprosjekter|Ensjø
BOLIG||Nye

SENTRALT I STJØRDAL

Eneboliger med utsikt
Nidaros Nye Hjem og Primahus Bolig tilbyr nå stjørdalingene sju nye eneboliger i kjede rett ved sentrum. Husbyåsen Panorama får vestvendt beliggenhet og fantastisk utsikt.
– Stjørdal har hatt en betydelig befolkningsvekst de siste årene. Dette har medført kraftig fortetting i sentrum og stort tilbud av sentrumsnære leiligheter. De som
har ønsket å realisere drømmen om ny enebolig har imidlertid blitt henvist til byggefelt i kommunens randsoner. Folk som ønsker å bo sentralt, men samtidig eie alle
husets ﬁre vegger, har lenge ventet på nye
prosjekter, forteller daglig leder i Nidaros
Nye Hjem, Jan Tore Wilhelmsen.
Nær sentrum

Nå behøver de ikke vente stort lenger. Foru-

ten gode solforhold og fantastisk utsikt har
boligene svært sentrumsnær beliggenhet.
Like i nærheten ﬁnner du tre barnehager,
to barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, idrettshaller, fotballbaner og ikke
minst Stjørdal sentrum. I tillegg er Remarkas fantastiske løype- og turnett kun knappe fem minutters kjøretur unna.
Planlagt byggestart er midt i august i
2011, og dersom alt går etter planen kan eierne i Husbyåsen Panorama nyte sommersola og utsikten fra et splitter nytt hus allerede i 2012.

Interessert?

Som OBOS-medlem bør du snarest mulig
ta kontakt med megler eller Nidaros Nye
Hjem for å registrere din interesse. Her blir
det «førstemann til mølla», uten fortrinnsrett for medlemmene.
Ta kontakt med Heimdal Eiendomsmegling
på 73 87 15 70 eller Nidaros Nye Hjem på
72 89 36 10.
Les mer på www.husbyaasen.no!

Kort om boligene
• 7 eneboliger over 2 plan
• 2 boligtyper, på 137 og 133
kvadratmeter
• Store vestvendte verandaer
• 3 ﬂislagte våtrom i hvert hus
• 3 soverom i hvert hus
• Integrerte hvitevarer
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Planlagte prosjekter
OSLO ØST: KVÆRNERBYEN
Kværnerbyen er en ny bydel under bygging. Borettslaget Dreieskiva 1 og 2 ligger ute for salg. Neste salgstrinn utlyses
våren 2011.

OSLO ØST: ENSJØ
I Gladengveien på Ensjø skal OBOS
bygge tilsammen 550 leiligheter. Første
salgstrinn av Gladengtunet ligger ute for
salg. Neste salgstrinn er planlagt utlyst
sommeren 2011.

OSLO ØST: ETTERSTAD
Inntil Etterstadsletta 47-49 planlegger
OBOS å bygge 35 leiligheter. Reguleringsplanen er til behandling.

OSLO NORD: NYDALEN
I Sandakerveien 99 B kommer Lillohagen
boligsameie med totalt 280 leiligheter. 1.
og 2. salgstrinn ligger ute for salg. Neste
salgstrinn er planlagt utlyst våren 2011.

OSLO NORD: LØREN

TRONDHEIM: LADE

I Lørenvangen skal det bygges ca. 700 boliger. Reguleringsplanen er til behandling.
Planlagt salgsstart i løpet av 2012.

Her planlegges ca. 550 boliger.
Reguleringsplanen er til behandling.

OSLO SYD: MORTENSRUD

På Ranheim skal det bygges 69 boliger.
Planlagt salgsstart i løpet av 2011.

Her planlegger OBOS ﬂere nye boligprosjekter. Rudshagen borettslag med 17 eneboliger er utsolgt. Neste småhusprosjekt er
planlagt utlyst i løpet av 2011.

OSLO SYD: MUNKERUD
I Munkerudstubben 9 skal OBOS bygge 12
rekkehusleiligheter. Planlagt utlysning er
våren/sommeren 2011.

OSLO SYD: OPPSAL
Oppsal senter skal oppgraderes. Her skal
det bl.a. bygges 140 leiligheter.
Reguleringsforslaget er til behandling.

OSLO SYD: BOGERUD
Bogerud senter skal rustes opp. Her skal
det bl.a. bygges 140 leiligheter. Reguleringsplanen er forventet ferdigbehandlet i
løpet av 2011.

BÆRUM: SANDVIKA
I Bjørnegårdssvingen skal det bygges
totalt 160 leiligheter. Reguleringsplanen er
til behandling.

RØYKEN: SLEMMESTAD
I Heimansåsen bygger OBOS ca. 100 nye
leiligheter – 63 ligger ute for salg. Utlysning
av siste salgstrinn er ikke bestemt.

TRONDHEIM: VÆRETRØA

TRONDHEIM: FOSSEGRENDA
Her skal det bygges ca. 170 boliger. Planlagt salgsstart i løpet av 2011.

STAVANGER: TASTARUSTÅ
På Tasta skal OBOS bygge totalt 235 leiligheter. Første salgstrinn ligger ute for salg.
Andre salgstrinn er utlyst i dette bladet, se
side 54-57.

STAVANGER: SANDNES
På Austrått skal det bygges ca. 100 boliger.
Første salgstrinn ligger ute for salg. Neste
salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av 2011.

TØNSBERG: NARVERØD PARK
Her skal OBOS bygge totalt 51 selveierleiligheter. Første salgstrinn ligger ute for
salg. Neste salgstrinn er planlagt utlyst
sommeren 2011.

TØNSBERG: PRESTERØDGRENDA
Her skal OBOS bygge 14 leiligheter i småhus. Planlagt utlyst våren 2011.

BERGEN: KRONSTADPARKEN
I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca 320 boliger. Første salgstrinn
utlyses i dette bladet, se side 42-47.

For mer informasjon
se obos.no/nybolig

PRISUTVIKLING I BOLIGMARKEDET – OSLO
SENTRUM/VEST

SENTRUM/NORD

NORD/ØST

SYD/ØST

Ullern, Frogner, Vestre Aker
og St. Hanshaugen

Gamle Oslo, Grünerløkka,
Sagene, Nordre Aker

Bjerke, Grorud, Stovner og
Alna

Østensjø, Nordstrand og
Søndre Nordstrand

+ 5%

+ 2%

48 199

Snittpris pr. kvm feb. 2011

LES MER OM
PRISSTATISTIKK
obos.no/om obos

42 021

Snittpris pr. kvm feb. 2011

+ 4%

27 841

Snittpris pr. kvm feb. 2011

35 497

Snittpris pr. kvm feb. 2011

- 5%
Februar 2010: 38 293 (+26 %)

Februar 2010: 37 430 (+12 %)

Februar 2010: 26 389 (+5,5 %)

Februar 2010: 31 695 (+12 %)
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Smarte byboliger m

På gammel industrigrunn i Kronstadparken bygger OBOS og Brødrene Ulveseth AS nye
get av de første 95 leilighetene.
Kronstadparken er et stort byfornyingsprosjekt midt i Bergen. I tillegg til nærmere 340 boliger legges det til rette for 3000
arbeidsplasser, butikker og annen næringsvirksomhet i det som blir et nytt og levende
triangel mellom Bjørnsons gate, Fjøsangerveien og Fabrikkgaten. Her bor du urbant,
sentralt, lettstelt og effektivt – med Bybanen rett utenfor. Velkommen til Kronstadparken!
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Beliggenhet

Kun få bybanestopp unna Bergen sentrum
kommer Kronstadparken borettslag med
95 leiligheter. Kronstadparken blir en forlengelse av sentrum, og i dette området ﬁnner du allerede i dag både butikker og kafeer. Her er det også store arbeidsplasser
som Haukeland- og Haraldsplass sykehus,
Odontologen, den nye Høgskolen i Bergen
osv. Solheimsviken og Damsgårdssundet er

også under utbygging, og vil bidra til ﬂere
arbeidsplasser, samt økt servicetilbud. Kollektivtilbudet i området er godt utbygd;
med både busstopp og bybanestopp i gaten
utenfor. Herfra kommer du deg enkelt til
og fra sentrum.
Fra Kronstadparken er det også kort vei
til skoler, barnehager og ﬂere friluftsområder som Solheimsvannet, Løvstakken, Store Lungegårdsvann og Ulriken.

SALGSMØTE/

rt
Salgssta

10.
mai

PÅMELDING
Salgsmøte i Kjøttbasaren, Vetrelidsallmenningen, tirsdag 10. mai kl 18.00.
Påmelding via medlemsservice@obos.no
eller på tlf. 22 86 59 90.

Nærområdet
Kollektivtransport:
Bybanen og buss i gaten utenfor.

Barnehage:
3 barnehager innenfor 500 meter.

Skole:
Barneskole ca 400 meter.
Ungdomsskole ca 800 meter.

Butikker:
Matvareforretning i samme bygg,
ca 400 meter til Danmarksplass med
butikker og serviceinstitusjoner.

Friluftsområde:
Gangavstand til utgangspunkt
for turer både på Løvstakken og
Ulriken.

•
•
•

midt i Bergen

S nye og moderne boliger. I begynnelsen av mai starter sal-

Kort vei til sentrum.
Flotte turområder.
Butikker og kafeer i umiddelbar
nærhet.
Kalfaret

N
Store
Lungegårdsvannet

Solheimsviken

Fløen

Kronstad
Haukeland
sykehus

Boligene

Her kommer
Kronstadparken

Høgskolen
i Bergen
Solheimsvatnet

Brann
Stadion

E39

Prosjektet består totalt av cirka 340 boliger. I mai kommer første byggetrinn med
95 leiligheter for salg. Her blir boligene fra
28 til 115 kvm. Leilighetene er fordelt på 3
stk 1-roms, 65 stk 2-roms, 17 stk 3-roms, 9
stk 4-roms og 1 stk 5-roms. De aller ﬂeste
leilighetene får romslige balkonger mot
sør eller vest. De øvrige leilighetene får tilgang til egen felles takterrasse. Alle 3-, 4- og

5-roms og mange av 2-romsleilighetene vil
få mulighet til å kjøpe garasjeplass i underetasjen. Det blir heis fra parkeringskjelleren opp til alle leilighetsplan. På gateplan er
det avsatt plass til en dagligvareforretning.
Kvalitet og standard

Boligene får en gjennomgående, god standard. Innvendige overﬂater utføres i lyse
farger og det legges vekt på lettstelte og

Minde
= Bybanens trasé
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praktiske løsninger. Gulvene får eikeparkett med unntak av bad, der gulv og vegger blir ﬂislagt. Kjøkkenet leveres fra HTH
type Dekor glatt hvit eller Dekor hvit eik.
Boligene varmes opp med fjernvarme, og
det blir radiatorer i stuen og gulvvarme på
badet.

Forventet oppstart er i 3. kvartal 2011 eller
når minimum 50 % av leilighetene er solgt.
Byggetiden er beregnet til ca 24 måneder
fra byggestart.

til cirka kr. 25,- pr. kvm pr. mnd. i gjennomsnitt og skal dekke trappevask, grunnpakke
kabel-TV/internett/IP-telefon, offentlige
avgifter, byggforsikring, forretningsførsel,
avsetning til fremtidig vedlikehold, samt
generell drift av borettslaget. Oppvarming,
strøm og eget varmtvann kommer i tillegg i
henhold til målt forbruk.

Finansiering

Betalingsbetingelser

Totalprisen for boligen ﬁnansieres ved at
utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent, senere omtalt som andel fellesgjeld.
Den resterende delen av totalprisen utgjør
egenkapital (innskudd) som må ﬁnansieres
av den enkelte kjøper. Det søkes om 40 års
pantelån med 10 år avdragsfrihet og 30 års
nedbetaling. Avdragsfrihet vurderes i det
enkelte prosjekt.

I forbindelse med kontraktsinngåelsen skal
det innbetales kr 100.000,-. Når det er besluttet byggestart 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.

Månedlige bokostnader

Individuell nedbetaling av fellesgjeld
(IN-ordning)

leområde med plass til for eksempel blant
annet kafé med uteservering.
Ferdigstillelse

Tilvalg

Alle som kjøper bolig ved salgsstart vil få
muligheten til å sette sitt eget preg på leiligheten. Det vil bli tilbudt tilvalg på enkelte leveranser og utførelser iht. en egen
tilvalgsmeny. Det vil være mulig å endre
farger på vegger, type ﬂiser og parkett, alle
kjøkkenfronter innenfor kjøkkenleverandørens katalog og innvendige dører.
Fellesarealer

Eget, skjermet gårdsrom vil bli opparbeidet med grøntarealer, beplantning og sittegrupper. På taket blir det felles takterrasse. I tilknytning til prosjektet bygges
også Kronstadtorget. Dette vil bli et offentlig torg som vil være et naturlig møtested.
Utbygger ser for seg at torget blir et vrim-

Hver andelseier må betale en månedlig andel av borettslagets felleskostnader som
består av kapitalkostnader (renter og avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. Driftskostnadene er per d.d. stipulert

Kronstadparken
Salgstrinn 1

Illustrasjonen viser Kronstadparken ferdig bygget.
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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.
Lev vel med OBOS

Boligene vil bli organisert som et OBOS-tilknyttet 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 trenger du ikke bekymre deg for
om naboen betaler felleskostnadene, da
borettslaget er sikret innbetaling av felleskostnadene hver måned gjennom en egen
garantiavtale med OBOS.
Prospekt og prisliste

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner
fåes ved henvendelse til DnB NOR Eiendom AS på tlf. 916 88 655 eller per epost
thor.johannessen@dnbnoreiendom.no.

Uteplassen i Kronstadparken sett fra nabobygget.

Eksempler på leilighetstyper:
2-roms, 46,2 m2 + sportsbod
2-roms, 50,5 m2
+ sportsbod

4-roms, 97,3 m2 + sportsbod

3-roms, 60,2 m2 + sportsbod
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Kronstads historie
Fra 1850-1950 vokste antall innbyggere
i Bergen by med over 100 %. Dette førte
til at bygrensen måtte utvides, og Årstad
kommune ble innlemmet i Bergen
kommune i 1915. Kronstad ﬁkk sitt navn
av Vincent Lunge, som mottok Kronstad i
gave fra kongen. Lunge valgte å omdøpe
området fra Hunstad til Kronstad, nettopp
for å hedre kongen.
På bildet: Solheims Traadfabrik A/S
ble anlagt i 1898. I forgrunnen går i dag
Bjørnsons gate. Trehuset til høyre rommer
Peppes Pizza. Kronstadparken bygges på
området i forkant.

Kronstadparken blir en forlengelse av sentrum, med godt utbygd kollektivtilbud til Bergen sentrum.

Turen opp til Fløyen med Fløibanen (320 m.o.h) tar bare fem til seks minutter.
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Det er kun få stopp med Bybanen til sentrum.

Brann Stadion ligger i gangavstand fra de nye boligene.

Prosjektinformasjon

LES DETTE FØR DU
GÅR PÅ SALGSMØTET:
Salgsmøte/påmelding
Salgsmøte holdes i Kjøttbasaren, Vetrelidsallmenningen tirsdag 10. mai 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 innen meldefristen som er 5. mai kl 15.00. 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 å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet,
må følgende vilkår være oppfylt:
• Du må personlig, eller ved fullmektig, møte opp innen kl. 18.00 slik at ditt fremmøte blir registrert.
• Din evt. fullmektig må fremvise skriftlig og undertegnet fullmakt. Det må av
fullmakten fremgå uttrykkelig hvilke fullmakter som er gitt.
• Du må være à jour med betaling av medlemskontingenten.
Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede bli ordnet etter
ansiennitet. De som kommer senere, vil måtte velge til slutt ved loddtrekning.
Ved kjøp av bolig på salgsmøtet, inngås umiddelbart en forenklet, men bindende
kjøpekontrakt på stedet. Et eksemplar av hovedkontrakten utleveres samtidig som
det avtales tidspunkt for kontraktsmøte hos megler hvor denne skal signeres.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer
Medlemmene har forkjøpsrett i henhold til ansiennitet som benyttes på salgsmøtet.
Møtet er også åpent for andre som kan kjøpe etter at forkjøpsretten er avklart.
•

Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må selge denne for
å kunne overta den nye.

•

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 i et annet OBOStilknyttet borettslag.

•

Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansiennitet i 12 måneder etter at boligen er ferdigstilt.

Salg ved
DnB Nor Eiendom AS ved eiendomsmegler
Thor Kristian Johannessen

Mobil:

916 88 655
E-post

thor.johannessen@dnbnoreiendom.no
www.obos.no
www. kronstadparken.no

Utbygger
Kronstadparken Bolig AS eid av OBOS Nye
Hjem AS og Brødrene Ulveseth Eiendom AS
Entreprenør
Brødrene Ulveseth AS
Arkitekt
Tveit Arkitektkontor AS
Illustrasjoner
3-seksti AS
Foto
Colourbox.no, Scanpix
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 tas 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.

VISNING
PÅ TOMTEN
Torsdag 5. mai kl. 18.00.
Velkommen!

OBOSBLADET

47

BOLIG
Manglerud
| Treskeveien
boligprosjekter|Ensjø
BOLIG||Nye

21 barnevennlige

Nå starter salget av 21 selveide rekkehus i barnevennlige omgivelser på Manglerud. D
kort vei til alt.
Beliggenhet

Boligene

I Treskeveien på Manglerud sørøst i Oslo
planlegger Peab Bolig AS 21 rekkehusboliger. Boligene vil ligge i et godt etablert
strøk rett i nærheten av både barnehager
og skoler.
Østensjøvannet med ﬂotte rekreasjonsmuligheter ligger bare en kort spasertur
unna, og det er heller ikke langt til Manglerud senter med et stort antall butikker
og servicetilbud. Fra Manglerud tar det ca.
13 minutter med T-banen til Oslo sentrum.

Treskeveien 31 boligsameie vil bestå av 21
rekkehusleiligheter fordelt på tre bygg. Boligene strekker seg over tre plan, fra ca. 102
til ca. 129 kvadratmeter. Mot vest grenser
tomten til et stort og grønt friareal. Boligene bygges i tre, og oppføres i lyse farger med
fasader hovedsakelig i grått og hvitt panel.
Alle boligene får lydskillevegger og vinduer med tolags energiglass. Boligene vil bli
plassert i energiklasse C. De felles uteområdene rundt boligene er bilfrie, og vil bli be-
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plantet med vegetasjon som skaper et lunt
og trivelig område for beboerne. Boligene
bygges i forskriftsmessig avstand fra kraftlinjen i sydvest. Peab Bolig AS er byggherre.
Det vil bli forkjøpsrett for OBOS-medlemmer på salgsmøtet.
Kvalitet og standard

Innvendig vil det for det meste bli hvitmalte vegger og eikeparkett på gulvene. Boligene varmes opp med elektriske panelovner og peisovn, som sammen med balansert

rt
Salgssta

5.
mai

SALGSMØTE/

PÅMELDING
Salgsmøte i Hammersborg torg 1,
torsdag 5. mai kl 18.00. Påmelding via
medlemsservice@obos.no eller på
tlf. 22 86 59 90.

Nærområdet
Kollektivtransport:
Manglerud T-banestasjon, buss og
ﬂybuss.
Barnehage:
Treskeveien barnehage i umiddelbar
nærhet.
Skole:
Manglerud skole, 650 meter.

Butikker:
Manglerud senter, 750 meter.

Friluftsområde:
Kun en kort spasertur unna
Østensjøvannet med store
grøntarealer.

Vil du vite mer om treskeveien?
Se www.treskeveien.no eller snakk med
megler Anne Kari Sterten på tlf 90 17 20 06.

e rekkehus

d. De tre etasjes boligene blir lyse, arealeffektive og med

E6
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Hver bolig får egen parkeringsplass og
sportsbod i underjordisk parkeringsanlegg.
Her blir det også innendørs sykkelparkering og fellesbod. På tomten vil det også bli
opparbeidet to lekeplasser med sandkasser
og lekeapparater for barn og samværsplass
for familier. Bilatkomst vil skje fra Treskeveien mot sørøst og inn i felles avkjørsel.
Det vil bli etablert gjesteparkeringsplasser

eb
En

Garasje og utearealer

Her kommer
Treskeveien
E6

ventilasjon med varmegjenvinning vil gi et
behagelig inneklima. Alle leilighetene får
private og sørvendte uteplasser på stuesiden og i tredje etasje vil det bli takterrasse
vendt mot sør. Standard innvendig trapp
leveres i furuutførelse. Hvitmalt trapp kan
velges som tilvalg. Noen av boligene leveres
med separat kjøkkenløsning. Alle boligene
vil få bad og separat wc. Badet får ﬂislagt
gulv med varmekabler og ﬂislagte vegger,
hvitt vegghengt toalett og mulighet for tilvalg av badekar. Gode sol- og lysforhold vil

Brattlikollen
T-bane
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ute på terreng.
Tilvalg

Det blir mulig for kjøperen å påvirke standarden gjennom tilvalg på parkett, kjøkkenfronter, ﬂiser med mer.
Prospekt og prislister

Prospekt, prislister og leilighetsplaner er
tilgjengelige fra midten av april, og kan fås
ved henvendelse til OBOS eiendomsmeglere. Salgsmøte avholdes 5. mai kl 18.
Ferdigstillelse

Byggestart for boligene kan vedtas etter at
et antall av boligene er solgt og alle nødvendige offentlige tillatelser er mottatt. Boligene er planlagt å være ferdigstilt i første
kvartal 2013.
Finansiering

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

Rekkehusene vil inngå i Treskeveien 31 boligsameie. Sameier i boligsameiet må betale
sin andel av sameiets månedlige felleskostnader i henhold til sameiebrøken. Felleskostnadene skal dekke grunnpakke for kabel-tv, internett og IP-telefoni, kommunale
avgifter, vaktmester, bygningsforsikring,
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forretningsførsel, avsetning til fremtidig
vedlikehold samt generell drift. Kostnader
til strøm varmt vann og oppvarming faktureres etter forbruk.
Betalingsbetingelser

I forbindelse med kontraktsinngåelse skal
10 prosent av kjøpesummen innbetales. I
tillegg vil det kunne kreves dokumentasjon
på ﬁnansiering av hele kjøpesummen. Den
resterende delen av kjøpesummen, samt
omkostninger, 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.

Eksempel på boligtype, 105 m2 BRA, 102 m2 P-ROM:

vent

VF
WC
1,3 m²
1,8 m²
Sov
6,0 m²

Bod
3,0 m²

Sov
6,5 m²

vvb

Stue/Kjøk
35,5 m²

Loftstue
20,0 m²

Gang
4,0 m²
Bad/vask
5,0 m²

V

T

peisovn

Sov
11,0 m²

1. etg.

Terrasse
11,0 m2

2. etg.

3. etg.

Eksempel på boligtype, 121 m2 BRA, 118 m2 P-ROM:

WC
2,0 m²
Sov
7,0 m²

Entré
5,0 m²

Bad/vask
5,0 m²

Gang
6,0 m²

V

vent

T

Loftstue
19,5 m²

peisovn

Stue/kjøkken

Bod
3,5 m²

vvb

38,5 m²

Sov
7,5 m²

1. etg.

2. etg.

Terrasse
18,5 m2

Sov
15,0 m²

3. etg.
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Treskeveien
boligsameie
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barnevennlige omgivelser
Arealeffektive boliger
Gangavstand til T-bane
Egen parkeringsplass og
sportsbod
Nærhet til barnehager, skoler og
kjøpesenter
Kort vei til Østensjøvannet
Gode sol- og lysforhold
Forkjøpsrett for OBOSmedlemmer

Prosjektinformasjon

LES DETTE FØR DU
GÅR PÅ SALGSMØTET:

Salg ved
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt. Oppdragsansvarlig: Megler Anne Kari Sterten

Tlf:

22 86 82 08
90 17 20 06

Salgsmøte/påmelding
Salgsmøte holdes i Hammersborg torg 1, 5. mai 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 innen 5. mai kl 15.00. Husk å oppgi navn, adresse, telefon
og medlemsnummer.

E-post

anne.kari.sterten@obos.no
www.obos.no
www. treskeveien.no

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 å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet,
må følgende vilkår være oppfylt:
• Du må personlig, eller ved fullmektig, møte opp innen kl. 18.00 slik at ditt fremmøte blir registrert.
• Din evt. fullmektig må fremvise skriftlig og undertegnet fullmakt. Det må av
fullmakten fremgå uttrykkelig hvilke fullmakter som er gitt.

Utbygger
Peab Bolig AS
Entreprenør
Peab AS
Arkitekt
Haaland Sivilarkitekter MNAL
Illustrasjoner
Rift AS

• Du må være à jour med betaling av medlemskontingenten.
Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede bli ordnet etter
ansiennitet. De som kommer senere, vil måtte velge til slutt ved loddtrekning.
Ved kjøp av bolig på salgsmøtet, inngås umiddelbart en forenklet, men bindende
kjøpekontrakt på stedet. Et eksemplar av hovedkontrakten utleveres samtidig som
det avtales tidspunkt for kontraktsmøte hos megler hvor denne skal signeres.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer
Leilighetene i Treskeveien 31 boligsameie selges på salgsmøtet med forkjøpsrett
for OBOS-medlemmer, men møtet er også åpent for andre som kan kjøpe når
forkjøpsretten er avklart. Forkjøpsretten i henhold til medlemsansiennitet må
eventuelt benyttes på selve salgsmøtet. Ved videresalg av leilighetene er det ingen
forkjøpsrett for OBOS-medlemmer.

Foto
Scanpix, Colourbox.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 tas 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.

VISNING
PÅ TOMTEN
Tirsdag 3. mai kl. 17.00 - 18.30
Velkommen!
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Bo sentralt på Tasta
De planlagte boligene i Kvartalet Tastarustå har fått en god mottakelse. Byggingen av trinn 1 er allerede i gang og nå starter OBOS Hetland salget av 41
leiligheter i trinn 2.
På Tasta, midt mellom Store Stokkavannet
og Byfjorden, skal OBOS Hetland bygge i alt
cirka 235 moderne og varierte leiligheter
fordelt på ﬁre lavblokker med ﬁre eller fem
etasjer, som alle omkranser en felleshage.
Området

Kvartalet Tastarustå får en helt unik, sentral beliggenhet i ”nye” Tasta sentrum. Tasta bydel ligger cirka tre kilometer nord for
Vågen i Stavanger. Store, åpne friområder
og småhusbebyggelse er typisk for dette
området.
54
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Et nytt kjøpesenter med rundt 45 butikker og en mengde servicefunksjoner skal
stå ferdig til julehandelen 2012. Samtidig
er det er kort vei til herlige friområder med
gode muligheter for rekreasjon, trening og
hvile både sommer og vinter. Nærområdet
har ﬂere skoler og barnehager. Til Stavanger sentrum tar det bare ti minutter med
buss eller bil.
Beliggenhet

Adkomsten til Kvartalet Tastarustå vil skje
via Gjerdeveien som oppgraderes i forbin-

delse med byggingen av leilighetene. Også
nedkjørsel til parkeringsanlegget skjer fra
Gjerdeveien. Boligprosjektet blir det mest
sentrale på Tasta, med kort vei til alle viktige offentlige servicefunksjoner og forretninger.
Salgsstart

Salget av de 41 boligene i trinn 2 starter
onsdag 11. mai kl. 18.00 i lokalene til OBOS
Hetland i Langﬂåtveien 29. Leilighetene i
Kvartalet Tastarustå selges med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, men salgsmø-

SALGSMØTE/

rt
Salgssta

PÅMELDING

11.

Salgssmøte i lokalene til OBOS Hetland,
Langﬂåtveien 29, onsdag 11. mai kl. 18.
Påmelding via medlemsservice@obos.no
eller på tlf. 22 86 59 90.

mai

Nærområdet
Kollektivtransport:
Ca. 100 meter til busstopp. 3,6 km til
jernbanestasjonen i Stavanger.
Barnehage:
To barnehager i umiddelbar nærhet. En
ny barnehage er planlagt ca. 100 meter
fra Kvartalet Tastarustå.
Skole:
Barne- og ungdomsskole ca. 200 meter.
Ungdomsskole ca. 700 meter.
Videregående ca. 1,6 km.
Butikker:
Ca. 200 meter til nytt kjøpesenter med
butikker og servicefunksjoner, planlagt
åpning høsten 2012.

Friluftsområde:
Kort vei til Byfjorden og Store Stokkavannet med bade- og rekreasjonsmuligheter og turløype.

•

tet er også åpent for andre som kan kjøpe
når OBOS-medlemmenes forkjøpsrett er
avklart.
Byggetrinn 2, det vil si Hus B, består av
totalt 57 leiligheter, men 16 av boligene (1.
og 2. etasje) skal selges til Stavanger kommune som omsorgsboliger i bofellesskap.
Boligene

•

Randaberg
ca. 4 km

N

Lille
Dusavik

Byfjorden

Ulsneset
Tastasjøen

Varme og ventilasjon

Tilvalg

Her kommer
Kvartalet Tasta
9
E3

Alle leilighetene er tilknyttet felles, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Leilighetene og tappevannet varmes
opp av et felles, vannbårent varmeanlegg
basert på fjernvarme levert av Lyse. Veggmontert radiator i hvit utførelse i stue og
kjøkken. Bygningsmassen tilfredsstiller
kriteriene for lavenergibygg og leilighetene kvaliﬁserer for energimerke B.

Kvalitet og standard

Boligene er tegnet av arkitektkontoret Link
Arkitektur AS og får en gjennomgående

•

E39

Det blir et bredt spekter av leiligheter i
Kvartalet, fra små og arealeffektive 2-romsleiligheter til meget romslige 4-romsleiligheter. Bruksareal fra ca. 47 m2 BRA til 123
m2 BRA. Alle leilighetene får store balkonger, egen sportsbod og egen parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg. Det er også
tilrettelagt for sykkelparkering i prosjektet.
Leilighetene oppfyller krav til universell
utforming og såkalt livsløpsstandard.

god standard. Innvendige vegger og tak males i lyse farger. Alle tørre rom får eikeparkett. Badet får keramiske ﬂiser på vegg og
ﬂiser i baderomskvalitet på gulv. Kjøkkenet
leveres med innredning fra Norema. På badet leveres dusjhjørne og baderomsmøbel.
Garderobeskap med standard innredning i
alle soverom. Leilighetene får opplegg for
tele/data/TV-oppkobling for bredbånd via
Lyse sitt ﬁbernett.

235 boenheter i blokkbebyggelse i
ﬁre og fem etasjer.
Tiltalende leiligheter med bruksareal
fra 47m2 til 123 m2.
Store balkonger, unike planløsninger.

Lille
Stokkavannet
Store
Stokkavannet

Byhaugen

Gramstadhaugen

Stavanger sentrum
ca. 3,5 km

Kjøper vil få mulighet for å gjøre enkelte
OBOSBLADET
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tilvalg, for eksempel når det gjelder fargevalg, type parkett, kjøkkenmodell mv. Kontakt megler for mer informasjon.
Fellesarealer og adkomst

Kvartalet Tastarustå får en frodig felleshage mellom blokkene med parkmessig
opparbeidelse. Den blir planlagt av landskapsarkitekter og får ﬁn beplantning og
spennende oppholdssoner både for voksne
og barn. Uteområdene planlegges med universell utforming og enkel fremkommelighet.
Det blir heis i alle trappeoppganger helt
ned til garasje. Det blir adkomst til alle
trapperom fra bakkenivå. Ringetablå med
talefunksjon ved hver hovedinngang for
alle boenheter tilknyttet det aktuelle trapperom. Fellesområdet for øvrig skal være
bilfritt, felles adkomstveier til de enkelte
trapperom er forbeholdt påkrevd nyttekjøring. Det etableres et felles, nedgravet avfallsanlegg.

Leiligheter og priser

Leilighetene i Kvartalet Tastarustå selges
til fastpris. Prospekt med leilighetsplaner
og prisliste for hus B i Kvartalet Tastarustå
får du ved å kontakte Postbanken Eiendom
Stavanger eller ved å gå inn på:
www.kvartalet-tasta.no
Finansiering og kostnader

Totalprisen for boligen ﬁnansieres ved at
utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent,
senere omtalt som fellesgjeld. Kjøper må
selv ﬁnansiere den resterende delen av totalprisen (innskudd).

som du ønsker det, kan du betale ned hele
eller deler av din andel fellesgjeld. I så fall
blir dine månedlige utgifter til felleskostnadene lavere.
Lev vel med OBOS

Boligene i Kvartalet Tastarustå organiseres som et OBOS-tilknyttet borettslag med
OBOS Hetland som forretningsfører. Du
eier din egen bolig og kan omsette den, men
da med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer.
Fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et
godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold.

Hver andelseier må betale en månedelig andel av borettslagets felleskostnader
som består av kapitalkostnader (renter og
avdrag på andel fellesgjeld) og driftskostnader. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du
ikke ansvarlig for naboens ”husleie”. Der-

Ferdigstillelse

Forventet byggestart for trinn 2 er høsten
2011. Forventet ferdigstillelse sommeren
2013. Byggingen av trinn 1 har startet. Forventet ferdigstillelse for trinn 1 er vinteren
2012/2013.

Kvartalet Tasta
Hus B

56

OBOSBLADET

Prosjektinformasjon

LES DETTE FØR DU
GÅR PÅ SALGSMØTET:

Salg ved
Postbanken Eiendom Stavanger.
Meglerhuset Hjertenes og Lillejord AS.
Oppdragsansvarlige: Eiendomsmeglere
Thor Hjertenes og Roger Lillejord.

Mobil:

Salgsmøte/påmelding
Salgsmøte holdes i lokalene til OBOS Hetland, Langﬂåtveien 29, onsdag 11. mai
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 innen meldefristen som er 5. mai kl 15.00. 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.

Thor Hjertenes: 997 46 197
Roger Lillejord: 930 40 245
E-post

thor.hjertenes@postbankeneiendom.no
roger.lillejord@postbankeneiendom.no

www.obos.no
www.kvartalet-tasta.no

Utbygger
OBOS Hetland Investering AS

For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet,
må følgende vilkår være oppfylt:
• Du må personlig, eller ved fullmektig, møte opp innen kl. 18.00 slik at ditt fremmøte blir registrert.
• Din evt. fullmektig må fremvise skriftlig og undertegnet fullmakt. Det må av
fullmakten fremgå uttrykkelig hvilke fullmakter som er gitt.
• Du må være à jour med betaling av medlemskontingenten.
Kl. 18.00 presis vil listen over fremmøtte forkjøpsrettsberettigede bli ordnet etter
ansiennitet. De som kommer senere, vil måtte velge til slutt ved loddtrekning.
Ved kjøp av bolig på salgsmøtet, inngås umiddelbart en forenklet, men bindende
kjøpekontrakt på stedet. Et eksemplar av hovedkontrakten utleveres samtidig som
det avtales tidspunkt for kontraktsmøte hos megler hvor denne skal signeres.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer
Medlemmene har forkjøpsrett i henhold til ansiennitet som benyttes på salgsmøtet.
Møtet er også åpent for andre som kan kjøpe etter at forkjøpsretten er avklart.
•

Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, må selge denne for
å kunne overta den nye.

•

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 i et annet OBOStilknyttet borettslag.

•

Bruk av ansiennitet på salgsmøtet, medfører midlertidig nullstilling av ansiennitet i 12 måneder etter at boligen er ferdigstilt.

Entreprenør
Kruse Smith AS
Arkitekt
Link Arkitektur AS
Illustrasjoner
Link Arkitektur AS, Moment Kommunikasjon
Foto
Moment Kommunikasjon, Tom Haga, Colourbox.no, Scanpix
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 tas 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
Vi bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim,
Stavanger og Tønsberg. Følg med på www.obos.no/nybolig. Få med deg
salgsstart på OBOS’ første boligprosjekt i Bergen, Kronstadparken. Midt i mai
starter salget av 95 nye boliger!

OSLO SENTRUM ØST
KVÆRNERBYEN

Dreieskiva borettslag – 129 leiligheter
• 1-, 2-, 3-, 4- og 5-romsleiligheter
• Planlagt innﬂytting fra 2. kvartal 2013

Møllehjulet borettslag – 177 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter – få igjen!
• Innﬂyttingsklare leiligheter

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Kværnerbyen, tlf. 22 86 55 32. Eiendomsmegler Ulf Binﬁeld, mob. 901 84 052,
www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Kværnerbyen, tlf: 22 86 55 32. Eiendomsmegler Ulf Binﬁeld, mob. 901 84 052
www.kvaernerbyen.no

OSLO ØST ENSJØ

OSLO NORD ØKERN

OSLO NORD NYDALEN

Gladengtunet – Ellipsen borettslag – 45
leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Gladengvn.
• Planlagt innﬂytting fra januar 2013

Økernly borettslag – 50 leiligheter
• 2- og 3-romsleiligheter i Økern Torgvei
• Planlagt innﬂytting årsskifte 2011/12

Lillohagen boligsameie – 102 leil.
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Sandakervn.
• Planlagt innﬂytting fra sommeren 2012

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Hanne Larsen
Menevse, mob. 913 76 360
www.gladengtunet.no
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SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Anne Kari
Sterten, mob. 901 72 006
www.okernly.no

Rolf Hofmos borettslag – 165 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleil. i Rolf Hofmos gate
• Innﬂyttingsklare leiligheter – få igjen!
• Jubileumstilbud eller boligbytte
SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Megler Anne Kari
Sterten, mob. 901 72 006, rolfhofmo.no

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

Huseby Gård

FORNEBU
FO

SLEMMESTAD HEIMANSÅSEN

TRONDHEIM

Piloten boligsameie – 140 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleil. i Bernt Balchens vei
• Innﬂytting fra høsten 2011

Heimansåsen borettslag – 63 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter
• Planlagt innﬂytting fra årsskifte 2011/12

Huseby Gård 1 – 15 rekkehus og 16 leil.
• Innﬂyttingsklare – få igjen!

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Prosjekt, tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler
Benedicte Wien, mob. 476 08 089
www.obosfornebu.no

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

Huseby Gård 2 – 12 leiligheter
• Planlagt innﬂytting 3. kvartal 2012.
SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS,
tlf: 73 87 15 00

Austrått Panorama

Lund Østre

TRONDHEIM

STAVANGER TASTARUSTÅ

STAVANGER SANDNES

Husebyåsen – 23 tomter i Stjørdal
SALG VED: EM 1 Stjørdal, mob. 901 31 606

Kvartalet – Hus B og C – 110 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter
• Planlagt innﬂytting fra årsskifte 2012/13

Austrått Panorama – 48 boliger
• Planlagt innﬂytting fra våren 2012

Løvsethaugen – 29 eneboliger i rekke på
Melhus.
Lund Østre – 19 rekkehus på Heimdal
SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS,
tlf: 73 87 15 00/934 40 186

SALG VED: Postbanken Eiendom
Stavanger, tlf. 997 46 197/930 40 345
www.kvartalet-tasta.no

TØNSBERG NARVERØD

BERGEN KRONSTAD

Narverød Park – 35 selveierleiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter
• Planlagt innﬂytting fra sommeren 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

Skogly på Bogafjell – 32 rekkehus
• Planlagt innﬂytting i løpet av 2011.
SALG VED: Eiendomsmegler 1,
tlf. 95 21 07 73
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Jeg
har brukt altfor mye tid på
Ole Kristvåg Pedersen, OBOS eiendomsmeglere Oppsal
denne leiligheten til at en megler
med altfor dårlig tid skal selge
den.

Vi har ett sleipt salgstriks.
Det er å ikke ha noe
salgstriks.

OBOS eiendomsmeglere selger mange boliger på Oppsal. Ikke fordi vi heter OBOS, men fordi vi kan bolig. Vi er opptatt av
det samme som deg, nemlig å få best mulig pris for hjemmet ditt. Kontakt din lokale megler i dag, eller send sms:
obosbefaring til 2030 for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud på salg. obos-eiendomsmeglere.no
Her finner du oss: Bislet 23 33 18 20, Ellingsrud 22 98 14 85, Hammersborg 22 86 55 50, Holmlia 22 62 90 90,
Kalbakken 22 80 20 30, Kværnerbyen 22 86 55 32/17, 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.

steni® grunnmursplate

Ny mur
én gang for alle!

TIBE Drammen

Her er alt du ikke trenger!

Glem sprekker og avskalling!
steni terra grunnmursplate har en overflate av
ekte naturstein, som gir både grunnmuren og
huset et pent og varig utseende - år etter år.
Over 15 000 har allerede valgt steni terra.

• Fukt- og frostbestandig • Robust og slagfast
• Enkelt renhold • Enkel montering
Sjekk priseksempel på www.steni.no

Finn nærmeste forhandler på www.steni.no

Ønsker du deg et helt nytt kjøkken, og trenger
innspill til ideer og forslag til gode kjøkkenløsninger.
Vi bistår deg i planleggingen av ditt nye kjøkken og
leverer alle delene - etter mål.
Eller har du i dag en planløsning som fungerer men
et kjøkken som bør oppdateres? Vi sørger uansett
for at du får et komplett kjøkken i de farger og med
den profil du måtte ønske.
Vi møtes og snakker om saken. Du velger farger og
profil, vi tar mål og gjør resten av arbeidet.

Kontakt 12-01-06
oss for et09:55
uforpliktende
hjemmebesøk.
Side 1
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Telefon: 22 55 88 68
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Nytt fra Kværnerbyen

Dreieskiva er det tredje feltet i Kværnerbyen
som bygges ut. Arkitekt er 4B Arkitekter AS.

Byggingen av
Dreieskiva i gang

Mye kultur i Kværnerbyen
Kulturprogrammet for Kværnerbyen sørger for at den nye bydelen får sine egne kulturarrangementer. I vinter har det vært eventyrstund i Fyrhuset, i tillegg til skidagen Kværnerbylekene (bildet). Den 24. mai står det kortreff på programmet.
– Vi planlegger også et større trommestunt ved Kværnerdammen den 22. juni. Her får vi
trolig uroppførelsen av et «slagverk» fra de fire årstidene, men dette kommer vi tilbake til når
det nærmer seg. Følg med på obos.no eller bloggen ikværnerbyen.no for mer informasjon,
sier Per Andersen i Kulturprogrammet for Kværnerbyen.

– Dreieskiva er det tredje byggetrinnet i Kværnerbyen, og vil bestå av totalt 264 boliger
fordelt på flere hus. Det er salgstrinn en og
to som blir bygget i første omgang. Samtidig
fortsetter ombyggingen av Kværnerhallen til
næringsbygg, og det blir laget busstrasé over
torget. Så det skjer mye i Kværnerbyen i tiden
som kommer, sier prosjektsjef for Kværnerbyen Even Jermstad. Les mer om boligene i
Kværnerbyen på www.kværnerbyen.no

Full fart for Småkryp

butikk
ll har satset på
Ann-Kristin Frise
nerbyen.
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Butikken Småkryp var blant de første til å
etablere seg i Kværnerbyen, og det med et
helt nytt konsept: Økologiske barneklær.
Det er Kværnerbyen-beboer Ann-Kristin
Frisell som driver den, og nå har hun også
startet nettbutikk.
– Jeg kjenner mange i Kværnerbyen fordi
jeg bor her selv, og det er jo en fordel. Jeg
merker godt at folk rundt begynner å få
øynene opp for området, sier hun. Frisell
jobber foreløpig også to dager i uken i sin
andre butikk på CC Vest, men hun håper at
butikken i Kværnerbyen etter hvert skal bli
hovedarbeidsplassen.
Les mer om butikken og nettbutikken på
www.smakryp.no

Bildet er fra bakgården i Møllehjulet borettslag
slik det så ut sommeren 2010. Foto: Nyebilder.no

Utsolgt i Møllehjulet
Borettslaget Møllehjulet, som stod ferdig for
innflytting i 2009, er nå utsolgt.
– Det er alltid en milepæl når et prosjekt er
utsolgt. Den siste leiligheten som ble solgt i
Møllehjulet var en toroms, og den ble solgt i
mars, sier daglig leder for OBOS Eiendomsmeglere i Kværnerbyen Ulf Petter Binfield.
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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

Oslo/Akershus: Ta kontakt med Fredrik Jansson på tlf 970 53 152
Vestfold:
Ta kontakt med Ken-Willy Røberg på tlf 900 23 270

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.

www.herjedalskjøkken.no • 67 55 19 80
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Stuen har en egen komfortabel lesekrok. Den romslige stolen fra R.O.O.M er plassert ved vinduet, der
det er godt med daglys. Tre bokser med ulike mønstre gjør nytten som sidebord, gir plass til oppbevaring og gir rommet litt farge.

Lyst og fargerikt
Sans for form og farge kom godt med da den GRAFISKE
DESIGNEREN overtok en slitt leilighet på 80 kvadratmeter.
Hun så SMARTE LØSNINGER der ingen andre gjorde det.
Styling og tekst | Signe Schineller Foto | Astrid Waller

64

OBOSBLADET

64-67_Interiør.indd 64

28.03.11 14.39

In

OBOSBLADET

64-67_Interiør.indd 65

65

28.03.11 14.39

eiligheten i den eldre bygården på Kampen, øst i
Oslo, framstår som ryddig, til tross for at familiens
yngste medlem, Alfred, har rikelig med leker:
–«Ordning og reda» er viktig i et hjem. Vi skjuler
rotet vårt i esker og bokser, og har ganske god oversikt, selv
på barnerommet, forteller Torill.
Grundig overhaling

Boligen fikk en dyptgående ansiktsløftning etter overtagelsen. Det som i dag er en åpen stue og kjøkkenløsning, var tidligere to små rom. En lettvegg skilte rommene og stjal mye
dagslys.
–Snekkere og malere var i gang før jeg visste ordet av det,
forteller Torill, som var fast bestemt på å få unna oppussingen på kort tid. Da veggen ble fjernet fikk det nyåpnede rommet tre store vinduer og mer gulvplass. Den eksisterende
parketten var ikke mulig å redde da veggen ble fjernet. Gulvet
måtte legges på nytt og valget falt på hvitlasert ask. Dette ble
lagt gjennomgående i boligen, med unntak av entreen der det
ble lagt fliser egnet til utendørsbruk.
–Flisene gjør gulvet i et trafikkert rom slitesterkt og lett å
vedlikeholde. I tillegg ble det lagt varmekabler under flisene.
Søle og vann tørker raskt opp, og jeg unngår å måtte dekke
gulvet med matter, forteller Torill.
Gammelt, nytt og fleksibelt

KJØKKENET ER
IKKE STORT, men
arealet er godt
utnyttet. Over kjøkkenbenken, som er i
heltre eik, ble det lagt
isblå mosaikkfliser fra
italienske Bisazza.
PÅ DET SAMMENLEGGBARE stuebordet finner vi en
samling feriesuvenirer,
arvegods og venninnegaver. Gruppene
endrer seg med jevne
mellomrom, alt etter
stemning, sesong
og hva man har for
hånden.

Stuen er sparsommelig møblert, men møblene er fleksible og lette å tilpasse til ulik bruk.
Armlenet på sofaen kan heises opp eller ned,
noe som er praktisk når man har overnattingsgjester. Det marokkanske, runde bordet i tinn,
består av et løst brett og sammenleggbart understell. Bordet er lett å fjerne når sønnen Alfred trenger mer plass å leke på. En godstol i
det ene hjørnet gir god komfort når man ønsker det, og hjulene under stolen gjør den mobil. En skinnpuff lar seg lett flytte på der man
trenger ekstra sitteplass. Et romslig skap med
et slitt ytre er plassert i hjørnet og gir rommet
en god porsjon sjarm.
–En fin kontrast til det øvrige møblementet, samtidig som det gir plass til mye rart. Alle
trenger et sånt skap til å gjemme rotet i, smiler Torill.
Et annet eldre element i rommet er kjøkkenstoler fra et bruktmarked. Stolene er trukket i et beige stoff, akkurat nå. – Når jeg er lei
fargen bytter jeg bare trekket på stolene. Med
små barn i huset er det også kjekt med trekk
som kan vaskes eller byttes, sier hun.

«Ordning og reda er viktig
i et hjem. Vi skjuler rotet
vårt i esker og bokser.»
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UTEPLASSEN ER SMAL, men perfekt til
late sommerkvelder. Stoler kan dras inn
og ut etter behov. De vendbare tekstilene er fra danske Aspegren. Er man lei
mønsteret, snur man bare på dem. Den
sammenleggbare tekstilkurven er lett å
frakte, og fin til å samle blader eller ekstra
sitteputer i.
SOFAEN FUNGERER både som sofa og
ekstraseng. Et sjarmerende skap funnet på
brukthandel, gir masse oppbevaringsplass
samtidig som det robuste ytre gir rommet
sjarm. En rosa designstol signert Verner
Panton lyser opp og tilfører farge.
SOVEROMMET ER VENDT mot en stille
bakgård. I stedet for nattbord brukes
aluminiumsbokser, stablet i høyden. De
gjør samme nytten og gir skjult oppbevaringsplass.
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TIPS!
BO MED BARN
• La barna få egne kurver til lekene sine.
• Varmekabler i entreen er praktisk nå barna sparker av seg sko i regnvær eller slaps.
• En lysslynge gir dekorativt nattlys for
mørkredde små (og store).
• En list eller hylle kan dekoreres med minner og nostalgiske detaljer for et personlig
preg.
• Mindre møbler eller møbler på hjul er lette
å flytte på når barna trenger mer plass i
allrommet.
• Vaskbare trekk kommer godt med når
uhellet er ute.
• Heng kroker lavt, slik at barna kan henge
av seg på eget initiativ.
• Har man fargestifter og ark tilgjengelig, kan
kreativiteten løpe fritt. Så slipper man at de
minste skriver på annet enn de burde.

På soverommet til Alfred var det
opprinnelig en trelist langs veggen
over sengen. Denne ble bevart og
brukes til å stille ut ting eierne er
glade i. Den lyseblå bodyen minner
om da Alfred var liten.

Over guttesengen finner vi en lysslynge som fungerer som nattlys. Den
er også en fin detalj til den lyse veggen. På dagtid passer kosedyrene
på den pent oppredde sengen.
På badet er det ikke mye plass til overs. Men en liten, dekorativ
porselensskål, en vase med ferske blomster, en såpepumpe i glass fra
Nougat og noen smykker kjøpt på ferie i Lanzarote skaper stemning.

68

OBOSBLADET

64-67_Interiør.indd 68

28.03.11 14.40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Untitled-1 1

29.03.2011 18:49:50

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
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Nytt fra Kværnerbyen

Kværnerhallen
tar form
Kværnerhallen bygges nå om fra gammel platehall til nye næringslokaler. Det
er ikke klart hvem som skal bli hallens
leietakere, men arbeidene er godt i gang.
Enkelte elementer fra den gamle fasaden
bevares, men på innsiden blir alt splitter
nytt og romme mange arbeidsplasser.
Den ferdige Kværnerhallen vil stå ferdig
til innflytting andre halvår i 2012.

Folk trives i Kværnerbyen! Bildet er fra Sankthansfeiringen ved vannspeilet i 2010.

Beboerne har talt
Hva mener Kværnerbyens egne beboere om livet i den
nye bydelen? I vinter gjennomførte OBOS flere fokusgrupper som skulle gi svar på nettopp dette.
Er Kværnerbyen et godt sted å bo? Hva

sier venner og familie når de kommer på
besøk? Hvordan er det å bo der det også
bygges? Hvordan mener du Kværnerbyen
skal utvikle seg videre? Dette var noen av
spørsmålene beboerne fikk da markedsanalysebyrået Synovate inviterte til samtale
om Kværnerbyen på oppdrag for OBOS.
Sosialt miljø

– Det var interessant å høre hva beboerne
selv mente. De var for det første veldig positive til det å bo i Kværnerbyen. Mange av
dem gav uttrykk for at det å bo i et helt nytt
område, var en fin ting i seg selv. I tillegg la
nesten alle vekt på at det sosiale miljøet er
så godt, og spesielt barnefamiliene. Dette
viser oss at vi er på rett spor i forhold til å

legge til rette for et godt liv i Kværnerbyen, sier prosjektsjef for Kværnerbyen Even
Jermstad.
Bakgårder og uterom er viktig

En gjennomgående tilbakemelding fra beboerne, var at det er og vil fortsatt være
svært viktig å prioritere uteområder og
fellesrom.
–Vi har lagt stor vekt på å lage fine fellesrom i bakgårdene og et pent anlegg ved
vannspeilet. Fokusgruppene fortalte oss at
dette blir sett på som veldig viktig. Folk var
også opptatt av at det stadig er kulturarrangementer, selv om de ikke alltid benytter seg av dem. Det viktigste er at de vet at
det finnes et kulturliv i Kværnerbyen, sier
Jermstad.

Det blogges om
Kværnerbyen
Bloggen ikværnerbyen.no er opprettet
for å være et bindeledd mellom beboere i Kværnerbyen og mellom beboere i
Kværnerbyen og OBOS. Der er det både
nyheter, filmer, bilder og debattforum,
slik at det blir lett å få oversikt over livet i
den nye bydelen. Den er åpen for alle, og
vil kanskje også kunne gi folk utenfra et
inntrykk av hvordan det er å bo i en helt
ny del av Oslo? www.ikværnerbyen.no
OBOSBLADET
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Utdrag fra BLOKK av Andrew Page (Jippi forlag).

Tegneserie fra blokka
Jeg kan ikke tenke meg en verden uten
blokker. Der jeg kommer fra, er alt veldig
søtt og Postman Pat-aktig. Dét er skummelt.
Fortalt til | Tyra T. Tronstad Foto | Nicolaj Jonas Bergvad

Jeg er tegneserieskaper, og ville tegne en

historie vindu for vindu. Klatre inn og klatre
ut igjen, nesten som Spiderman. Fra der jeg
bor i Oslo, ser jeg rett bort mot blokkene på
Enerhaugen. De er interessante, spesielt om
natten. Det inspirerte meg veldig. Bygningene er på en måte kjedelige, men når man ser
nøye på dem, er de fulle av liv. En av fortellingene i boka handler om en mann som har
en gravid kone, og må pusse opp barnerommet. Men han gjør ikke det, han bare later
72

som. I stedet bygger han et fly som han kan
fly ut av vinduet med. Rømme, altså. Det er
noen sånne historier i boka, og kanskje er de
litt triste. Men det sier kanskje mer om meg
som forteller og tegner enn om livet i blokkene på ordentlig.
Jeg har bodd i Norge lenge og har familie

her, men jeg er og blir litt fremmed og utenfor. Jeg tror det er derfor jeg er så opptatt av
å ha med fremmedheten og det litt triste i

bøkene mine. Min første tegneseriebok som
het «Kunsten å knyte en knute», handlet mye
om sjøen. Men nå er jeg mer opptatt av livet i
byen. Og jeg har alltid vært opptatt av hva vi
mennesker setter opp for å holde naturen ute.
Faren min var arkitekt, men i den delen av

England jeg har vokst opp, Norfolk, finnes
det ikke blokker. Så blokkene i denne boka
er nok ganske norske. Hvis du går på IKEA,
ser du at de selger veldig mange bilder fra
byer, særlig New York, som folk liker å henge på veggen. Så høye hus og fasader er noe
som appellerer til mange. Denne fortellingen inneholder mye kjærlighet til høyblokker. Jeg har ikke lyst til å tenke meg en verden uten dem. Der jeg kommer fra, er det
alt veldig søtt og Postman Pat-aktig. Dét er
skummelt, synes jeg.
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ANDREW PAGE
•
•
•
•

Tegneserieskaper
Født i Norfolk i 1967
Bosatt på Grønland i Oslo
Master i Fine art fra Norwich
School of Art
• Aktuell med tegneseriefortellingen «Blokk», som har kommet ut på Jippi forlag.
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unitedreklam.se

HAR DU
RÅD TIL Å
LA VÆRE
INNGLASSEDE BALKONGER?

• Mindre korrosjon
• Ingen risiko for
frostsprengning
• Redusert energiforbruk
• Reduserte vedlikeholdskostnader
• Lyddemping
• Økt verdi på leiligheten
• Mindre ”gjennomtrekk”
• Økt sikkerhet
• Bedre inneklima
• Et ekstra rom

STØRST PÅ BALKONGER
I EUROPA
Untitled-1 1

29.03.2011 18:57:41

OBOS Norge rundt
Tekst | Eddie Chr. Thomas

Foto: colourbox.com

STAVANGER

Meny-butikk til Tasta
Over 40 prosent av lokalene i det nye kjøpesenteret
på Tasta i Stavanger er nå utleid.
Byggingen av det nye kjøpesenteret har startet og man er i
rute i forhold til planlagt åpning til julehandelen i 2012. Tasta er en etablert bydel nord for Stavanger som har manglet
et handelstilbud. På tomten ved siden av vil i tillegg OBOS
bygge 250 boliger, salget er i gang og byggestart for dette
prosjektet vil også bli i løpet av våren. Flere av butikkene
som skal være i senteret begynner også å komme på plass.
– Det er allerede klart at Norgesgruppen kommer inn
med en stor og flott Meny-dagligvareforretning. Det vil bli
et bredt utvalg av forretninger med apotek, bokhandel,
blomsterbutikk, flere tekstilkjeder og spennende forretninger innenfor gave og interiør, opplyser eiendomssjef
Elisbeth Sverdrup Braaten i OBOS Forretningsbygg. I
tilknytning til kjøpesenteret blir det også et stort treningssenter på 2200 kvadratmeter, legesenter og kommunale
servicefunksjoner. Det blir parkeringskjeller under sentret med 450 plasser og direkte adkomst opp i sentret.
Du kan følge byggingen av det nye senteret på
www.tastakamera.no.

TØNSBERG

Gudrun Larsen og butikksjef Gaute Engebretsen.

OSLO

Tre generasjoner sko
Familiebedriften H-sko har holdt til på
Tveita senter helt siden kjøpesenteret
åpnet i 1970.
– Mange av kundene våre har handlet her
i alle år, og de som kom hit som barn med
foreldrene sine for 30 år siden, kommer nå hit
som voksne med sine egne barn, forteller butikksjef Gaute Engebretsen.
Daglig leder Gudrun Larsen har jobbet i
H-sko i 36 år. – Jeg har drevet med sko nesten hele livet og trives utrolig godt på Tveita
senter. Vi har så mange hyggelige kunder
her, sier hun.

BERGEN

Hva skal hotellet hete?
OBOS bygger Bergens største hotell og du kan være med på å
bestemme navnet.
Hotellet, som skal bygges på Ørnen-tomta sentralt i Bergen sentrum,
får 368 rom og konferanseplass til 700 gjester. Etter planen skal det stå
ferdig i løpet av 2013. Fra de øverste etasjene får man panoramautsikt
til blant annet fisketorget og de sju fjell.
Det er Rica-kjeden som skal drive hotellet som foreløpig ikke har fått
noe navn, men det skal det snart gjøres noe med: – Vi tar sikte på å
utlyse en navnekonkurranse i løpet av året, opplyser direktør for økonomi og utvikling Nils M. Bøhler i OBOS Forretningsbygg. Følg med i
OBOS-bladet og på OBOS.no for mer informasjon.

Bruk OBOSkortet ditt og få
20 prosent rabatt
på et stort antall
konserter og forestillinger i Nøtterøy
kulturhus, blant annet konserten «Blowin’ in the Wind»
28. mai med sanger
av Bob Dylan. Se
fullstendig program
på www.notteroy.
kulturhus.no.

STAVANGER
Bruk OBOSkortet ditt og få
fri innmelding og
rabatter på trening
på Arena treningssenter. Tilbudet
gjelder på Stadionparken (Jåttå) og
Jærhagen (Klepp).
Les mer på arenatreningssenter.no
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Mat

Det røde

GULLET
Italienerne kaller den pomodoro (gulleple), og
kan ikke leve uten. Tomaten er rik på A- og Cvitaminer, mineraler og den kraftfulle antioksidanten lykopen. Se rødt på kjøkkenet!
Foto og oppskrifter | NordicPhotos Tekstbearbeidelse | Tone Kristiansen
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SYLTEDE TOMATER
Koke- og tilberedningstid: 20 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

Syltede tomater er enkelt å lage, og kan
med hell erstatte tyttebær som tilbehør
til for eksempel stek og kjøttkaker.
Dette trenger du:
• 1 kilo flådde plommetomater
• 1 dl hvitvinseddik
• 3 ss havsalt
• 1 ss sukker
Slik gjør du:
Kok opp cirka 1 liter vann sammen med
hvitvinseddiken. Tilsett salt og sukker.
Legg tomatene i steriliserte glass eller
krukker og hell eddikblandingen over,
slik at tomatene dekkes helt. Sett på lokkene, vend glassene opp ned og avkjøl.
Oppbevares i kjøleskap, og spises i løpet
av få dager etter åpning.
Nok til 4 glass av ½ liter.
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Oppskriftene er beregnet til fra fire til seks personer.

MAKARONI MED TOMATER OG REKER
Steke-/tilberedningstid: 30 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

SPAGETTI MED OLIVEN,
TOMAT OG SARDIN
Koke-/og tilberedningstid: 30 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

I denne enkle og velsmakende makaroniretten spiller tomat og reker
hovedrollene.
Dette trenger du:
• 400 gram makaroni
• 2 finhakkede hvitløksfedd
• 250 gram pillede reker
• 2 bokser hermetiske, flådde tomater
• Sitronsaft
• Sukker
• 2 ss rømme
Slik gjør du:
Kok makaronien «al dente» i henhold til instruksjonen på pakken og
hell av vannet. Del tomatene i terninger. Stek hvitløk i varm olje og
tilsett reker. Hell tomatene over, rør og la det småkoke på svak varme
i et par minutter. Tilsett sitronsaft, en klype sukker, salt og nykvernet
sort, pepper. Rør i makaroni, tilsett rømme og server.

78

Spagetti med tomatsaus er en klassiker. Tilsett oliven og sardiner,
og du får straks en ny og spennende smaksopplevelse.
Dette trenger du:
• 3 ss olivenolje
• 1 finhakket løk
• 3 finhakkede hvitløksfedd
• 1 boks hakkede, hermetiske tomater
• 50 gram grønne, steinfrie oliven
• 50 gram sorte, steinfrie oliven
• 400 gram spagetti
• 5 til 10 sardiner i olje
• 1 ss kapers i olje
• 1 ss finhakket persille
• Revet parmesan til pynt
Slik gjør du:
Varm olivenolje i en gryte og stek løk og hvitløk. Tilsett tomatene og
la det småkoke. Skjær oliven i skiver og tilsett i sausen. Kok spagetti i
vann med salt etter instruksjonen på pakken. La sardiner og kapers
renne godt av seg. Kutt opp sardinene og tilsett i sausen sammen
med kapers. Smak til med salt og nykvernet sort pepper. Hell over
spagetti og persille i sausen og rør godt. Server med revet parmesan.
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BREIFLABB MED CHERRYTOMATER
OG OLIVEN

EGG MED TOMATHATTER
PÅ GRESSLØKBRØD

Tilberedningstid: 20 minutter Marineringstid: 2 timer Steketid: 30 minutter
Vanskelighetsgrad: Lett

Koke-/og tilberedningstid: 20 minutter Vanskelighetsgrad: Lett

Ovnsstekt breiflabb med tomater, oliven og chili er en smaksfull rett
– perfekt til en hyggelig anledning.
Dette trenger du:
• 2 finhakkede røde chili
• 2 finhakkede hvitløksfedd
• 6 ss olivenolje
• 400 gram breiflabbfilet
• 450 gram cherrytomater
• 50 gram sorte oliven i olje
• 0,5 dl olivenolje
• Havsalt
Slik gjør du:
Bland sammen chili, hvitløk og olje. Smak til med grovkvernet, sort
pepper. Hell marinaden over fisken, dekk til og mariner i kjøleskap i
to timer.

Lag en morsom og annerledes forrett som gleder både ganen
og øyet!
Dette trenger du:
• 2 cherrytomater
• 2 tomater
• 4 tynne skiver grovt brød, med ristet smør
• 30 gram finhakket gressløk
• 4 hardkokte vaktelegg
• 4 hardkokte hønseegg
• Majones
Slik gjør du:
Del tomatene i to og ta ut litt av innmaten med en skje. Legg brødskivene på en tallerken og dryss gressløken over. Skjær av bunnen
på eggene og sett dem på brødskivene. Legg de halve tomatene på
toppen og pynt med prikker av majones. Avkjøles før servering.

Varm opp ovnen til 200 grader (180 grader ved varmluft). Legg tomater og oliven i en ildfast form og hell over oljen. Legg den marinerte fisken over tomatene. Hell resten av marinaden over, krydre
godt med havsalt og stek i 25 til 30 minutter.

OBOSBLADET
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Treff kunden
hjemme,
annonser i
OBOS-bladet

Komplett moderniseringsprogram for
kjøkken, bad og garderobe
Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål!
Benkeplater skreddersys etter ønske
fra eget verksted!
Hvitevarer leveres og monteres etter
avtale!

www.obos.no
Kontakt ADD media:
SNORRE SIGURDSSON
Telefon: 92 40 29 17
e-post: snorre@addmedia.no

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

RUNE WOLD
Telefon: 93 03 59 10
e-post: rune@addmedia.no

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

www.addmedia.no

• Trenger Dere et bra
renhold med gode referanser?
• Kontakt oss for befaring og et
uforpliktende tilbud!
• Vi kan borettslag!

✓ Containerutleie 5–30 m3
✓ Avfallshåndtering
✓ Kildesortering
✓ Sentralsortering
✓ Biobrenselproduksjon
www.lovastransport.no
✓ Henting av EE-avfall
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Faks 23 24 50 10
Verkseier Furulunds vei 7
Pb. 229 Alnabru, 0614 Oslo

29.03.2011 20:21:34

markiser

persienner

screen

interiør

20%

rabatt

Fasade Produkter er en av områdets ledende
leverandører av solskjerming og interiør. Våre
medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang
bransjeerfaring. Vi er lokalisert i Oslo, har produksjon i Molde og erfarne montører. Vi er behjelpelig
med måltaking og til å finne løsninger som passer
dine ønsker og behov.
Ta derfor kontakt med en av våre
konsulenter på tlf.
Eirik Pedersen

Untitled-1 1

Dag Ronny Magnussen

22 90 11 11.

Gratis befaring

www.fasadeprodukter.no
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Byglimt
i Bergen

SKOSTREDET: En av Bergens eldste, men likevel mest trendy handlegater. Om våren og sommeren er
det gatemarked her hver søndag.

Diamanter
og kirsebær *
Inspirert av musikken til John Olav Nilsen &
Gjengen dro fotograf Christina Krüger ut for å
finne et litt annerledes Bergen.
Tekst | Cathrine Wolf Lund Foto | Christina Krüger

82
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ASFALTBRUDER: To venninner drikker kaffe
utenfor Kaffeselskapet i Valkendorfsgaten 7.
OBOSBLADET
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*DIAMANTER OG KIRSEBÆR
«SOM Å KNUSE FLASKER
FORTAUSKANTER
NÆRMESTE EG KOMMER
DIAMANTER
DIAMANTER OG KIRSEBÆR»
JOHN OLAV NILSEN & GJENGEN (2009)

LODDEFJORD: Drabantby cirka 15 minutter fra sentrum. Bandet John Olav Nilsen & Gjengen kommer herfra og satte bydelen på kartet da de slo
igjennom i 2009 med plata «For sant til å være godt».

DOWNTOWN BERGEN: Klesbutikken Tilsammans i Kong Oscars gate
selger retroklær og har latt seg inspirere av det rebelske England.

84

SKUTEVIKEN: Gammelt, populært og alternativt nabolag som vokste
fram som en forstad til Bergen, i ly av festningen Sverresborg. Strøkets
lokale buekorps er ett av Bergens eldste gjenværende buekorps.

OBOSBLADET
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Fra madrassen full av penger

til OBOS-tilhenger

Spar i OBOS til

3,10 %*
Uansett hvordan livet ditt forandrer seg!
Visste du at alle OBOS-medlemmer kan spare penger hos OBOS
til svært gunstige betingelser? Les mer på obos.no/spar
*Kapitalkonto over 1 mill. og maks 12 uttak per år.
(Beløp opp til 2 mill. er sikret gjennom banksikringsfondet)

profil, vi tar mål og gjør resten av arbeidet.

Kontakt oss for et uforpliktende hjemmebesøk.

Telefon: 22 55 88 68

GRAVSTEINER
NAVNETILFØYELSER OG
OMARBEIDELSER

• Ingen fordyrende mellomledd
• Oslo-distriktets største utvalg
• Alle prisklasser
• Ring og få tilsendt GRATIS katalog
• 12% rabatt ved henvisning
til annonsen
AVDELING GRORUD:
TRONDHEIMSV. 457, OSLO

TLF: 22 80 30 70

AVDELING SANDVIKA:
INDUSTRIV. 10, SANDVIKA

TLF: 67 52 10 30



Rørleggere 



VI GIR 10% RABATT

Untitled-1 1 
på alle veiledende


priser ved henvisning

WWW.SIGVARTSEN.NO

Glassmester

GLASSMESTER




23.09.2010 12:49:21


















til annonsen.
Dette gjelder rør, deler
.
og utstyr.







Avfalls-

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

Trappevask

Rydde hjemme?

Trapperenhold.

Som din samarbeidspartner
Avfalls-innen renhold leverer vi
Ring oss på tlf: 476patruljen
44 999
kvalitet og god service. Vi har
gode referanser på renhold i
Avfallsborettslag.
Avfallspatruljen

Rydde hjemme?

patruljen
Avfallspatruljen henter avfall hjemme

(815 45277)



Annonsering

Garasjeporer

Snorre Sigurdsson
Telefon: 92 40 29 17
e-post: snorre@addmedia.no
Rune Wold
Telefon: 93 03 59 10
e-post: rune@addmedia.no

GARASJEPORTER

Olav Kyrres vei 9, 1473 Lørenskog

Ring oss på tlf: 476 44 999Tlf:67 90 55 07, mobil:909 33 270
Rydde hjemme?
e-post: post@thomas-renhold.no
Ring
oss påavfall
tlf: 476
44 999
Avfallspatruljen
henter
hjemme
hos deg raskt, enkelt og rimelig.

Tlf: 40 64 71 69
E-post: aquarius@online.no


Ring 815 GLASS

Vi er best i byen på

Avfallspatruljen henter avfall hjemme
hos deg raskt, enkelt og rimelig.

Avfallspatruljen henter avfall hjemme
hos deg raskt, enkelt og rimelig.

Bad
Kjøkken
Service
Rehabilitering
I bransjen siden 1989

Containere
patruljen

Rydde
hoshjemme?
deg raskt, enkelt og rimelig.






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

www.thomas-renhold.no

www.addmedia.no

Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no

Ring oss på tlf: 476 44 999
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Klare for Norges
største dugnad
Hvert år bidrar nærmere 200 000 osloborgere til å
holde Oslo ren i det som sannsynligvis er Norges
største dugnad: Rusken-aksjonen.
Tekst | Eddie Chr. Thomas Foto | Nyebilder.no

Rusken er Oslos dugnad for opprydding

og forskjønnelse av byen. Gjennom ulike
prosjekter som blant annet Stor-Rusken,
Skole-Rusken, Hage-Rusken og BydelsRusken er mellom 180 000 og 200 000
store og små osloborgere hvert år med på
å holde byen og bomiljøene rene, pene og
trivelige.
–Oppslutningen om Rusken er helt
eventyrlig, sier Jan Hauger, bedre kjent
som Rusken-generalen. Siden starten i
1976 har rundt regnet fem millioner osloborgere deltatt i aksjonene og lagt ned i
gjennomsnitt to timer frivillig arbeid hver.
–Det vitner om et enormt engasjement
for miljøet og for å holde nærområdet sitt
rent, sier Hauger.
Pent til 17. mai

De tre siste ukene før 17. mai er det et spesielt Rusken-fokus i borettslag og sameier
gjennom Stor-Rusken. Da skal fellesområdene ute og inne i boligselskapene ryddes
og klargjøres for nasjonaldagsfeiring. StorRusken arrangeres blant annet i samarbeid
med OBOS.
–Årets aksjon går fra 26. april til 14. mai.
I den perioden kan borettslag og sameier
levere sitt avfall gratis på Grønmo gjenbruksstasjon. I fjor kom det inn nesten 400
tonn avfall og 20000 tonn med kvist og
greiner. Kvistene og greinene blir til kompost som selges tilbake til Oslos borgere,
forklarer Hauger.
Årets høydepunkt

Ellingsrudjordet borettslag i Oslo er ett av
mange boligselskaper som deltar i Rusken.
De har vært med hvert eneste år helt siden
laget var nytt for 25 år siden og for mange
beboere er den årlige dugnaden blitt en
kjær tradisjon:
–Enkelte mener sågar at dette er årets
høydepunkt og dersom styret skulle være
litt seint ute med informasjon, kan du være
sikker på at noen av beboerne kommer til
å spørre om ikke det blir noe av, sier styreleder Birgit Saleem.
Alle kan delta

RYDDEGJENG: Birgit Saleem, Jan Hauger og Arne Vidar Jenssen er klare for en ny Ruskenaksjon i borettslaget.

Rusken-generalen liker det han hører og
sier at noe av det fineste med Rusken er at
terskelen for deltakelse er lav.
–Absolutt alle, ung som gammel, kan
gjøre litt, enten det er å plukke opp papir
eller spyle gangstiene. Ser man enda litt
større på det, kan man si at denne dugnadsformen også har en sosialiserende,
integrerende og holdningsskapende effekt.
De unge lærer å ta ansvar for nærmiljøet
og de voksne kan bli kjent med naboer de
kanskje bare så vidt har hilst på før, sier
Hauger.
OBOSBLADET
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Test din
kunnskap

Hva vet du
om Oslo?
Helle B. Berg har nettopp flyttet fra bylivet i Bjerregaards gate til rekkehus på Vindern. Men av og til
må man tilbake til gamle tomter, så spørsmålene
får hun på Waynes Coffee i Ullevålsveien.

Helle B. Berg fikk åtte av ti rette
i OBOS-bladets Osloquiz, og
har
dermed gjort det svært bra.
– Men spørsmålet fra De Lillo
s-sangen
burde jeg visst, sier hun.

Tekst og foto | Tyra T. Tronstad

30. april 2000 ble et bygg i Oslo revet ved hjelp av «kontrollert
sprenging», som det første bygget i Norge. Hva het bygget?
– Philipsbygget. Jeg husker at det ble revet.

2

Hvilket år ble karnevalet i Oslo avholdt for første gang?
– Jeg tipper 1983.

3

Romanfiguren Elsi Lund i bøkene av Bjørg Vik vokser opp i
Oslo. Hvor?
– På Sankthanshaugen, tror jeg.

4

Hvem synger at han «kanskje våkner av en flyalarm, men selv
om det bare er en test, så gjør den meg helt kvalm?»
– Der er jeg usikker. Kan det være Jokke?

5

Hvilken folkekjær skuespiller ble hedret med en skulptur uten
for Oslo nye teater i Rosenkrantz gate?
– Henki Kolstad eller Per Aabel? Nei, jeg vet nok ikke.

6

I hvilket strøk av Oslo finner du borettslagene Meklenborg,
Setra og Orebakken?
– Det høres ut som vestkanten. Kan det være Hovseter?

7

Ved den ene enden av Karl Johan finner du en dyreskulptur,
ved den andre en annen. Hvilke to dyr snakker vi om?
– Tiger i den ene enden, hest i den andre!

8

«Vinter og sne, en guttunge stabber av sted.» Til hvilket Osloarrangement sang Wenche Myhre disse linjene?
– Ett eller annet ski-VM, tipper jeg. Kanskje i 1972.

9

Hva heter den nye ungdoms- og videregående skolen som
åpnet i Oslo høsten 2010?
– Det vet jeg ikke.

10
88

Ole Kopreitan var en kjent skikkelse på Karl Johan fram til han
nylig døde. Hvilken organisasjon arbeidet han for?
– Nei til Atomvåpen.

Kan du mer enn Helle?

TEST DEG SELV!
1.

30. april 2000 ble et bygg i Oslo revet ved hjelp av «kontrollert sprenging», som det første bygget i Norge. Hva
het bygget?
2. Hvilket år ble karnevalet i Oslo avholdt for første gang?
3. Romanfiguren Elsi Lund i bøkene av Bjørg Vik vokser
opp i Oslo. Hvor?
4. Hvem synger at han «kanskje våkner av en flyalarm, men
selv om det bare er en test, så gjør den meg helt kvalm?»
5. Hvilken folkekjær skuespiller ble for ikke så lenge siden
hedret med en skulptur uten for Oslo nye teater i Rosenkrantz gate?
6. I hvilket strøk av Oslo finner du borettslagene Meklenborg, Setra og Orebakken?
7. Ved den ene enden av Karl Johan finner du en dyreskulptur, ved den andre en annen. Hvilke to dyr snakker
vi om?
8. «Vinter og sne, en guttunge stabber av sted.» Til hvilket
Oslo-arrangement sang Wenche Myhre disse linjene?
9. Hva heter den nye ungdoms- og videregående skolen
som åpnet i Oslo høsten 2010?
10. Ole Kopreitan var en kjent skikkelse på Karl Johan fram
til han nylig døde. Hvilken organisasjon arbeidet han for?

Svar:
1. Philipsbygget.
2. 1983
3. Sankthanshaugen
4. De Lillos i sangen «Suser av gårde»,
også kalt «Lille Oslo»
5. Aud Schønemann
6. Hovseter
7. En tiger på Jernbanetorget, Karl Johan på hest
foran slottet
8. Ski-VM i 1966
9. F21, eller Fyrstikkalleen skole
10. Nei til atomvåpen

1
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Halv pris på dekk og felg?
Bedre dekk enn årets testvinner? Hvorfor ikke?
Vi har gode alternativer med like gode tekniske
data, til langt lavere priser hvis du syntes
testvinneren blir for dyr. Som importør og
sideimportør av en rekke dekk- og felgmerker
har vi mange gode tilbud. Til deg som OBOSbladleser har vi faste rabattavtale på både dekk
og felg.

.....og mange dekk og felgmerker
fra verdens ledende produsenter

50 - 75% rabatt på prislistene oppleves ofte som
30-50% bedre priser enn byens forhandlere.
Henvis til denne annonse med koden OBOS 04
når du ringer, eller ta med annonsen i butikken..

..og du får landets beste tilbud på både dekk og felg ferdig montert!

Besøk oss i Ryensvingen 2-4 på Ryen
eller i Fredrikstad. Se mer informasjon på
www.megahjul.com eller ring 815 33 444
Untitled-1 1
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Juniorkokken

Vaffeltoast
Vaffeltoast smaker godt til kveldsmat, og kan fylles
med det meste. Her er våre to favoritter.
Ingredienser:
• 2 brødblingser per person
Fyll 1
• 1 ss pesto
• 2 skiver spekeskinke
• 2 skiver port salut eller annen ost du liker
Fyll 2
• 2 skiver hvitost
• 2 skiver kokt skinke
• 1 ss hermetiske maiskorn
Slik gjør du:
Smør ingrediensene på brødblingsene og legg dem
sammen med fyllet mot hverandre. Stek dem i vaffeljernet til de har fått gyllen farge og osten har smeltet. Hvis du lager en salat ved siden av har du et lite
måltid! Har dere et gammeldags vaffeljern man kan
varme over bål, er dette også perfekt turmat.

Hjernetrim

Juniorsudoku
Regler:

1.
2.
3.

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

Vinn premier!
Svar på oppgaven eller send oss tegninger, vitser, dikt eller
andre bidrag, så er du med i trekningen om blant annet
Knerten-produkter fra Egmont Serieforlaget.

Lillebror og familien har flyttet på landet, og til tross for påtatt optimisme hos mor og far er det tøffe
tak for den lille familien. I spillet skal du samle tomflasker så Lillebror kan hjelpe foreldrene sine med
å bygge ny pipe på det gamle huset de har kjøpt...

I salg nå!
Spill - Lillebror og Knerten på eventyr

Male-og aktivitetsbok
Lottospill og kortspill
Produktene markedsføres av Egmont Serieforlaget AS.
Produktene er tilgjengelig hos bokhandlere og leketøysforretninger.

25-09-09 13:37:21

Navn: .........................................................................................................................
Foto: melk.no

Adresse: .....................................................................................................................
Postnummer/sted: ..................................................................................................
Alder: .........................................................................................................................

90

Klipp ut og send inn.

Send svar til OBOS, postboks 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Juniorlaget»

knerten_intern210x297.indd 1

©Paradox Rettigheter AS ©Jo Vestly Produksjon DA

Anne-Cath Vestlys Knerten kommer på kino til høsten med Åsleik Engmark som
Knertens stemme og Pernille Sørensen i rollen som Lillebrors mor.
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Finn seks feil
På det nederste bildet er det gjort seks små endringer i
forhold til det øverste. Klarer du å finne alle sammen?

Adrian Hass, 7 år, fra Teisen er mester for denne fargerike Ninja-tegningen, som en stolt mormor har sendt til Juniorlaget. Send oss adressen din,
Adrian, så får du en hilsen i posten.

Fra Signe Sommerfelt, 8 år, fra Paradis, kommer disse morsomme figurene,
som vi tror er i familie med hverandre. For en knallfin hatt og nydelig smil
den prikkete har! Du får en hilsen i posten, Signe.

1. Andre bukser 2. Gjerdet er endret 3. Stein er borte
4. Annerledes sko 5. Teksten på trøye er endret 6. Bakken er borte

Gratulerer!
Markus Austvik, 11 år, fra Ski vant
Juniorsudoku i OBOS-bladet nr. 1.
Premie er sendt i posten.
OBOS-bladet gratulerer!

Ina Brubråten-Holth, (7 1/2) fra Hallingby har tegnet en fin dame med
knallrød leppestift, som skal ut og gå en tur. Hunden hennes ser ikke så
glad ut. Kanskje den ikke får bli med? En hilsen er sendt i posten.
OBOSBLADET
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Kryssord

Løsning kryssord nr. 1/11

MAT

ARBEIUFARDER FLOKK LIG
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Løsning sudoku nr. 1/11

SIDE

5
1
6
4
2
3

KLAR
OPPGAVE
FOGD
KREERE

SNAK- LEDD
KER USETT

DRIKK

AVKOM

IVER

BAK
TALL

ADV.

TID

KONGE

UTVEKST

STAT

HELG

SKIFTENDE

GALT
PODE

KONJ.

ART.

UTSYN

INSEKT

HÅNDVERKEREN

DRILLER

RO

GUTTENAVN

SENGETØY

UTSLETT

ARKADE

BOLIG

BILREI- ELITE
MERKE SENDE JEG

PERIODE
RYER

LØMMEL

VANDRER

KULLSEILE

SOKK

VEGG

UTLØP

VINSTUE

PIKENAVN

HYL

SØNN
AV KAOS

ANFALL

BRENNE

UTØY

BAKTERIE

FRØ

HUS

BUKT

3
6
2
5
1
4

ART.

HVILER

Kryssord- og sudokuvinnere fra
OBOS-bladet nr. 3, offentliggjøres i
blad nr. 5/2011.

BRYGGE

STØL

LØFTE
KJENTMANN

BÅTEIER

LÆRLING

KORN

HUNNDYR

HELLIG

KAMP
DYR

TRÅD
YRKE

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 03/11» eller «Sudoku 03/11» og send løsningen innen 6. mai til: OBOS-bladet, postboks 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo

Navn
Adresse

6
2
5
3
4
1

Sudokuvinnere, nr. 1/11
Malin Solberg Aamodt, 0951 Oslo
Anne-S. Vadseth, 3075 Berger i
Vestfold, Anders Lynne, 0481 Oslo

Sudoku

KROPPSDEL

INNTATT

1
5
4
6
3
2

Vinnere nr. 1/11

2
5

KIKKE
SVAR

4
3
1
2
5
6

Kryssordvinnere, nr. 1/11
Solveig Jaklin, 9303 Silsand
Bjørn Arild Johan Nilsen,
2010 Strømmen, Frode Saxsæter,
0959 Oslo

PIKENAVN
LIKE

GJENSTÅ

ORDNER

INSEKTER

SEREMONIER

BYLL

TUKT

GUD

BY I
DANMARK

TALLORD
GUD

FUGL

2
4
3
1
6
5

3

5
1

4
4

2 3
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.

Sudoku-løsning (tallkombinasjon)

92
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MEDLEM
Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS
Sjekk www.obos.no/medlem for å se hvilke andre
tilbud vi har for våre medlemmer akkurat nå.

OBOS Hotellferie
Bo på hotell over hele Norge til fast
medlemspris: 2 netter for 2 personer til
kun 1 495 kroner – inkludert frokost!
SIDE 99

Bakgårdstreff
Bli med på medlemsdag på Folkemuseet 8. mai, og opplev den gode, gamle
bakgårdsstemningen. Gratis adgang!
SIDE 97

OBOS-dag på TusenFryd!
3. juni har OBOS-medlemmene fornøyelsesparken helt
for seg selv. Bli med på en leken forsommerdag!

OBOS Billån

På OBOS-dagen er du æresgjest på TusenFryd. For en hyggelig inngangspris kan du
ta for deg av attraksjonene i parken – enten du foretrekker å rusle en tur på Eventyrstien, eller å oppleve skrekkblandet fryd i den nyeste attraksjonen, Nightmare!

I mai og juni er det kampanjerente på
OBOS Billån. Kanskje bildrømmen kan gå
i oppfyllelse?

SIDE 97

SIDE 95
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Konserter i Tønsberg til OBOS-pris
Som OBOS-medlem får du 20 prosent rabatt på alle konserter på
Total, Slottsfjellfestivalens eget utested med både konsertscene og
rockepub.
28. april entrer Lukestar scenen på Total. Lukestar vant Spellemannsprisen
i 2008, og låta «Flying Canoes» fra gruppas nyeste album er allerede blitt en
gjenganger på radio. Benytt medlemskortet og opplev et av vårens heiteste
norske band til medlemspris!
Billetter kjøpes på www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133. Det er 18-års
aldersgrense på denne konserten.

Foto: Steffen Oftedal

Følg med på www.slottsfjell.no for program for Total.

Medlemsfordel
20 % rabatt

Kylián – Wild Flowers
Magisk, mystisk og intenst vakker. Sånn kan en kveld med Jiří
Kylián lett fortone seg.
Dansen ble aldri den samme etter at den tsjekkiske koreografen entret
dansescenen. Han har skapt et særegent dansespråk – en fusjon
mellom krevende klassisk teknikk og den moderne ballettens frihet. Nå
byr Nasjonalballetten på ﬁre verk som aldri før er blitt vist i Norge.
Sist Nasjonalballetten satte opp en helaften med verk av Kylián var i
2008 med Worlds Beyond. Da skrev Dagsavisen: «Tilbring tre timer i
Kyliáns magiske, merkelige verden, og du ønsker deg tre til.» Nå får du
muligheten!
Spilles på Hovedscenen 27., 28., 29. og 30. april, samt 2. og 4. mai.
Billettsalg på www.operaen.no, eller tlf. 21 42 21 21. Inntil to billetter
per medlem. Husk medlemskortet!

Medlemsfordel
20 % rabatt
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Kampanjerente i mai og juni!
Rente fra

4,65 %

Med kampanjerente på OBOS Billån kan du denne våren få
muligheten til å realisere bildrømmen til ekstra gode betingelser!
Du kan søke om lån både til ny og brukt bil. Kampanjerente fra 4,65 % i mai
og juni.
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.
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.
Gå ikke glipp av kampanjerenten i mai og juni, send søknaden i dag, og få et
uforpliktende tilbud med det samme!

Foto: Colourbox.no

OBOS Billån er levert av Terra Finans AS.

Medlemsfordel
Rente fra 4, 65 %
Lave gebyrer

Forsikring som medlemsfordel
Sliter du med å ﬁnne frem i jungelen av forsikringstilbud? Eller
orker du ikke tanken på å begynne letingen?
Det kan være utfordrende å ﬁnne de riktige forsikringene – til riktig pris. Vi
hjelper deg gjerne! Kom innom OBOS og få en uforpliktende gjennomgang
av forsikringene dine.
Vi kan gi deg råd om hva du trenger av nødvendige forsikringer. Sammen
ﬁnner vi den beste forsikringsløsningen for deg.
OBOS Forsikring tilbyr alle typer forsikringer, inkludert en egen OBOS
Innboforsikring til fast, lav medlemspris.
Ring oss på tlf. 22 86 55 45 for å avtale et møte.
www.obos.no/forsikring

Medlemsfordel
Lave premier og gode vilkår
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Fiolinisttalent besøker Oslo!
Den ennå unge hollandske ﬁolinisten, Janine Jansen, har vært
internasjonalt forsidestoff helt siden debuten for ti år siden.
Få med deg hennes første konsert med Oslo-Filharmonien.
Torsdag 5. og fredag 6. mai kl. 19.30 er det nederlandske nasjonalikonet
Janine Jansen solist hos Oslo-Filharmonien i Oslo Konserthus. På
repertoaret står Sjostakovitsj’ ﬁolinkonsert nr. 2 og Rachmaninoffs
symfoni nr. 2. Konserten dirigeres av den norske stjernedirigenten
Eivind Gullberg Jensen.
Tilbudet omfatter også konsertinnledningen Bak notene kl. 18.45.
Les mer på www.osloﬁlharmonien.no, hvor du også kan kjøpe
eller bestille billetter. Billetter kan også bestilles eller kjøpes i Oslo
Konserthus tlf. 23 11 31 11, hos Billettservice på 815 33 133, eller kjøpes
direkte på Posten, Narvesen og 7-Eleven.

Foto: Felix Broede

Inntil to billetter per medlem. Husk medlemskortet!
Medlemsfordel
OBOS-pris kr 310/275
Ordinær pris 355/315

Fornøyeleg oppussingskomedie
Når oppussinga ikkje går heilt som planlagt kan det gå ei kule
varmt på heimebane òg.
I komedien Handverkarane følgjer vi eit skrekkscenario av eit
oppussingsprosjekt. Eit velståande par byggjer om huset sitt og gjer det
svart. Men dei blir lurde trill rundt av korrupte og alkoholsnøvlande
handverkarar som loppar dei for pengar og aldri blir ferdige. Huset
går frå uferdig til falleferdig og same vegen går samlivet. Denne beiske,
danske satiren tar etter kvart form av eit krim-komisk hemnoppgjer,
som henger ut både skruppellause handverkarar og vår tids
oppussingsjåleri.
Av: Line Knutzon
Regi: Kim Bjarke
Billettar: www.detnorsketeatret.no, eller tlf. 22 42 43 44.
Inntil to billettar per medlem. Hugs medlemskortet!

Medlemsfordel
20 % rabatt
Ordinær pris kr 275
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OBOS-dag på TusenFryd
Fredag 3. juni fra klokken 14 til 21 går årets medlemsdag på
TusenFryd av stabelen. Billettsalget er i gang!
Denne dagen har OBOS-medlemmene fornøyelsesparken helt for seg
selv til hyggelig medlemspris. Her er aktiviteter for alle aldre og typer, fra
musikkaruseller for de minste til monsterkarusellen SpinSpider, som kaster
de mest vågale 40 meter opp i lufta i en fart på opptil 115 km/t!
Prisen inkluderer inngangsbillett til TusenFryd og fri bruk av attraksjonene
(unntatt SkyCoaster). Gratis parkering på TusenFryd på OBOS-dagen.
Billetter selges på www.billettservice.no og tlf. 815 33 133.
NB: Kun forhåndssalg! Begrenset antall billetter – vær tidlig ute!
Mer informasjon om parken ﬁnner du på www.tusenfryd.no.

Medlemsfordel
Medlemspris kr 140 + billettavgift kr 20
(barn under 95 cm gratis)
(Ordinær pris kr 290 – 365)

Vi treffes i bakgården!
Søndag 8. mai inviterer Norsk Folkemuseum til bakgårdstreff
i OBOS-gården Wesselsgate 15. Gratis adgang for OBOSmedlemmer!
Søndag 8. mai fra klokken 10.00 til 16.00 kan du oppleve god, gammel
bakgårdssteming i OBOS-gården på Norsk Folkemuseum.
Bli med på omvisning i OBOS-gården Wesselsgate 15 og test kunnskapene
dine i en uhøytidelig Oslo-quiz med Erling Fossen. Barna kan bli med på
tradisjonelle bakgårdsleker. Oslo Radio-Orkester setter den musikalske
rammen for dagen sammen med Grorud Arbeiderkor.
Husk medlemskortet!

Medlemsfordel
Gratis adgang for medlem og familie
(inntil 5 personer)
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Få strøm til innkjøpspris!
Send sms OBOS til 02021 og få strøm til innkjøpspris du også. Kun
19 kroner i månedlig påslag.
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.

Foto: Nyebilder.no

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.

Superbredbånd med rabatt!
Som OBOS-medlem har du tilgang til mange fordeler hos Telenor.
Nå også Superbredbånd og fri bruk av fasttelefon!
Telenor oppgraderer dagens bredbåndsnett og lanserer
Superbredbånd! Med OBOS-rabatt kan du nå få oppleve virkelig høye
hastigheter til fornuftige priser. Oppgraderingen vil skje gradvis rundt
om i landet.

Er du medlem kan du bestille
ny mobil, telefoni og bredbånd hos Telenor.

Som OBOS-medlem får du blant annet:
• 10 % på bredbånd - nå med hastigheter opp til 40 Mbit/s!
• 30 minutter ekstra mobilringetid per måned.
• Opp til 25 % rabatt på fasttelefoni, gratis ringetid mellom
fasttelefoner.
Les mer og bestill på www.obos.no/telenor. Her kan du også sjekke
om du allerede nå kan få Superbredbånd, samt oppgradere ditt
eksisterende abonnement.

Medlemsfordel
Rabatt på bredbånd
30 minutter ekstra ringetid
Fri ringetid mellom fasttelefoner.
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2 netter for 1 495!
,14ob9be5
ltrom
D

2 netter

Med OBOS Hotellferie kan du bo på hotell over hele Norge til fast
medlemspris: 2 netter for 2 personer til kun 1 495 kroner!
På www.obos.no/hotellferie kan du raskt og enkelt ﬁnne og bestille
rom på hotell over hele Norge. Oversikten over tilgjengelige rom blir
kontinuerlig oppdatert, og du kan bestille og gjøre endringer helt frem
til to dager før ankomst.
Alle hotellene er 3- og 4-stjerners hotell, og du betaler 1 495 kroner
uansett når og hvor du drar! Du kan også velge blant hotell i prisgruppen 1 695 kroner.
Bortsett fra et lite bestillingsgebyr, betaler du hele oppholdet direkte
til hotellet ved utsjekk.
Bestill på obos.no/hotellferie eller tlf. 55 94 46 18 (man-fre 08-18).

Foto: Colourbox.no

God tur!
Medlemsfordel
2 netter for 1 495
Prisen gjelder 2 personer i 2 netter,
inkl. frokost.

Boligkortet med 4 % bonus!
OBOS MasterCard er boligkortet som gir deg hele 4 % bonus ved
kjøp av varer innen bygg, interiør, hus og hjem.
Ønsker du å ﬁkse opp hjemme? Eller vil du bare dra bort? Da kan det
lønne seg å ha OBOS MasterCard i lommeboka!

Foto: Colourbox.no, Nyebilder.no

Noen av fordelene ved OBOS MasterCard:
• 4 % bonus på varer til hus og hjem
• Fri årsavgift
• Gebyrfrie varekjøp
• Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse
• Reise- og avbestillingsforsikring
• ID-tyveriforsikring
Bestill på www.obos.no/mastercard.
Her kan du også lese mer om kortet, betingelsene og hvilke bransjer
kjøpsbonusen er knyttet opp til.
OBOS MasterCard leveres av Terra Kortbank AS.
Nominell rente: 1,81 % per mnd./effektiv rente per år ved benyttet kreditt kr 1000/10 000/20 000 er 24,02 %.

Medlemsfordel
Kredittkort med 4 % bonus, reise- og
avbestillingsforsikring, ID-tyveriforsikring.
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Ekspert på interiørglass
Glassmester Rolf Berglund AS har mange års ekspertise innen alt
av interiør- og fasadeglass. Fast 25 % OBOS-rabatt på alt av glass!
Hos oss får du baderomsinnredninger og glassvasker laget på mål,
skreddersydd etter dine ønsker. Vi leverer også blant annet:
•
•
•
•
•

Skreddersydde dusjløsninger
Speil etter mål
Glass over kjøkkenbenk
Utskifting av knuste/punkterte energiglass
Balkong- og vindskjerming

Knust rute?
Rolf Berglund AS har 24 timer service 365 dager i året, ring tlf. 22 46 74 79.
Servicetelefonen dekker hele Oslo og Akershus med maks 30 minutters
responstid fra du ringer til ankomst på skadestedet.
Besøk showrommet i Drammensveien 130, Oslo. Tlf. 22 46 74 79.
E-post: post@rolfberglund.no, www.rolfberglund.no
Medlemsfordel
25 % fast rabatt på alle glassvarer
30 % for OBOS senior +

Gjør uteplassen klar til våren!
Med gratis Smart Club-medlemskap får du kjøpsbonus på alt du
handler hos Smart Club – også på hagemøbler og grill!
Siden 1995 har Smart Club vært spesialisten på hagemøbler. Her ﬁnner
du alt du trenger til uteplassen: Hagemøbler, putekister, griller og
tilbehør. Med tre nyoppussede varehus har Smart Club mer å by på enn
noen gang.
Vis frem ditt OBOS-medlemskort i et av varehusene og få gratis
medlemskap i Smart Club for hele 2011. For mer informasjon om
medlemskapet, se smartclub.no/medlem.
Her ﬁnner du Smart Club:
Alnabru, Smalvollvn. 65, 08-22 (08-20)
Slependen, Pustutvn. 6-14, 08-22 (08-20)
Råde/Østfold, Jonsten, 08-21 (08-18)

Medlemsfordel
Gratis Smart Club-medlemskap
(Ordinær pris kr 100)
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VIP-kunde hos Juvelen
Som OBOS-medlem får du fast rabatt og ekstra oppfølging hos en
av landets ledende gullsmedkjeder.
Tilbudet gjelder alle Juvelens forretninger, og gir deg 10 % rabatt på:
• Diamanter
• Gull
• Sølv
• Motesmykker/bijouteri
• Sølvbestikk
• Klokker
Som bruker av medlemsrabatten blir du også med i Juvelen VIP Lounge
hvor du blir tatt ekstra godt vare på! Du vil være en av de første til å motta
informasjon om produktnyheter og også få invitasjoner til eksklusive
kundekvelder og spennende konkurranser.
Husk medlemskortet! Tilbudet kan ikke benyttes i kombinasjon med andre
tilbud. Se www.juvelen.no for oversikt over butikker.

Medlemsfordel
10 % medlemsrabatt
(gjelder ikke service og reparasjoner)

20 % medlemsrabatt hos Kitch’n!
Ta med medlemskortet til en Kitch’n-butikk og få 20 % rabatt på
alle varer. Rabatten gjelder også elektriske artikler!
Kitch’n er Norges ledende butikkjede for produkter til kjøkkenet. I
hyllene ﬁnner du gode og innovative varer fra kjente merkenavn som
Kitchen Aid, Rosendahl, Menu, Victorinox, Alessi, Eva Solo, Bodum,
Nespresso med ﬂere.
Medlemsfordelen betinger at du melder deg inn i Kitch’n Kundeklubb.
Dette er gratis og helt uten forpliktelser, og som medlem i kundeklubben får du tilgang til en rekke gode kampanjetilbud! Meld deg inn
neste gang du er innom en Kitch’n-butikk eller på www.kitchn.no.
Husk å ta med medlemskortet!

Medlemsfordel
20 % rabatt på alle varer
Rabatten gjelder på ordinære priser
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Verdens vakreste sjøreise
Reis med Hurtigruten og opplev den storslåtte kysten fra Bergen
til Kirkenes og Trondheim, fra 31. august til 10. september.
Inntrykkene står i kø langs hele kysten, fra de større byene til små værbitte
tettsteder, gjennom trange fjorder og sund, forbi åpne, majestetiske
havstykker og fjellvegger så nær at man nesten kan røre ved dem!
Egen reiseleder fra Peer Gynt Tours på hele turen. Dagtog Oslo - Bergen,
Trondheim - Oslo, transport mellom hurtigrutekai og togstasjoner, plass i
dobbeltlugar på MS Nordkapp og alle måltider om bord. Oppgradering av
lugar mot pristillegg. Mulighet til å melde seg på utﬂukter om bord.
Bestilling og mer informasjon på tlf. 24 10 12 80 eller oslo@peergynt.com.
Påmeldingsfrist 27. mai. Begrenset antall plasser. Oppgi at du er OBOSmedlem. Peer Gynt Tours er teknisk arrangør.
www.peergynt.com

Medlemsfordel
OBOS-pris fra kr 18 650
Ordinær pris fra kr 20 850
Tillegg enkeltlugar fra kr 7 340

Klar til 17. mai?

Ferie uten stress!

Bruk medlemsrabatten når du skal forberede deg til
feiringen av nasjonaldagen!

Er du lei av travle resepsjoner, trange hotellrom og kamp
om plassen ved frokostbordet?

På Den Norske Husﬂiden i GlasMagasinet får du alt av
bunadstilbehør – til medlemspris! Stort utvalg av sølv,
skjorter, sko, strømper og alt annet til bunaden. Flotte gaveog interiørprodukter, og ny og stor garnavdeling.

Velg et feriehus i stedet, og nyt livet som en naturlig del av
stedets befolkning. Lukt, smak og sug inn atmosfæren fra
det lokale markedet, og gled familien med måltider basert på
kortreiste råvarer. Enten du velger å bo nær havet, eller å nyte
landsbylivets gleder: Feriehuset gir rom for glade dager med
frihet til å følge familiens egen rytme.

Besøk oss i underetasjen på GlasMagasinet på Stortorvet.
Husk medlemskortet! www.dennorskehusﬂiden.no
Medlemsfordel
10 % rabatt

(gjelder ikke bestillingsbunader
og bøker)
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Bestill feriehuset på obos.no/novasol, eller på tlf. 815 44 270.
Medlemsfordel
5 % rabatt på ordinær pris

LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konﬁgurasjonene, Miniﬁguren og LEGOLAND er varemerker tilhørende LEGO Gruppen. ©2009 LEGO Gruppen

www.obos.no/medlem

LEGOLAND® til OBOS-pris!
Som OBOS-medlem får du to billetter til prisen av én. Besøk en av
Europas mest populære fritidsparker og spar inntil 279 kroner!
Gå på oppdagelsesferd til lands, til vanns og i luften, og opplev en utrolig
verden bygget av LEGO. Nyt suget i Kongeborgens raske berg- og dalbane.
Bli med ubåten ned til haiene i Atlantis SEA LIFE™. Hold hodet kaldt
og pistolen varm når dere skyter dere gjennom det uhyggelig spennende
tempelet på jakt etter skatter, og husk badetøy til det vannvittige sjøslaget i
Pirate Lagoon.
Vis medlemskortet i billetthuset i LEGOLAND® og kjøp en voksen
dagsbillett, så får en annen person fri entré sammen med deg.
Tilbudet kan benyttes én gang per medlem i perioden 2. april til 30. oktober
2011. Kan ikke byttes i kontanter, kombineres med andre rabatter, eller
endres til andre billettyper.
Les mer på www. LEGOLAND.dk

Medlemsfordel
To inngangsbilletter til prisen av én

Ferie i frodige Toscana
Flotte ferieleiligheter og hotellrom til leie i turistanlegget Borgo
Magliano. Rabatt for OBOS-medlemmer i hele 2011!
Ved den idylliske landsbyen Magliano i provinsen Grosseto, syd i
Toscana, kan du nyte dagene med utsikt mot Middelhavet.
Svømmebasseng, barnebasseng, solsenger, restauranter og andre
fasiliteter. Sentralt i forhold til Roma, Pisa, Firenze og Sienna.
• Hotellrom (enkelt- og dobbeltrom) • 2-romsleilighet (4 senger)
• 1-romsleilighet (2 senger)
• 3-romsleilighet (6 senger)
Se oversikt over priser og vilkår, og bestill hotellrom på www.obos.no.
For mer info om anlegget: www.borgomagliano.it.

Foto: Colourbox.no

Reservasjon av leiligheter gjøres direkte til hotellet på telefon:
+39 0564 509042, telefaks: +39 0564 507099, eller e-post:
reservation@borgomagliano.it.

Medlemsfordel
15 - 25 % rabatt på ordinære priser
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En gave for livet!
Gi konﬁrmanten en gave som kan sikre fortrinnsrett til en trygg
og god bolig i framtiden.
Med et gavemedlemskap i OBOS gir du konﬁrmanten en plass foran i
boligkøen, forkjøpsrett til 68.000 boliger og fortrinnsrett til mer enn
700 utleieboliger.
Dette er nøkkelen inn på boligmarkedet og en gave som øker i verdi
med årene. Mens ansienniteten bygger seg opp, kan mottakeren glede
seg over gunstige vilkår på sparing, forsikring, telefoni, konserter og
mye, mye mer.
Bestill på obos.no/medlem eller tlf. 22 86 59 90.
Du mottar en symbolsk nøkkel i gavekonvolutt som du kan gi til
konﬁrmanten, dåpsbarnet, brudeparet, eller en god venn.

Medlemsfordel
En enklere vei inn på boligmarkedet

Fonus Begravelsesbyrå
Fonus er Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer
og tilbyr fullservice innen begravelse og tilhørende tjenester.
Gravstener – 20 %
Fonus gir OBOS-medlemmer 20 prosent avslag på alle nye gravstener.
Standardsortiment på nærmere 130 modeller i fem prisgrupper. Ordinære
priser fra kr 9 900 til 24 900, komplett levert i Oslo, Akershus, Hedmark og
Østfold.
Kontakt oss på tlf. 03 024.
Oslo:
Lambertseter
Linderud
Sinsen
Røa

Akershus:
Asker
Bærum
Drøbak
Fet
Lillestrøm

Østfold:
Askim
Fredrikstad
Moss
Mysen
Sarpsborg

Medlemsfordel
10 % rabatt på kister og urner m.m.
10 % rabatt på arbeid på eksisterende gravstener
20 % rabatt på nye gravstener
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Hedmark:
Elverum
Hamar
Løten
Stange

www.fonus.no

www.obos.no/medlem

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!
MAXBO Stormarked Alna
Inntil ÷ 12 % på ﬂere varegrupper.
Gjelder ikke bestillingsvarer.
Alna senter, Strømsv. 245, Oslo
Åpent 10-21 (9-18)
Tlf. 815 68 240

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.obos.no/hotellferie

Boligalarm fra G4S
Verdens største sikkerhetsselskap.
Kr 300 i rabatt på installasjonskostnad. 10 % fast rabatt på
månedsabonnement. Tlf. 02468
www.obos.no/alarm

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

Peer Gynt Tours
400 kr i rabatt per person på
bussreiser i Europa.
Kampanjekode OBOS
Be om katalog. Tlf. 24 10 12 80
www.peergynt.com

Boligsikring AS
Produkter for en sikrere hverdag.
Fra ÷ 10 % på sikkerhetsprodukter.
Drammensveien 880, Asker.
Tlf. 66 90 00 24
www.obos.no/boligsikring

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

Reiselyst AS
÷ 10 % på cruise med Norwegian
Cruise Line.
Tlf. 32 26 58 90,
post@reiselyst.no
www.reiselyst.no Klikk OBOS i meny

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

Toscana
÷ 15 % på hotellrom og leiligheter.
Info om bestilling på obos.no/toscana.
www.borgomaglianoresort.com

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

Bygg
og bolig

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

Ferie
og reise

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

Fritid
og kultur

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

Flügger farve
÷ 20 % på alle varer. 67 utsalgssteder i
Norge. Nå også med nettbutikk!
www.ﬂugger.no

Avis Bilklubb
÷ 30 % i Norge for medlemmer av
Avis Bilklubb.
Rabattkode: O250801
Tlf. 815 33 044
www.obos.no/bilklubb

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

Dalen Parkering
Rabattert parkering på Gardermoen.
Tlf. 63 97 82 45
post@dalenparkering.no
www.dalenparkering.no

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

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.com

Kitch’n
No. 1 på kjøkkenet. ÷ 20 % på alle
ordinære varer. 36 butikker over hele
landet. Se www.kitchn.no for å ﬁnne
din nærmeste butikk.

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

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

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

MAXBO Karihaugen
Inntil ÷ 12 % på ﬂere varegrupper.
Gjelder ikke bestillingsvarer.
Per Krohgs vei 2, Oslo
Åpent 07-20 (9-15)
Tlf. 23 18 25 00

Novasol
÷ 5 % på leie. 21 000 feriehus i 21 land.
For senior: 1000 kr i rabatt ved min. 4
uker leie av feriehus over 9000 kroner.
Tlf: 815 44 270
www.obos.no/novasol

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

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

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

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

Oslo Akutten
Legevakt og spesialistsenter med
rabatt for OBOS-medlemmer.
N. Vollgt. 8, Oslo.
Tlf. 22 00 81 60
www.osloakutten.no

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

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

Skeid Fotball
Halv pris på Skeids hjemmekamper
på Bislet stadion i 2011. Gjelder inngang 2 og 3.
www.skeid.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

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

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

Diverse
tilbud

Smart Club
Gratis medlemskap mot fremvisning
av gyldig OBOS medlemskort i
kundeservice på Smart Club.
1 % kjøpsbonus på alt du handler.
www.smartclub.no

St

Stavanger
Lokale tilleggsavtaler

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

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

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

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

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

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

Solglimt Catering & Crew AS
÷ 10 % kontantrabatt.
Maridalsveien 129, Oslo.
Tlf. 22 37 90 09
www.solglimt.no

Byggmakker Sørbø Trelast
÷ 15 % på trelast og de fleste byggevarer.
Breiflåtveien 21, Mariero.
Tlf. 51 88 52 00

Kunst
Abonnement på magasinet KUNST +
medlemskap i KUNSTklubben for
kr 300 (ord. pris 495). Tlf: 22 99 54 00
E-post: kunst@ﬁneart.no
www.ﬁneart.no

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

Telenor
Gode medlemsrabatter på mobiltelefoni, fasttelefoni og bredbånd.
Nå med Superbredbånd!
www.obos.no/telenor

Norﬂoor Fliser
÷ 20 % på fliser og tilbehør
Langflåtvn. 9, Mariero
Tlf. 51 58 60 20

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

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

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

Juvelen
÷ 10 % på alle varer i over 45 utsalgssteder over hele landet.
www.juvelen.no

Byggmakker Zeiner
÷ 15 % på ordinære varer.
Gjelder ikke netto- og tilbudsvarer.
Måkeveien 1, Tønsberg.
Tlf. 33 35 81 00
www.byggmakker.no/zeiner

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

Mesterrammer
÷ 15 % på innramming.
Oslo: Drammensv. 131, Nedre Vollgt. 1,
Trondheimsv. 176, Haslev. 15, Kirkevn.
49a, Kirkegt. 17.
Jessheim: Gottaasalleen 3.

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

Oslo-Filharmonien
Ordinære konserter i Oslo Konserthus
kr 305/275. Gjelder OBOS-medlem og
én ledsager. Senior+: kr 300/260.
www.billettservice.no, tlf. 815 33 133
www.osloﬁlharmonien.no

Nordstrand Dyreklinikk
÷ 15 % på veterinærtjenester.
Herregårdsveien 1, Ljan.
Tlf. 22 62 91 00
www.nordstrand-dyreklinikk.no

MAXBO Ilebrekke
Inntil ÷ 12 % på ﬂere varegrupper
innen byggvarer/trelast. Gjelder ikke
netto-, tilbud- og bestillingsvarer.
Barkveien 1, Tønsberg.
Tlf. 33 30 74 00
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Tønsberg
Lokale tilleggsavtaler

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

Bhadra.
Leser indiske nettaviser
og er mye på Facebook.

Andreas.
Miljøforkjemper og ivrig blogger.
Mye online-spilling om natta.

An-Margitt.
Bruker ikke nettet så mye,
mest til e-post.

Ove.
Ivrig nettshopper. Særlig interiør
og effekter fra 50-tallet.

Laila.
Enke, men aktiv på
kontaktsteder på nettet.

Trygve.
Pensjonert filmfotograf.
Streamer mye film fra nettet.

Finn hastigheten som passer deg - og få 2 måneder
kostnadsfritt bredbånd med ny hastighet!
Et borettslag eller sameie er et lite univers av ulike mennesker med ulike interesser og behov. Også når det gjelder
bredbåndshastighet. Derfor gir vi deg som bor i borettslag eller sameie muligheten til å oppgradere hastigheten din
individuelt etter behov – til sterkt rabatterte priser! Tilbudet gjelder til de borettslag og sameier som har en fellesavtale
med Canal Digital om KOMPLETT (digital-tv og bredbånd til alle). I tillegg byr vi nå på 2 måneder kostnadsfritt bredbånd til
alle våre kunder som oppgraderer hastigheten.

Les mer på canaldigital.no/komplett

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
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Vi utfører alt innen:
Tak- og fasaderehabilitering
Betongrehabilitering
Stålrehabilitering og brannmaling
Dør og Vindusrehabilitering
Malerarbeider
Gulvarbeider
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