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S ikkerhet
• Sikker bolig: Ekspertenes råd!
• Trygt bomiljø: Lag en nabosone
• Forsikringene du trenger

Os l o
Finn Kalvik om Grorud
Ny b ol ig
Leiligheter i Stavanger
ku l tu r
Bak scenen på
Det Norske Teatret
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– det komplette produktet for alle boliger

Lekkasjesikring og varmtvannsbereder
– i ett og samme produkt!
BEREDERFUNKSJON
Varmer vannet 3 ganger raskere uten økt
strømforbruk
Gir 48% enøkgevinst med economy ½ aktivert
Anti-legionella funksjon
Feilindikator for termostat og varmeelement

AUTOMATISK VANNSTOPPERFUNKSJON
Waterguard automatisk vannstopper
integrert i sentralen
Trådløse sensorer for utplassering
i alle rom med vann
Magnetventil monteres på hovedinntaket
Reduksjon på forsikringspremien
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TOTALREHABILITERING - FASADER - TAK
Vi har kunnskapen og kunden i fokus!

ADR Frydenbergveien 48, 0575 Oslo
TLF 22 35 62 00 FAKS. 22 35 62 01
WEB www.buer-bratfoss.no EPOST post@buer-bratfoss.no

MALERMESTER - MURMESTER – TØMRERMESTER – SIVILINGENIØR
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Sikre hjem
Juniutgaven av OBOS -bladet har sikkerhet som tema. E t tema som sender
tankene i retning av brann, innbrudd
og ulykker som kan ramme oss og dem
vi er glad i. O g hjemmene våre. Vi har
snakket med ekspertene som jobber for
å begrense antallet branner, innbrudd
og vannskader. L es mer om hva politiet,
brannvesenet og rørleggerbransjen mener du bør tenke på i din bolig.
Sikkerhet handler mye om å være føre
var, og vi har sett nærmere på hvilke forsikringer du virkelig trenger og hvilke
du strengt tatt kan klare deg uten. D essuten handler ikke sikkerhet bare om å
føle seg trygg i egen bolig, men også i
borettslaget, i rekkehusområdet og nærmiljøet. På Holmlia har de tatt grep og
laget en egen nabosone.
I tillegg har vi fått plass til en god dose
O slo-stoff: Finn Kalvik har skrevet bok
og gitt ut plate om oppveksten på Grorud. Vi ble med ham tilbake til S tjerneblokkveien borettslag. O gså har vi vært
backstage på D et Norske T eatret og
fulgt skuespillerne som gir oss publikumssuksessen Evig ung.
OBOS er på vei til S tavanger: L es mer
om de nye boligene på T asta som legges
ut for salg i september, og det nye kjøpesenteret OBOS bygger rett ved siden av.
Riktig god sommer til alle medlemmer!
Neste utgave kommer ut i starten av
september.
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aktuelt
Jo Petter Kjeldset fra Ulsrud
og Jeanette Garung fra
Bogerud kjøpte OBOS-historiens aller første passivhus.

Passivhus-pionerer!
Jo Petter Kjeldset og Jeanette Garung kjøpte det første
passivhuset i OBOS -historien. Om få år er det passivhus
som blir den nye standarden.
Tekst | Tyra T. Tronstad  Foto | T homas Bjørnflaten/nyebilder.no

Jo Petter Kjeldset fikk OBOS-medlem-

skap i fjortenårspresang, og i vår brukte
han ansienniteten til å skaffe seg bolig
sammen med Jeanette Garung. Valget
falt på passivhusprosjektet Rudshagen; et
borettslag av eneboliger på Mortensrud
med boliger spesialkonstruert for å bruke
minimalt med energi.
– Jeg falt for idéen med passivhus. En
ting er at jeg i et slikt hus får lavere fyringsutgifter, en annen ting er hva den lave
energibruken betyr for miljøet. I tillegg har
disse boligene en veldig tiltalende form,
sier Jo Petter Kjeldset til OBOS-bladet.

Beste karakter

Det unge paret valgte hus nr 111 i prosjektet, og det var solforholdene og den
6
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vestvendte hagen som gjordet at valget falt
på akkurat dette huset.
Av utseende er husene i det nye prosjektet ikke ulike boligene i Mikkelsgrenda,
som ligger rett ved siden av. Kjeldset forteller at han har vært og kikket på dem for
å danne seg et bilde.
– Vi gleder oss veldig. Nå må vi hjem og
komme til hektene, sa Jo Petter og Jeanette etter at signeringen var unnagjort.
To av 17 passivhus ble solgt på salgsmøtet
11. mai. Arkitekt Hans Dahl i OBOS har
jobbet mye med disse boligene, som er det
første kommersielle passivhusprosjektet i
Oslo. Han understreker at boliger med passivhusstandard vil være den nye standarden om bare få år.
– Et passivhus er ikke noe hokus-pokus.

Det er rett og slett god isolasjon og byggetekniske løsninger supplert med effektiv
ventilasjon og gjenvinning av energi. Dette
er boliger som vil stige og holde seg i verdi
når energimerking av boliger nå innføres.
Med karakteren A kan de ikke bli bedre,
sier Dahl.
Les mer om passivhusene på Mortensrud
her: www.obos.no/rudshagen

Hva er et passivhus?
• E t passivhus er et hus som er bygd for et
vesentlig lavere energiforbruk enn et vanlig hus.
• E t passivhus bruker ca 75 prosent mindre
energi til oppvarming enn en tradisjonell
bolig.
• E nergibehovet reduseres gjennom passive
tiltak som blant annet ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.
• Fra 1. juli 2010 vil det bli innført krav om
energimerking av boliger. Husene i Rudshagen vil få energimerke A .
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Boligen og miljøet
I OBOS har satsingen på miljø alltid hatt et mye
bredere fokus enn bare det å spare strøm og redusere utslippene av CO 2. Begrepet miljø handler også om våre omgivelser, både de nære og
de globale.
D et fysiske miljøet som OBOS i dag tilbyr sine
borettslag har gått igjennom en enorm endring og forbedring i løpet av de siste 40 til 50
årene. På Manglerud flyttet man for eksempel
inn på en byggeplass med sølete veier og gjørmete uteområder rundt husene, som beboerne
selv måtte opparbeide på dugnad. I dag flytter
beboerne inn i nye boliger med parklignende
anlegg rundt seg. Se for eksempel på boligområder som Pilestedet Park, Sjølyststranda og
Kværnerbyen. O g selvsagt betaler dagens beboere for dette. D e flotte uteanleggene er en av
grunnene til at dagens boliger er dyrere enn
fortidens. Mange av borettslagene som tidligere ikke hadde så flotte utearealer har opp
igjennom årene brukt store midler på å lage
flotte hage- og parklignende anlegg med trivselsfremmende tiltak for både gamle og unge.
På samme måte vil de fleste ha sett at mange
gamle og tidligere slitne OBOS-blokker har fått
en enorm ansiktsløftning gjennom nye fasader,
vinduer, balkonger, tak osv.
Når borettslagene har rehabilitert sine fasader
med OBOS som rådgiver, har de nesten alltid
valgt å legge inn etterisolering, sørget for å installere vinduer med mindre varmetap og innføre andre energieffektiviserende tiltak. Boligselskapene sparer årlig omkring 150 millioner
kroner (basert på en KWh-pris på kr. 1,–) som
en følge av disse tiltakene, og med tilsvarende
reduksjon i CO 2-utslippet.
I fjor rehabiliterte de OBOS-tilknyttede boligselskapene, som består av cirka 60 000 leiligheter,
for 1,178 milliarder kroner. D ersom vi legger til
rehabiliteringen som er utført i de øvrige 70 000
boligene som OBOS forvalter, betyr det at det
alt i alt ble rehabilitert for om lag omkring 2 milliarder kroner i fjor. Et annet interessant tall er at
de OBOS-tilknyttede borettslagene i Groruddalen alene rehabiliterte og vedlikeholdt sin bygningsmasse for 566 millioner kroner. D ette tallet
varierer naturlig nok noe fra år til år og har tidligere år vært både høyere og lavere enn dette.
Myndighetene satser cirka 300 millioner kroner
per år på den såkalte Groruddalssatsningen. O g
som man ser, satser borettslagene alene om lag
dobbelt så mye hvert år på å rehabilitere og vedlikeholde sin boligmasse, og dermed bidra til
å holde sine egne boområder vakre og velstelte. D ette er svært viktig for trivselen i boligom

rådene. Velstelte bygninger og uteområder som
holdes i god hevd, fører også til mindre hærverk,
tagging og liknende, slik at dette i seg selv bidrar til å hindre forfall.
Når myndighetene har bevilget penger til Groruddalssatsningen er det også ut fra en bekymring over at den sosiale og etniske segregeringen i området er større enn det de ønsker i
velferdsstaten Norge. Selv om vi deler denne bekymringen, må vi likevel kunne fastslå at vi har
små problemer i Norge sammenlignet med våre
naboland og andre land i Europa, og at stort sett
alle boligområdene som OBOS forvalter fungerer meget bra. Folk betaler sin husleie i tide hver
måned og bidrar dermed til at O slo fortsatt er
verdens best vedlikeholdte hovedstad. Vår stat
istikk viser at husleierestansene, det vil si folk
som ikke har betalt sin husleie, for tiden er på
det laveste nivået noensinne.
Vi synes likevel det er meget viktig at myndighetene satser på disse områdene. Byfornyelsen viste hvor gode resultater dette ga for indre
O slo, og nå må vi få til det samme i Grorud
dalen. Historien har lært oss at når det offentlige satser midler på infrastruktur, uteområder,
kultur, idrett osv, inviterer dette også til store
private investeringer.
D et hører også med til historien at O slofolk rangerer OBOS svært høyt når det gjelder miljøbevissthet. I A ftenposten og Synovates årlige
profilundersøkelse av store bedrifter har OBOS 
i flere år vært rangert blant de ti beste. Når vi
nå selger lavenergihus og passivhus, ser vi på
dette som ett ledd i vårt stadige streben etter å
gjøre ting bedre.

Martin Mæland
konsernsjef
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Smått om mangt
MeDleMs tilBuD
a kt u e l t i s OMMe r

guns tig reiseforsikring

g ØY Å g JØr e

ny turguide til øyene
sommeren nærmer seg, og du trenger ikke dra til Kanariøyene for å ﬁnne din egen øy.
e nten du bor i o slo, eller dere legger turen innom i løpet av sommeren: o slo kommune
har laget en super turguide til øyene i indre o slofjord som inneholder kart, ferdselsregler, samt mer om øyenes historie og natur. l ast ned guiden på oslo.kommune.no
eller hent den på d eichmanske bibliotek.

som en del av samarbeidsavtalen med t erra Forsikring, får o bo s-medlemmer tilbud om gunstig
reiseforsikring. Forsikringen gjelder i hele verden
og på alle typer reiser i inntil 60 dager. l es mer om
tilbudet på www.obos.no/forsikring, eller ring tlf.
22 86 55 45.

Tekst: Cathrine Wolf Lund
Foto: Nyebilder.no

Tekst: Sølvi Halvorsen
Foto: Colourbox.no

1. l u Ft e t u r
t u r t iPs Ju n i

2. BYt u r

t u r t iPs Ju n i

kyststi-safari

s ommer hos Munch
sommer

t osca – for medlemmer

Rundt o slo-fjorden er det ﬂotte turmuligheter langs de sjønære kyststiene på
begge sider av fjorden. både i fylkene
o slo, a kershus, Vestfold og Østfold er
det ryddet og skiltet sti/vei for at du
skal kunne gå eller sykle langs havet. På
www.oslofjorden.com ﬁnner du mer informasjon om de ulike stiene, samt kart.

I årets sommerutstilling på Munch-museet
får du se edvard Munchs mest kjente verk,
blant annet Skrik og Madonna. Men utstillingen byr også på mindre kjente bilder
som vanligvis ikke henger på museets vegger. Munch-museet ligger, enn så lenge,
på t øyen, og mer informasjon ﬁnner du på
www.munch-museet.no.

Få med deg Puccinis klassiske opera Tosca i operaen 8. september. Vi har reservert hele salen for
våre medlemmer, og billettene får du til medlemspris (i salg fra 31. mai). Klassisk og dramatisk opera: to menn i kamp om samme kvinne i tre akter
fylt med dampende begjær og sjalusi. les mer på
www.obos.no/medlem.

Tekst: Cathrine Wolf Lund

Tekst: Cathrine Wolf Lund
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Tekst: Sølvi Halvorsen
Foto: Erik Berg

Mit t Os l o

ma r ia h a u ka a s
s t or e n g

Koser seg på
T orgerstuen
Etter 15 år i hovedstaden slår plateaktuelle Maria Haukaas Storeng fast at hun
elsker O slo. O g det er få steder hun trives
så godt som på den lille kafeen T orgerstuen i Kjølberggata ved T øyen. – Hit kommer
jeg så ofte jeg kan. Kafeen har en intim og
koselig atmosfære, og en kjempehyggelig
betjening, smiler Maria.
T orgerstuen, som er kåret til landets
nest koseligste kafé av ukebladet KK,
holder åpent 10 –18 alle dager unntatt
mandag, og serverer frokost, lunsj og
enkle middagsretter, kaker og annet godt
bakverk, smoothies og kaffe for å nevne
noe. – Maten her er veldig god, selv er jeg
spesielt glad i chèvresalaten, den kan anbefales, sier Maria.
D en siste halvåret har vært travelt for
Maria. Hun er Blå Kors-ambassadør sammen med Paal A ndré Grinderud, hun har
deltatt i Melodi Grand Prix og hun har
jobbet med plateinnspilling. Platen heter
Make my day og slippes 14. juni. På Make
my day har Maria samarbeidet med Simen
Eriksrud, som produserte Marias Grand
Prix-låt «Hold on be strong» i 2008 og som
også har vært låtskriver og produsent for
D onkeyBoy, og Simone fra D ’Sound.
Tekst: Eddie Chr. Thomas
Foto: Thomas Bjørnflaten/Nyebilder.no

o bo s bl a d e t

9

Vi har mange års erfaring med sikkerhet
og tilbyr alt innen:

• ALARM
• LÅS
• FOLIE/SOLFILM
Din sikkerhet – vårt ansvar!

Ring for gratis befaring

OSLO & AKERSHUS
BRANN/INNBRUDDSIKRING AS
Telefon: 947 82 850

Bygg i byen

Anne-Kristine Kronborg
er kunsthistoriker og spesielt
interessert i boligarkitektur og
byplanlegging. Hun arbeider for
tiden med en doktorgradsavhandling om 1900-tallets boligbygging og byutvikling i Oslo.

Bølgeblikk til begjær
HVA: Casinetto borettslag
HVOR: Skøyen
ARKITEKT: Telje-Torp-Aasen
I dette og de neste Bygg i byen skal det

handle om OBOS-borettslag med en utforming litt utenom det vanlige. Det form- og
fargeglade 1980-tallet er et naturlig sted å
begynne. Det var nemlig tiåret da norske arkitekter falt i staver over en håndfull blokker i rød og gul bølgeblikk. Hvorfor gjorde
de det? Borettslaget det dreier seg om heter Casinetto, sto ferdig i 1983 og har en
standsmessig beliggenhet bak Frognerparken. De 13 blokkene med fargerike fasader,
svalganger og trappetårn slynger seg gjennom terrenget og fikk fagfolk til å gripe til
superlativene. «Casinetto er grensesprengende som all god kunst er det, fordi det får
oss til å oppleve hverdagen på en ny, inspi-

rerende og utfordrende, nærmest provoserende måte,» mente Tore Brantenberg. Og
Sven Erik Svendsen skrev i Byggekunst at
Casinetto representerte en ny boligarkitektur og et stort fremskritt for boligbyggingen.
Ingen tvil om at arkitektene Telje-TorpAasen hadde truffet blink. Godt gjort, for
oppgaven var ikke enkel. Tomta var en del
av Den engelske park, Skøyen hovedgårds
parkanlegg fra 1800-tallet. Vegetasjonen
var fredet, og blokkene fikk pent ta veien
rundt edle løvtrær og sjeldne planter. Derav de aparte bygningsformene. På tross av
krevende tomteforhold var utnyttelseskravene knallharde; 299 leiligheter måtte inn,
med hele spekteret fra to- til femroms. Og
i bakgrunnen voktet Husbanken pengesekken. Arkitektene la blokkene tett rundt tre
tun. Slik fikk anlegget det urbane preget som
nordmenn hadde fått sansen for på 80-tallet,
samtidig som man skånet vegetasjonen. Det
er her naturtilpasningen ligger, for ellers er
kontrasten mellom bølgeblikk og blomster

påtakelig. Arkitekturen kan virke kompromissløs og uvant, ikke minst med tanke på
den omkringliggende villabebyggelsen. Virkemidlene arkitektene tok i bruk var likevel
relativt enkle; utenpåhengte balkonger, karnapper, fremspringende tak og spreke farger. Hvorfor fenget dette så voldsomt? Mye
lå i tiden. På 1980-tallet skyllet postmodernismen inn over landet. Med frislepp på alle
bauger og kanter, den nye oljerikdommen og
jappetiden var man mottakelig for en symbol- og billedmettet arkitektur på grensen
til det overdådige. Dessverre fikk den litt for
ofte et klipp-og-lim-preg med klassiske søyler og fantasifulle vinduer, men uten særlig
mål og mening. Men alt som har en aparte
form og sterke farger er ikke et postmoderne
moteblaff. Bak Casinetto ligger en grundighet og omtanke som gjør at prosjektet kan
sies å videreføre det beste fra modernismen,
men med et postmoderne glimt i øyet. Hvilket trolig er grunnen til at borettslaget fortsatt er ett av OBOS’ mest populære.
OBOSBLADET
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Tema
Sikkerhet

Trygg bolig
Hva kan du gjøre for å sikre boligen din mot brann, vann og innbrudd?
Vi har spurt ekspertene som redder oss når ulykken er ute. Først ut er
branninspektøren.
Tekst | Eddie Chr. Thomas F oto | Hans Fredrik Asbjørnsen

Hvert år går menneskeliv tapt og store verdier opp i røyk. Hva kan du gjøre for ikke å
bli en del av den dystre statistikken? Ifølge
branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved
brannforebyggende avdeling i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune handler brannsikkerhet om tre ting:
– Det første, og det aller viktigste, er forebygging, det vil si hva du selv kan gjøre for å hindre at det bryter ut en brann. Dette handler
om å innarbeide rutiner i hverdagen som til
sammen vil redusere sjansen for et branntilfelle. Dernest må du ha fokus på hva man skal
gjøre dersom uhellet likevel skulle være ute.
Tid = konsekvens i en brann. Du må derfor
sørge for så tidlig varsling som mulig ved å ha
fungerende røykvarslere eller brannalarmanlegg med god dekning i boligen, og i tillegg
kunne slokke brannen raskt ved å ha slokkeutstyr til rådighet. Det siste handler om rømning,
for eksempel om alle i husstanden er klar over
hvilke rømningsalternativer man har, forklarer
Folgerø Dalen.
– Brannsikkerhet er egentlig sunn fornuft satt
i system. Alle bør foreta en risikovurdering og
identifisere de fareområdene man omgir seg
med, med utgangspunkt i egen bosituasjon,
sier han. Kjørereglene for å forebygge branner
er lik for alle boliger, men antall elementer i en

12

obosbl adet

risikovurdering varierer ut i fra om du bor i en
liten leilighet kontra et stort hus. – Samtidig er
det viktig å tenke at du som en del av et sameie eller borettslag faktisk er avhengig av andre rundt deg for å opprettholde brannsikkerheten, på samme måte som de er avhengig av
deg. En brann i en leilighet eller rekkehus kan
jo få fatale konsekvenser for naboene også, forklarer Folgerø Dalen.

Viss te du a t ...
Feil på elektriske anlegg, tørrkoking av
kjeler, levende lys og røyking på senga
er blant de vanligste brannårsakene?

23,4

prosent av boligbranner
starter i kjøkkenet?

63

mennesker omkom
i branner i 2009?

!

Slik f oreb ygger
du brann

• Gjør deg og de andre i husstanden kjent
med rømningsveiene.
• Påse at røykvarslerne virker. Ha gjerne
røykvarsler i alle soverom samt rom med
potensielle tennkilder som tv, lamper, varmeovner, pc og annet elektronisk utstyr.
• Hører du røykvarsleren når du sover?
Brannvesenet anbefaler seriekoblede
røykvarslere i boenheter over flere plan eller større arealer. Varsler én, varsler alle.
• Forlat aldri et rom med levende lys.
• Vær kjent med hvor slokkeutstyret står og
hvordan det fungerer.
• Slokkeutstyr bør være tilgjengelig på hvert
plan i en boenhet.
• Klargjør hvem i husstanden som gjør hva i
en nødsituasjon.
• Gjennomfør gjerne brannøvelser hjemme.
• Gjør det til en vane å dra ut støpsler, samt
skru av vannet, når du reiser bort.
• Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel o.l.
når du ikke er hjemme eller sover.
• Sørg for jevnlig kontroll av elektrisk anlegg.
Mer informasjon finner du på:
www.bre.oslo.kommune.no

→

brannin spek tøren

S igurd Folgerø D alen
Brann- og redningsetaten

obosbl adet 
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→

rørleggeren

T ommy Johnsen
A llsidige VVS A /S
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Ha ditt på det tørre
Ifølge statistikken er sannsynligheten større for at du opplever
vannskader enn innbrudd i boligen din. Heldigvis er det mange måter
å forebygge slike skader på.
– Det aller viktigste når det gjelder forebygging av vannskader er at man sørger for at
alt VVS-arbeid i boligen utføres av en kvalifisert fagperson eller rørlegger. Valg av produkter er også viktig, de skal være testet for
norske forhold og det skal følge med dokumentasjon som bekrefter egnethet.
Det sier teknisk leder Tommy Johnsen i
Allsidige VVS A/S. Han har rykket ut til mange ødelagte norske hjem som følge av vannskader. –Vann kan gjøre mye større skade
enn det folk tror. Derfor er det veldig viktig at
man tar sine forholdsregler enten man bor i
blokkleilighet eller villa, sier Johnsen.
Noe av det viktigste er at alle i husstanden
vet hvor stoppekranen er plassert. – Dersom
en lekkasje skulle oppstå, må den stoppes
raskt. Jo mer vann som lekker ut, desto større blir skaden. Dersom skaden er et faktum
må man først kontakte brannvesen, rørlegger og forsikringsselskap, deretter prøve
å berge løsøre og så starte arbeidet med å
fjerne vannet, sier Johnsen.

Vannstopp med
et tastetrykk
De fleste vannskader skjer når folk ikke er
hjemme. Derfor kan det være lurt å stenge

vanntilførselen helt når du reiser på ferie.
Produktet NRL -stoppen er en magnetventil med trådløs tilkobling som monteres på
hovedstoppekranen. Med et tastetrykk på
en batteridrevet bryter som du kan få montert for eksempel ved utgangsdøra, kan du
dermed enkelt stenge og åpne hovedstoppekranen når du forlater boligen eller kommer
hjem. L es mer på www.nrl.no.

Viss te du a t ...
Vannskader er vanligere enn innbrudd?

200
vannskader registreres
gjennomsnittlig i norske
boliger hver dag?

3 000 000 000
kroner er summen vannskader kostet
det norske samfunnet i fjor?

!

Slik f oreb ygger
du vann skader

Inne:
• Alle sluk må renses jevnlig. Hår og såpe
rester hindrer vannet i å renne fritt.
• Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner skal
ikke gå når ingen er hjemme.
• Steng gjerne vanntilførselen når vaskemaskinen og oppvaskmaskinen ikke er i bruk.
• Utstyr som krever tilkobling av vann, for
eksempel kaffemaskiner og isbitkjøleskap, skal ha automatisk vannstoppventil
montert.
• Hold skapene under kjøkkenvasken ryddig – rørene her går lett i stykker.
• Rens silen i armaturtuten når du merker at
trykket blir dårlig.
• Ta vare på all dokumentasjon du får av
rørleggeren ved installasjoner og utbed
ringer.
U te:
• Ta av Gardena-overgang eller lignende på
hagekrana når vinteren nærmer seg, så
ikke vannrester blir liggende og kan fryse.
• Rens takrenner for løv og kvister.
• Inspiser eventuelle utvendige kummer.
L es mer på www.skikkeligrørlegger.no.
obosbl adet 
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Stopp tyven!
Omreisende bander av innbruddstyver er ute etter verdisakene dine.
Politiet jobber på spreng for å stanse dem, men også du kan gjøre en
innsats for å hindre at de bryter seg inn i ditt hjem.
– Jeg vil nok si at enkelte er en smule naive
med tanke på innbrudd. Vi ønsker at folk har
et større fokus på dette og blir flinkere til å
gjennomføre forebyggende tiltak.
Det sier politiførstebetjent Geir Ellefsen
ved Majorstua politikammer. Han leder Oslo
politidistrikts innsatsgruppe som jobber målrettet for å forebygge og oppklare innbrudd
og annen vinningskriminalitet. Gruppen har
arbeidet i et drøyt år og kan allerede vise til
gode resultater.
– Sammenlignet med samme tid i fjor i
vårt distrikt, har antall grove tyverier fra villa
gått ned med 50,2 prosent. For leiligheter er
nedgangen 27,3 prosent. Dette forteller oss at
målrettet arbeid virker, herunder forebygging
og holdningsskapende arbeid blant publikum,
sier Ellefsen.
Han ber publikum huske på at mange innbruddstyverier er såkalte «innstigningstyverier», hvor tyvene nærmest har gått rett inn.
– Den store rumenske innbruddsligaen vi
pågrep i februar, og hvor vi har sporet tyvegods fra et tjuetalls innbrudd i leiligheter, tyder
klart på at gjerningsmennene er blitt klar over
at svært få leiligheter i 1. etasje har alarm. Når
det gjelder eneboliger og rekkehus er det viktig at man husker på alarm i 2. etasje også. Et
tredje generelt råd er at tyvens verste fiende er
lys, lyd og tilstedeværelse, avslutter Ellefsen.
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R ing inn
«snokemeldinger»
Ser eller hører du noe mistenkelig i nabolaget,
så ikke vær redd for å varsle politiet.
– Vinningsforbrytere forbereder seg ofte før
de slår til. De går gjerne flere runder i nabolaget for å merke seg hus som virker forlatte. Det
er bedre å ringe oss en gang for mye enn en
gang for lite, sier Ellefsen.

Viss te du a t ...

34 000
innbrudd ble begått i norske boliger og
hytter i fjor i følge statistikk fra politiet?
Per 1. april i år, i forhold
til samme periode i fjor,
hadde antallet grove
tyverier fra bolig i Oslo
gått ned med nærmere

40%

!

Slik f oreb ygger
du innbr udd

leilighet
:
• L a ikke lett omsettelige gjenstander ligge
synlig i boligen når du forlater den.
• Ikke slipp inn folk i blokka eller gården som
du ikke er sikker på har ærlige hensikter.
• Bruk gjerne en tidsbryter for lys og radio,
slik at noe er på og noe er av til forskjellige
tider.
• Merk, fotografer og registrer dine eiendeler.
Noter serienummeret på elektriske artikler.
• Vær varsom med å annonsere ferieplaner
på Facebook og andre sosiale nettverk.
• Vurder å installere forsikringsgodkjente
låser på alle ytterdører og utsatte vinduer.
U te:
• Ikke glem alarm også i 2. etasje!
• Husk å låse kjellerdør, bakdør og
terrassedør.
• Få noen til å slå gresset dersom du skal
være lenge borte.
• L itt søppel i søppelkassa, det forteller om
aktivitet.
• Ikke la stigen henge lett tilgjengelig på
husveggen, lås den inn i garasjen.
Kilde: Politiet.no

→

Poli timannen

Jens Petter H egseth
Ordensavsnittet, Majorstua politikammer

obosbl adet 
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Oslo & Akershus
Solskjerming AS

20%

rabatt
Til lesere av
OBOS-bladet

Oslo & Akershus Solskjerming 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.
Gratis befaring

22 90 11 11.

www.oasolskjerming.no.

SMAKEBITER
fra våre aktiviteter
på Refsnes Gods

Slusetur

Et herskapelig opphold

med middag og overnatting • JUNI, JULI OG AUGUST

med Allsang på Grensen • JUNI, JULI OG AUGUST

Nyt en deilig 3-retters middag på Refsnes Gods. Etter en god natts søvn starter vi
dagen med hotellets store prisbelønte frokost. Vi reiser samlet til slusene i Halden
der vi går ombord i DS Turisten eller MS Strømsfoss, som tar oss gjennom en
opplevelsesrik dag. Etter sluseturen returnerer vi til hotellet.

Vi bringer og henter deg i Halden, hvor du kan nyte omvisning på Fredriksten
Festning og Allsangskonserten på reserverte plasser. Spis middag i restauranten
(ikke inkludert i prisen) eller ta en forfriskning i baren etter konserten. Nyt freden
på Hotell Refsnes Gods og vår prisbelønte frokostbuffet før utsjekk dagen etter.
Vi har gleden av å kunne tilby et Herskapelig opphold på Hotell Refsnes Gods med Allsang
på Grensen følgende datoer; onsdag 30. juni, onsdag 7. juli, onsdag 14. juli, onsdag 21. juli,
onsdag 28. juli, onsdag 4. august og onsdag 11. august.

Ankomst Hotell Refsnes Gods tirsdager, torsdager, fredager og lørdager i hele juni, juli
og august 2010.

3-retters middag • Frokost • Slusetur

Transport til og fra Halden • Allsangkonsert • Guidet tur på
Festningen • Overnatting og frokost

Pakkepris kr 1.790,- pr. pers. i dobbeltrom.

Pakkepris kr 1.500,- pr. pers. i dobbeltrom • Et ekstra døgn kun kr 500,- pr. pers i dobbeltrom.

Send e-post til post@refsnesgods.no for bestilling og mer informasjon.
Hotellet forbeholder seg retten til å avlyse ved for få påmeldte.
HOTELL REFSNES GODS Godset 5, NO-1518 Moss
tlf. + 47 69 27 83 00 • www.refsnesgods.no
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Forsikring: Hva trenger du?
Hvilke forsikringer må du ha, hvilke bør du ha og
hvilke kan du kjøpe etter lyst og behov? Forsikre deg
på områder der risikoen er størst, er rådet fra forsikringseksperten. T ekst | Mari Eia Bringedal  Illustrasjon | Gustav Dejert/Woo Agentur

→ Du må ha ...
Veldig mange er overforsikret på enkelte områder, men har glemt de forsikringene som vi
ofte ikke kan klare oss uten. D et viktigste er
å forsikre seg på de områdene der risikoen er
størst. Reiser du for eksempel ofte til jungelen
i A mazonas, bør du ha reiseforsikring. Reiser
du mest på storbyhelger eller charterturer i
Europa, trenger du kanskje ikke noe.
Bo l ig -/byg n in g s fo r s ikr in g :
D e færreste av oss tåler å miste hjemmet vårt.
Brenner eneboligen din ned og den ikke er
forsikret, må du betale alt av egen lomme. Bor
du i leilighet/rekkehus er det boligselskapets bygningsforsikring som gjelder. Sett deg
grundig inn i vilkårene som gjelder for denne.
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Inn bo: E nten du leier eller eier, bør du forsikre innboet ditt. D u kan kanskje tenke at
du ikke eier stort, men husk at innbo gjelder
alt du har i boligen din og er verdt mer enn
du tror. Se «Innbokalkulator».
Ul y kke /Ufø r he t : Sjansene er ikke like
store for alle arbeidsgrupper, men konsekvensene er uansett enorme hvis du skulle
bli langtidssyk eller ufør. O g tjener du mer
enn cirka 450 000 kroner i året er du ikke like
godt forsikret gjennom Folketrygden hvis
noe skulle skje med helsen din. D et vil si at
dine månedlige utbetalinger kan synke så
dramatisk at du vil kunne få store problemer
med å betale regningene. Mange har ulykkesforsikring eller uføreforsikring gjennom
arbeidsgiver.

Innbokalkulator
D e aller fleste har verdisatt innboet sitt altfor
lavt. Når du regner innboverdi skal du legge
sammen absolutt alt du eier og finne ut hvor
mye det vil koste å erstatte alt, for eksempel
i tilfelle brann eller vannskade. Sjekk innbokalkulatoren på Finansnæringens Fellesorganisasjons nettsider:
www.fno.no/innbokalkulator

O BOS Forsikring
Som OBOS-medlem kan du tegne gunstige
forsikringer fremforhandlet for deg gjennom
T erra Forsikring. OBOS Forsikring tilbyr
blant annet:
• Innbo
• Bolig/Bygningspluss
• Ulykke
• Bil/Bil Pluss
• Motorsykkel
• Fritidsbåt/Fritidsbåt Pluss
• Fritidsbolig
• Reiseforsikring
Les mer på www.obos.no/forsikring

→ Du kan ha ....
D isse typene forsikring gir penger i kassen for forsikringsselskapene.
O fte er risikoen lav og sannsynligheten for at det skjer noe liten, men
for mange kan de være ønskelig å ha likevel. D et forutsettes at bolig-,
innbo- og ulykkesforsikring allerede er på plass.
Ver digjens t an d: Mange innboforsikringer har en toppsum
per gjenstand som ofte ligger rundt 100 000 kroner. Flere velger å
ha en egen verdigjenstandforsikring for dyrere ting, men her må du
tenke sannsynlighet ganger konsekvens. Har du et perlekjede som
ligger låst i en skuff og som du bruker én gang i året, kan det kanskje
lønne seg å ikke ha en slik forsikring.
Barne forsikrin g: Populær forsikring som gir utbetaling hvis
barnet ditt blir medisinsk invalid eller får bestemte diagnoser. Mange
bør heller spare disse pengene selv, i tilfelle noe skulle skje. Slike forsikringer har ofte strenge vilkår og små sjanser for utbetaling.
A n dre: Bunad, Kreft, Papegøye, Rasehund/rasekatt.

«Flere velger å ha en egen verdigjenstandforsikring for dyrere ting,
men her må du tenke sannsynlighet
ganger konsekvens.»

→ Du bør ha ...
Bil: For å kjøre bil må du ha ansvarsforsikring, men hva med
del-kasko eller kasko? Med ansvarsforsikring er personskade og
skade du påfører annen bil uansett dekket, slik at det kommer an
på bilen din. Kjører du en gammel og billig bil trenger du kanskje
ikke mer. Har du en ok bil og kjører relativt forsiktig, holder det nok
med del-kasko. Har du dyr bil og kjører mye og hardt, er nok kasko
tingen for deg.
R eise: D ette er noe veldig mange har, og mange har også dobbelt eller trippelt opp. For eksempel gjennom arbeidsgiver, at
man har kjøpt helårsforsikring eller via kredittkortet når reisen ble
betalt. Å miste kameraet sitt på tur er for de fleste ergerlig, men
ingen krise og ofte ikke verdt å kjøpe reiseforsikring for. Hvis du
derimot reiser til steder utenfor E uropa med høy kriminalitet eller
stor sannsynlighet for å bli syk, bør du tegne reiseforsikring. Skal
du på ferie innen E uropa er du godt dekket med det E uropeiske
Helsetrygdkortet som gir deg rett til de samme helsetjenestene
som innbyggerne i landet du reiser i.

«Hvis du skal reise til steder utenfor
Europa med høy kriminalitet eller
stor sannsynlighet for å bli syk, bør
du tegne reiseforsikring.»
Kilde: Elisabeth Realfsen, daglig leder i Finansportalen.
o bo s bl a d e t
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Tema
Sikkerhet

Tar vare
på hverandre
På Holmlia har borettslagene innført nabosoner for å forhindre kriminalitet. D ette kan
borettslagene gjøre for et tryggere bomiljø!

om man ser noe kriminelt eller at noen lusker rundt i nærmiljøet, da vi ofte er avhengig
av tips for å oppklare saker og for å kunne
forebygge kriminalitet, sier politistasjonssjef
Gro Smedsrud ved Manglerud politistasjon.

Tekst | Heidi Røneid   Foto | Anne Elisabeth Næss

Unngå kriminalitet

Liakollen borettslag er et av borettslagene
på Holmlia som har etablert Nabosoner via
Stiftelsen Nabo og Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Nabo er et kriminalitetsforebyggende
tiltak hvor beboerne gjennom en holdningskampanje oppfordres til å ta vare på hverandre og til å følge med på hva som skjer i
nærmiljøet.
– I stedet for å snakke om nabokjerringa
som bryr seg, har det å bry seg faktisk blitt
noe som man ønsker at alle beboerne skal
gjøre. Og når beboerne gir beskjed, er det
lettere for styret å sette i gang tiltak, sier styreleder Øistein Flaten.

Nabosone
O rganiseres gjennom S tiftelsen Nabo
og er en kriminalitetsforebyggende
holdningskampanje hvor beboere oppfordres til å ta vare på hverandre og følge med på hva som skjer i nærmiljøet.
I borettslaget etableres naturlige nabosoner med et passe antall boenheter,
og hver sone har en kontaktperson.
L es mer på www.nabo.as
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Som en del av kampanjen har klistremerker
og oblater med nabosonelogoen blitt hengt
opp på alle inngangene til blokkene og rekkehusene i borettslaget
– Klistremerkene og oblatene illustrerer at
naboene slår ring om hverandre. Folk som
kommer hit ser at vi tar ansvar og passer på
hverandre, sier styrelederen.
Positive grep

Flaten understreker at de har hatt få innbrudd og problemer på Holmlia og at bomiljøet er veldig godt. Men likevel ønsker de å
bli enda bedre.
– Det er et av de grunnleggende prinsippene i ethvert menneskes liv. Man skal føle
trygghet rundt sitt eget hjem, både for en
selv og for barna. Jeg tror også at naboprosjektet er med på å skape en identitetsfølelse
til området, og at også ungene blir påvirket
til å ta vare på nærmiljøet når de ser at foreldrene bryr seg, sier han.
Stiftelsen Holmlia Nærmiljø samarbeider
tett med politiet, som er meget positive til
satsingen.
– Det er utrolig positivt at man gjør grep og
tar ansvar for sitt eget nærmiljø i fellesskap.
Vi ønsker også at man melder fra til politiet

Smedsrud understreker at det er viktig å ikke
legge til rette for kriminalitet.
– Hvis man har det rent og pent rundt seg
blir terskelen for å drive hærverk høyere.
Her har voksne et stort ansvar som rollemodeller. Og sørger man for at fellesområdene
er opplyst og det ikke er uoversiktlige steder
hvor folk kan gjemme seg, vil området også
føles tryggere, sier hun.
Liakollen borettslag har installert automatisk lys- og kameraovervåkning i garasjeanlegget. De er også påpasselige med å beskjære buskas og holde det rent og pent på
området. Men beboerne kan også hjelpe til
for å holde kriminaliteten nede.
– Vi oppfordrer beboerne til å hjelpe naboer når de er på ferie, for eksempel ved å ta
inn posten og tråkke spor i snøen utenfor på
vinterstid og lignende. Da gir man inntrykk
av at naboene er hjemme, og dette har vist
seg å ha en forebyggende effekt på kriminalitet, sier Flaten.
I tillegg til å være en del av Nabo-prosjektet er Liakollen også tilknyttet bomiljø
tjenesten til Securitas gjennom Stiftelsen
Holmlia Nærmiljø. Tjenesten innebærer
at en bomiljøvekter patruljerer området to
ganger i døgnet, og er tilgjengelig døgnet
rundt via et eget telefonnummer for borettslagets beboere.

o bo s bl a d e t
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Dette kan
dere gjøre
Våre eksperter, Gro Smedsrud, politistasjonssjef ved Manglerud Politistasjon og
bygningsingeniør Espen Fjellvang i OBOS
Prosjekt gir råd.
Brann
• Borettslaget bør ha en HMS-plan for
brannsikkerhet hvor det blant annet er redegjort for hvordan brennbart avfall skal
fjernes.
• Hvis søppelspannene står ute, sørg for at
de ikke står inntil en vegg eller under et
vindu.
• Når endringer i bygget foretas, sørg for å
tenke på løsninger knyttet til brann, som
fugetetting med brannhemmende masse
dersom tv-antenner bores inn i veggen.  
• Skift ut kjeller- og loftsdører til brannsikre
dører.
• D et er krav om to rømningsveier fra bolig
en. Hvis den ene er å bli hentet av brannvesenet på verandaen, sørg for at trær og
andre vekster ikke forhindrer brannvesenet fra å komme fram.
• Ha rutiner for opprydninger hvor alt
brannfarlig avfall kastes.
• Sørg for at rømningsveiene er frie og godt
merket. Rømningsveiene skal være minimum 90 eller 120 cm brede avhengig av
hvor mange som bor i blokka.  
• Få utredet en enkel brannteknisk rapport
dersom du er usikker på brannsikkerheten i ditt boligselskap. OBOS Prosjekt kan
være behjelpelig med dette.

Svend Mogensen er en nabo som bryr seg om nærmiljøet. Hvis en lampe har gått eller han ser
noe annet uvanlig gir han beskjed til styret som da kan ordne raskere opp i saken.

Overfall
• Beskjær hekker for å unngå gjemmesteder for overfallspersoner og for å forbedre
sikten.
• Sørg for at hele området er godt opplyst,
også i garasjen, for å unngå mørke soner
som føles utrygge og steder hvor folk kan
gjemme seg.
• Installer overvåkningskameraer.
Generell sikkerhet
• L a borettslaget eller sameiet bli en nabosone og oppfordre beboerne til å hjelpe
hverandre.
• Sørg for at området er rent og pent. D et
er vanskeligere å begå kriminalitet mot et
område som ser bra ut.
Ansvar for sikkerheten
D et er styret i borettslaget som er ansvarlig for
sikkerheten på borettslagets fellesområder.
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Kameraovervåkning i garasjen virker preventivt på kriminalitet.

Boligalarm
kun kr. 490*,- ferdig installert

For en tryggere
hverdag
Securitas Direct jobber utelukkende med sikkerhet og har lokalt fokus. Gjennom våre 60
Partnerfirmaer, som betjener sitt nærmiljø, får våre kunder personlig oppfølgning og service.
Vi er stolte av å si at vi er markedsledende innen sikkerhetstjenester for boliger og bedrifter i
Europa.

Fordeler med trådløs boligalarm fra
Securitas Direct
• 99,9 % av våre kunder opplever ikke innbrudd
• Ingen bindingstid
• Inklusiv kontaktalarm
• GSM/GPRS-modul gir sikkrer overføring av signaler
• Ha alarmen på når du er hjemme og når du sover
• Alarmstasjon bemannet hele døgnet, året rundt
• Norges mest fornøyde alarmkunder (Norsk kundebarometer)

For bestilling eller tilbud ring

Tlf.:

06010

www.securitas-direct.no
* Tilbudet gjelder installasjon av Classic grunnpakke og forutsetter tegning av Securitas Direct abonnement.
Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbudet gjelder til og med 30.juni 2010.

OBOSpris

FØR

Pusset opp
til seier!
Engebråten boligsameie har skiftet fasader og balkonger til den store gullmedaljen. Denne gangen
gikk nemlig OBOS’ rehabiliteringspris til Kjelsås.
Tekst | Åge Pettersen Foto | Thomas Bjørnf aten/nyebilder.no
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– Da prosjektet var ferdig, var det gøy å

stå på balkongen og se hvor mange av dem
som gikk forbi på fortauet utenfor som
stoppet opp, smilte og tydelig syntes at det
var blitt flott, sier Øystein Prytz i prosjektgruppa for rehabiliteringen i Engebråten
boligsameie på Kjelsås.
De tre blokkene har skiftet ut gamle eternittplater i fasadene med en tilleggsisolert
fasade med puss. De gamle balkongene er
skåret ned og erstattet med nye med rekkverk i stål og herdet glass. En tredjedel av
leilighetene har også fått nye skyvedører
mot balkongene. I tillegg er det utført
dreneringsarbeid for blokkene og rekkehusene.

ETTER: Engebråten boligsameie har gitt blokkene et
helt nytt uttrykk.

FØR

Vinnere: Styremedlemmene Rune Drotningshaug (t.v.) og May-Liss Hansen, styreleder Anette
Barane og Øyvind Prytz og Rune Odde fra prosjektgruppa er svært stolte over å få Rehabiliteringsprisen. Øystein Skjærholt fra prosjektgruppa var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Rehabiliteringsprisen

Flere av leilighetene har
også fått nye skyvedører ut
mot balkong og uteplass.

–Utfordringene har vært mange underveis, men vi føler vi har vært flinke til å følge opp, forteller Prytz.
Egenandel ble løsningen

Sameiet består av tre blokker, rekkehus og
firemannsboliger. Fasade- og balkongarbeidene har kostet mellom 88 000 og 292
000 kroner per leilighet i de tre blokkene. I
tillegg kommer kostnadene for dreneringsog utomhusarbeidene, som er fordelt på
alle boligene i sameiet.
–Ideen om rehabiliteringen fikk vi høsten 2004, og da vi endelig fikk ja på generalforsamlingen i 2007, ble løsningen at beboerne i blokkene skulle betale en kontantdel
på 25 prosent av kostnadene, sier Prytz.

• OBOS har delt ut rehabiliteringsprisen blant boligselskaper i osloområdet siden 1990.
• Prisen er på 150 000 kroner og juryen har bestått av juryleder Kari
Pahle, journalist Jan-Gunnar Fjeldstad i Byggeindustrien, sjefsarkitekt
Dag Bjørnland fra Plan- og Bygningsetaten og kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen fra OBOS. Bjarne
Bredviken fra OBOS Prosjekt AS har
utgjort sekretariatet.

Resten ble finansiert gjennom et lån som
hele sameiet hefter for, hvor det er beboerne i blokkene som står for nedbetalingen
gjennom de månedlige felleskostnadene.
Egenandelen har utgjort mellom 50000 og
80000 kroner for beboerne.

til å løfte det arkitektoniske uttrykket.
Med rehabiliteringen kan beboerne med
all rett være stolte av sameiet sitt og det vil
utvilsomt bli et svært attraktivt sted å bo
for dem som er på boligjakt, sier juryleder
Kari Pahle.

Fullstendig ansiktsløfting

Engebråten boligsameie
• Sto ferdig i 1960 og er bygget av Selvaag.
• Totalt er det 196 boliger i sameiet, men i de
tre blokkene er det 72 leiligheter. Det er fasade- og balkongrehabiliteringen i blokkene
som har vært vurdert av juryen for prisen.

Juryen i Rehabiliteringsprisen viser til at
Engebråten boligsameie har gjennomgått
en fullstendig ansiktsløfting. Og denne ansiktsløftingen har nå blitt belønnet.
–De tre blokkene framstår nå i et godt
samspill med de nærmeste omgivelsene,
særlig med Engebråten skole på den andre siden av veien. De nye balkongene har
blitt et elegant hovedelement som bidrar

Hederlig omtale
Keyserløkka Nord borettslag f kk hederlig omtale av juryen.
OBOSBLADET
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Jeg har brukt altfor mye tid på
denne leiligheten til at en megler
med altfor dårlig tid skal selge
den.

Vinn!

Torvbakkgata borettslag på nedre Grünerløkka vant uteromskonkurransen i fjor med denne frodige og velholdte helårshagen. Til venstre: gårds
utvalgets leder, Unni Andreassen, og styreleder Anne Mikkelsen.

Oslos triveligste uterom?
Vi er på jakt etter Oslos triveligste uterom. Har
dere en fin bakgård eller et fellesområde dere er
stolte av? Meld dere på og bli med i konkurransen om 10 000 kroner!
Tekst | Mare Dyrén  Foto | Nyebilder.no

– Vi vet at hyggelige uterom betyr mye for
et godt bomiljø, og vil gjerne premiere dem
som gjør en ekstra innsats, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.
Alle i Oslo som har fine uteområder kan
delta. Det eneste som kreves for å være
med er at uteplassen brukes av flere hus-

stander og at den, i hvert fall delvis, er et
resultat av beboernes egen innsats.
– Hovedpremien er på 10 000 kroner,
som skal brukes på uterommet. I tillegg lager OBOS en gårdsfest for vinnerne med
god drikke, tapas, boller og brus, opplyser
Pettersen.

Legg ved ett eller flere bilder, og en begrunnelse for hvorfor du mener at uterommet er
en verdig vinner. Husk at du også kan melde
på naboenes eller noen andres uteområde,
du trenger ikke å bo der selv.
Slik gjør du

Påmeldingsfrist for å delta i konkurransen
er onsdag 4. august.
Send en e-post til marie.dyren@obos.no
eller et brev til OBOS-bladet, pb. 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Uteromskonkurransen 2010». Husk å
oppgi navnet på borettslaget/sameiet/bygården, navn og telefonnummer på den som
melder på, i tillegg til bilder og en kort begrunnelse.
o bo s bl a d e t
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Avsperring
Hensikten med å sperre av et område er først
og fremst å skape sikkerhet. Euroskilt har et
bredt sortiment av kvalitetsprodukter når det
gjelder avsperring.
Magnetics elektrisk hevebom

Benyttes ofte i anlegg hvor det kreves begrenset adgang, som til
f.eks. veier, parkeringsplasser og hytteområder. Moduloppbygd.
Bom-automatikken leveres komplett med bomarm.

BIX bilsperre

Autogate bilsperre

Tilbygg, nybygg eller garasje

BYGGEPLANER?
Vi leverer elementer og takstoler.
Start planleggingen på www.1-2-tre.no

Gustav. 94x129 mm.:Gustav. 94x129 mm.

Elementer I Takstoler I Garasjer
27-01-10
18:00

S

Svinevoll, 3178 Våle – Tlf 33 06 17 70 – Fax 33 06 17 71 – firmapost@1-2-tre.no

Robust og fleksibel løsning.
Åpnes i valgfri retning. Leveres
med en eller to låser. Ingen
klemfare.

Lukker seg automatisk etter
ca. 40 sek. Ideell for områder
der det er nødvendig å slippe
in taxier, renovasjonsbiler o.l.

Flexi rekkverk

Adapter rekkverk

Stor fleksibilitet gjør at gjerdet
enkelt kan tilpasses forskjellige
uteområder.

Stabilt og gir god beskyttelse
samtidig som det smelter
inn som en naturlig del av
utemiljøet.

12Tre-boligavisen_okt09.indd 2

Rørleggerbedrift AS
satser på Gustavsberg!

Få tilsendt vår nyeste brosjyre for borettslag!
Send e-post til yngvar@euroskilt.no
eller ring oss på tlf 800 35 325
Brosjyren inneholder mange
tilbud som er interessante
for deg akkurat nå.
www.euroskilt.no
Ring gratis på:
800 35 325

14-10-09 00:07:

• 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.

Middelalderbyen OslO
-ladegården

Ferrari
bilseter
Nyhet i Norge!

KONSERTER ONSDAGER KL. 20.00
BILLETTER KR 150/100
Onsdag 16. juni
“AN DEN MOND” Wienerklassisk og tidligromantisk
musikk ved tenor Ola Marius Ryan og gitarist Asbjørn
Mevassvik.
Onsdag 21. juli
“SPINATO INTORNO” Currantes viser bredden av
italiensk 1300-tallsmusikk. Kristin Mulders, mezzosopran,
Jostein Gundersen, fløyter, David Catalunya, clavisimbalom og Hans Lub, fidle.

Onsdag 18. august
“SPREZZATURA” Italienske sanger av komponister som
Frescobaldi, Monteverdi, Sances og Ferrari. Elin Aase,
sopran, Erik Skanke Høsøien, theorbe.

0-13 kg.

1149,-

0-18 kg.

1598,-

BeOne SP 0-13 kg
Bilbarnesete for nyfødte. Setet
festes bakovervendt med bilens 3punktssele. Bilsetet har ekstra
støttepute i setet og solskjerm.
Vaskbart setetrekk.

Cosmo SP 0-18 kg
Bilsetet for barn fra ca. 5 mnd.
Stolen monteres bakovervendt 0-10
kg. og forovervendt 9-18 kg. Bilsetet
festes med bilens 3-punktsseler.
Stolen har ekstra innleggspute og
vaskbart trekk.

9-36 kg.

1498,-

15-36 kg.

1198,-

BeLine SP 9-36 kg

ÅPNE OMVISNINGER HELE SOMMEREN
MIDDELALDERVANDRING
onsdager kl. 18.00 og søndager kl. 13.00.
LADEGÅRDSOMVISNING
søndager kl. 15.00.

Bilstol for barn fra ca. 1 år. Brukes
først med setets integrerte 5punktssele hvor setet festes til
bilens setebelter. Fra 15 kg. (ca. 3 år)
g jøres 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.

BeFix SP 15-36 kg
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.

Billetter kr 40/20. Møt opp i Oslo ladegårds hage.
Gruppeomvisninger kan bestilles hele året. Vi kan også

tilby en stemningsfull ramme om møter, seminarer
og kulturarrangementer.
MIDDELALDERBYEN OSLO
Oslo ladegård
Oslogate 13, 0192 Oslo
www.oslo.kommune.no/ladegard

Etb. 1945 - 65 år i bransjen

Oslo: Grønland 30, 0188 Oslo, tlf. 23 16 39 90. Man-fre 10-19,lør 10-16
Oslo: Ullevålsvn. 7, 0165 Oslo, tlf. 22 48 03 60. Man-fre 10-18, tors 10-19, lør 10-16
Strømmen: Strømsvn. 43-45 v/Strømmen Storsenter Tlf. 63 80 69 00.
Man-fre 10-20, lør 10-16

Se vår katalog på www.rudo.no

Finn fra
Stjerneblokkveien
Borettslaget på Grorud var rene militærleiren.
D e første årene bestod av sølete støvler og hjemlengsel.
Tekst | Tyra T. Tronstad   Foto | Anne Elisabeth Næss

– Hvor skal vi treffes, da? Det er ikke noe

sted å sitte der oppe.
Når jeg skal møte Finn Kalvik for å snak
ke om boka han har gitt ut om barndommen
i Stjerneblokkveien, og om plata han har gitt
ut sammen med forfatteren Erik Fosnes
Hansen, kan vi ikke treffes oppe i boretts
laget ved Grorud stasjon.
– Det er jo ingenting der!
Og til kafeen på Grorud senter; dit vil han
ikke.
Så når vi treffes, er det i toppetasjen på
Groruddalens nye flaggskip innen nærings
bygg: Hotell 33, der vi har utsikt over mye
og mangt. Men der stjerneblokkene og Gro
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rud stasjon likevel er gjemt for oss og ikke så
mye som blinker i horisonten.
Det skal dessuten vise seg at Stjerne
blokkveien borettslag uansett ikke blinker.
Ikke en gang i hukommelsen.
«Uten skam og mening» heter bokdebu

ten til Finn Kalvik. Den er skrevet i en gjen
nomført lattermild tone på nostalgisk øst
kantmål og handler om smått og stort fra
den gangen Finn Kalvik var en liten dritt
unge nederst på rangstigen i et borettslag på
Grorud – et borettslag der alle fedrene ran
gerte hverandre etter stripene på jernbane
uniformen. Kjærligheten til Kjell Aukrust

er synlig på hver eneste bokside, og det er
så man skulle tro at oppveksten der oppe,
– i femtitallets nyvinning; et eget borettslag
for ansatte ved den norske stats jernbaner
og med innlagt vann og knebukser og egen
sprettert – var strålende lykkelige greier.
I og med at intervjuet skal på trykk i
OBOS–bladet, passer jo det kjempefint.
Det har snødd så mye den maidagen jeg skal
treffe Finn Kalvik at han har ringt meg på
forhånd og vært engstelig for å ta bilder ute.
Men når vi har fått kaffe og sitter godt og
høyt hevet over brølet fra Østre Aker vei og
ingen fryser, ser alt ut til å være bra.

«D et var et sjokk. Jeg var
fem år. Jeg hadde bodd på
en gård i Gudbrandsdalen
og kom til et jævla leirehøl.»

Stjerneblokkveien borettslag på Grorud het opprinnelig «Jernbanens borettslag» og var for ansatte i NSB. Det er bygget etter svensk «stjernehusmodell.»

– Det var et sjokk. Jeg var fem år. Jeg had

de bodd på en gård i Gudbrandsdalen og
kom til et jævla leirehøl. De første åra leng
ta jeg bare bort. Overalt var det en eller an
nen bulldoser eller heisekran, og så fikk
vi masse kjeft av nabokjerringene fordi vi
ikke tok av oss slagstøvlene nede på tram
men. Det fløy håndverkere ut og inn av alle
leilighetene hele tida. Og så var det de rak
lende togene.
Han hutrer når han sier det. Jernbane

arbeidernes eget drømmeslott ble bygget
bare meter fra jernbanelinja, ufattelig plas
sert i en dal som fortsatt, den gangen tid
lig i femtiårene, var full av jorder, skog og
plass. Kort vei til jobben for far må ha vært
det seirende argumentet for de som tegnet
og planla.
– En gang skritta jeg opp avstanden fra
rommet til Erik og bort til togene. Det
var 35 meter fra senga hans og bort til
jernbanelinja. For min del var avstanden
50 meter. Og der gikk det tog hvert tredje
minutt.
Som han skriver i boka:
«200 tog i døgnet, klaprende skinneskjø
ter og godstog med 125 vogner med firkan
ta hjul. Er det rart man ble kunstner?»
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Boka med erindringer fra oppveksten på
Grorud har kommet ut samtidig som en
plate, der barndomsvennen og forfatteren
Erik Fosnes Hansen har skrevet tekstene.
Sangene handler om livet i stjerneblokkene
og har titler som «Alle har daua på Grorud»
og «Borettslagssnakk». På plateomslaget
sitter Finn Kalvik og Erik Fosnes Hansen
på en benk og ser ut som om de nettopp har
kranglet.
Det har ikke vært helt lett å lage denne
plata.
Vi blir sittende og snakke om å flytte fra
barndomslandet. Og om hvorfor kunstnere
og forfattere som har vokst opp i Grorud
dalen, ser ut til å flytte derfra. Alle sammen.
– Hvorfor gjør de det? Hvorfor flyttet
Roy Jacobsen bort, Erik Fosnes Hansen,
Jan Kjærstad, hvorfor flytter alle vekk? Det
må jo være en grunn til det?
Han ser spørrende ut, og insisterende.
– Erik Fosnes Hansen bor i Oscars gate.
Den mest prestisjefylte gata i Oslo.
– Og du?
– Jeg bor i Storgata. Men jeg er kjent for
å være grasrotsangeren, med få nykker, så
vidt jeg har hørt. Jeg har beholdt arbeider
gutten i meg.
Arbeidergutten tilbringer nå vintrene på

New Zealand og Fiji og i Thailand. Men alt
så ikke i Stjerneblokkveien. Det er forres
ten på tide å ta seg en tur opp dit. Jeg har på
forhånd lovet å ha en drosje klar hele tiden,
så bistert er det.
Å bli boende i Stjerneblokkveien som vok

sen? Fullstendig utelukket. Man måtte bort.
Ut.
– Det var for provinsielt. Stjernblokk
veien var et bittelite samfunn med 23 opp
ganger der alle visste hva alle gjorde. Jeg
kom fra en bondegård i Fåvang i Gud
brandsdalen, der det var så kaldt at puta
frøs fast i veggen og det var utedass, og…
– Var ikke det også litt provinsielt?
– Faren min ville klatre den sosiale stigen
innen etaten, som vi kalte det. Og fikk til
bud om jobb på personalkontoret på Øst
banestasjonen. Men jeg savnet Gudbrands
dalen og ørreten i Tromselva alle de første
årene. At vi flyttet, var noe fatteren hadde
bestemt. Han skulle opp og fram.
Mer sier ikke Finn Kalvik om hvorfor det
ville vært utenkelig for også ham å holde
fortet der oppe på Grorud. Men han når
han slumper til å kalle borettslaget han
vokste opp i, for «rene militærleiren», eller
understreker at faren til Erik Fosnes Han

Finn Kalvik har gitt ut bok om oppveksten på Grorud. Og sammen med forfatteren Erik Fosnes Hansen også en plate, som heter Neste stasjon Grorud.

sen var heldig fordi han jobbet i reisebyrå
og slapp «den fordømte uniformen», kom
mer enkelte slutninger gående helt av seg
selv. Eller kanskje det egentlig bare er den
gamle historien: Om den voksne som ser
tilbake, og om et filter som legger seg over
omtrent alt når man forsøker å skrive sin
egen historie?
– Det du forteller virker jo ganske trist?
Men boka di er munter.
– Ja. Da jeg skulle skrive bok, valgte jeg å
skrive om det som var morsomt og positivt
med å vokse opp på Grorud. Men de første
åra var traumatiske. Men det bedra seg et
ter hvert.
Slik gikk det altså til at femåringen fra
Fåvang som var forvist til bulldosere og
gjørme i storbyen, i bokversjonen blir en
artig liten, fyr med ironisk distanse. Det er
en ærlig sak.
Opp til Grorud i fotografens bil, etter en

rask kjøretur fra Økern. Maidagen har vist
seg å være en rømling fra februar, og det lig
ger snø også ved oppgang 17 i blokka der
leiligheten Finn Kalvik vokste opp i, nå står
tom. Faren har kommet på sykehjem.
– Tror du han kommer tilbake hit?
– Nei. Han gjør nok ikke det.

Det er ingen som roper et fortrolig hallåis
fra en balkong. Men en gammelrosa bluse
under hvitt permanenthår beveger seg
raskt bak en nylongardin noen etasjer over.
Og Finn Kalvik legger til, med et nikk
mot jernbaneskinnene.
– Der kan du se selv, hvor langt det er til
toget.
I takrenna over oppgangen sitter noen
spurver og lager bråk, som spurver ofte
gjør på denne tiden, overrasket som de
også må være over den plutselige kulda.
Halvveis ute i gata går en voksen dame og
leier et lite barn, begge fra trakter lengre
vekk enn Fåvang. Et svensk godstog peser
forbi, som for å understreke at mye er som
før.
Men er det egentlig det? Dette synger i
alle fall barndomsvennene Finn Kalvik
sammen med Erik Fosnes Hansen, fra plata
Neste stasjon Grorud:
Alle har daua på Grorud,
Alle har daua nå.
Nye voksne som kjefter,
Nye store og små.
Alle har daua på Grorud.
Alle er borte nå.

Finn Kalvik
• Født 30 april 1947 på Fåvang i Gudbrandsdalen.
• Platedebuterte i 1969 med viseklassikeren Finne meg sjæl. Han har tonesatt
kjente lyrikere som A ndré Bjerke og
Inger Hagerup, og deltatt for Norge i
M
 elodi Grand Prix.
• Finn Kalvik har gitt ut en rekke plater,
både alene og sammen med andre.
• I år debuterer han med bok om oppveksten i Stjerneblokkveien borettslag på
Grorud. Boka heter Uten skam og mening og kommer ut på A schehoug forlag.

Stjerneblokkveien
borettslag
• S tjerneblokkveien borettslag stod ferdig
i 1951–1953, het opprinnelig «Jernbanens borettslag» og var for ansatte i NSB .
• D et er bygget etter svensk «stjernehusmodell», og er tegnet av arkitektene
Bernt Heiberg og O la Mørck Sandvik.
• Borettslaget består av 207 leiligheter på
fra to til fire rom.
• I dag kan leiligheter i dette borettslaget
kjøpes av alle.
o bo s bl a d e t
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OBOS-bladet hjelper deg
Henger bildene på veggen litt skjevt og
med feil mellomrom? Snekker Petter viser
deg hvordan du retter dem opp
Tekst | Heidi Røneid Foto | June Witzøe

Petter Bringedal (21) er utdannet
tømrer og jobber for et snekkerf rma i
Bærum. I hver utgave av OBOS-bladet
framover vil han vise deg hvordan du
kan gjøre jobben selv.

02

→ DETTE TRENGER DU:
 Tommestokk
 Et langt vater (hvis du ikke har et
langt vater, gjør en rett planke og
et kortere vater samme nytten)
 Opphengskrok/spiker - dersom
det du skal henge opp ikke er
tungt (normalt opp til 15 kilo).
Plugg eller skrue avhengig av
hva slags vegg du har.

01

Bestem deg for hvor høyt du vil at bildene skal henge og sett et lite merke
på veggen. Hvis bildene er like store, bør de
f ukte (henge på samme nivå) i både underkant og overkant. Har bildene ulik størrelse,
bør de f ukte i overkant.

Bestem deg så for hvor stort mellomrom du vil at det skal være mellom bildene. Legg de tre bildene på gulvet med målt
mellomrom mellom dem. Mål så med tommestokken hvor langt det er mellom opphengene
på de forskjelllige bildene. Hvis du ikke vil legge
bildene på gulvet, kan du regne ut hvordan bildene skal henge ved å måle hvor brede bildene
er og deretter dele summen på to. Avstanden
mellom opphengene blir da halve bredden av
det ene bildet + ønsket mellomrom mellom bildene + halve bredden av det andre bildet. Da
får du avstanden mellom punktene hvor opphenget skal festes.

 Drill med bor eller hammer avhengig av veggen du skal henge
opp på.

→ TIPS!
Bruk krok! De f este opphengskroker
til gips og mur kan holde 15 kilo. Bruk
derfor opphengskrok når du kan det,
slik at du slipper å borre i veggen.
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Legg tommestokken oppå vateret,
slik at tommestokken er rett. Mål fra
det første punktet og tegn et merke der det
neste opphenget skal være (hvis du ikke har
et langt vater, kan du bruke et mindre vater
som du fester oppå en rett planke og så legge
tommestokken oppå den). Gjør så det samme
fra dette merket og lag et merke der det tredje
bildet skal henge.

04

Slå opphenget inn i veggen på merket.

05

Heng deretter opp bildene og dobbeltsjekk at de henger rett
i forhold til hverandre.

01.

06

Bildene henger rett og med likt mellomrom.

RIKTIG REDSKAP TIL RETT VEGG
01. Murvegg
For å henge noe opp i en murvegg trenger du
enten et murbor og murplugg med skrue, eller en opphengskrok med murstifter som kan
bankes inn i veggen, avhengig av hvor hard
murveggen er og tyngden på det som skal
henges opp. På harde murvegger kan stiftene bøye seg og du må da bore, selv om det du
henger opp er lett. For å bore i en murvegg
trenger du et murborr og en slagdrill. Når hullet i murveggen er like dypt som murpluggen,
dyttes murpluggen inn i veggen uten skruen.
Så skrus skruen fast i pluggen. Da ekspanderer pluggen og mothakene i murpluggen
forhindrer pluggen fra å løsne og falle ut av
veggen.

02.

På bildet: Et murborr, en skrue inni en murplugg
som har ekspandert, en skrue som ikke er skrudd
inn i murpluggen og en opphengskrok med
murstifter (kan holde opp til 15 kilo).

03.

02. Trevegg
Trevegger er det letteste å montere ting på.
Her kan du slå inn en spiker eller skru en
skrue rett inn i treet.
03. Gipsvegg
For å henge opp noe på en gipsvegg trenger
man enten opphengskroker beregnet på gips,
eller gipsplugg og skrue, avhengig av tyngden på det man skal henge opp. Gipspluggen
utvides bak gipsveggen, slik at ikke pluggen
og skruen faller ut. Når du skal bore i en gipsvegg, kan du bruke både trebor og murbor,
men treboret er best egnet. Gipsplatene er
festet til stendere (en stender er en trebjelke i

veggen). Hvis du skal henge noe tungt på veggen, lønner det seg å skru det fast i stenderne i stedet for i gipsveggen. For å f nne stenderne, kan du banke i veggen. Der lyden er
hul er det kun gipsplater. Bank deg bortover
veggen og du vil høre at lyden forandrer seg.
Der ligger stenderne, og de ligger med om lag
60 centimeters mellomrom inni veggen. Når
du fester ting i stenderne, skal du ikke bruke
gipsplugger, men pass på at skruene er så lange at de går et stykke inn i stenderne.
På bildet: En gipsplate med gipsplugg og skrue
skrudd gjennom. Den nederste skruen er skrudd
delvis gjennom, mens den øverste skruen er skrudd helt gjennom gipsplaten. De hvite krokene er
gipskroker som kan bankes rett inn i veggen.

Hva slags vegg har jeg?
For å f nne ut hva slags vegg du vegg har, kan
du dunke lett på veggen. En gips- eller sponplatevegg vil gi en hul lyd, mens murveggen nesten ikke vil gi lyd. For å f nne ut om det er gips
eller spon, kan du bore et lite hull inn i veggen
der du skal feste skruen. Hvis støvet som kommer ut er hvitt er det en gipsvegg, og hvis det
er trespon som kommer ut, er veggen av tre.

FØLG MED!
I neste nummer viser Snekker
Petter hvordan du montere tetningslister i vinduskarmer for
å holde kulden ute.
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Spør advokaten
A dvokatene 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.
Anne E. Prøsch Hage er advokat i OBOS.A dvokatene 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.

Takras – hvem har
ansvaret?
Spørsmål: Hva slags ansvar har et borettslag
for å fjerne snø fra takene, og hvem har ansvaret ved et eventuelt takras?
Advokaten svarer: Borettslaget har i ut-

gangspunktet ansvaret for å fjerne snø fra
takene på bygningsmassen. Det følger av
tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, og av og til også av politivedtektene.
Det kan imidlertid avtales at dette ansvaret
skal overføres fra borettslaget til den enkelte andelseier. Det kan være aktuelt når
borettslaget består av rekkehus, ene- eller
tomannsboliger.

Felles brannvarslinganlegg?
Spørsmål: Jeg bor i et sameie, og har in-

stallert både røykvarsler og manuelt slokkeutstyr i min leilighet. Nå har imidlertid
sameiermøtet vedtatt å installere felles
brannvarslingsanlegg. Er det lovlig?
Advokaten svarer: Det følger av forskrif-

tene til Brann- og eksplosjonsvernloven at
eieren av boligen skal sørge for at den er
utstyrt med minst én godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle
soverommene når dørene er lukket. Eieren skal også sørge for at boligen er utstyrt
med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. I et eierseksjonssameie er det
du som seksjonseier som eier boligen. Det
er derfor ditt ansvar å påse at disse sikkerhetstiltakene er i orden. Jeg mener at dette
også faller innenfor ditt vedlikeholdsansvar
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etter eierseksjonsloven. Her er hovedregelen at du som seksjonseier har ansvaret
innenfor egen bolig, mens sameiet har ansvaret for fellesarealer og andre felles installasjoner. Når ansvaret for slikt utstyr i
boligen også i forskriftsverket til brannlovgivningen er plassert hos eier, må det være
riktig å si at ansvaret for tilstrekkelig varslings- og slokkeutstyr påligger seksjonseier så lenge vedtektene ikke sier noe annet.
Skal man fravike dette utgangspunktet, må
det være fordi det i det enkelte tilfellet foreligger sterke grunner til å foreta en endring
av den eksisterende brannsikringsløsningen. Det kan tenkes ved for eksempel pålegg fra brannvernmyndighetene eller ved
spesielt brannfarlig bebyggelse.
Foreligger ingen slike grunner, kan jeg ikke
se at sameiet kan pålegge sameierne å bekoste brannsikringstiltak som går utover
det man plikter i henhold til lov og forskrifter på området.

Borettslaget har imidlertid ingen plikt til
å hindre ethvert snøras. For at borettslaget skal bli erstatningsansvarlig for skader
på personer eller gjenstander etter snøras
fra taket, må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Borettslaget må ha opptrådt uaktsomt,
samtidig som det må ha oppstått et påregnelig økonomisk tap.
Plikten til å forebygge skade, øker med
omfanget av den skade som kan påregnes.
Størst krav til aktsomhet stilles der det
er fare for personskade. Borettslaget må
derfor legge til rette for at det ikke oppstår personskade som følge av takras. Er
det fare for ras av snø eller is på steder der
det ferdes folk, plikter derfor borettslaget
å sette opp avvisere som tydelig markerer
at ferdsel er forbundet med fare. Deretter
må borettslaget sørge for at taket faktisk
blir ryddet.

«Borettslaget har imid
lertid ingen plikt til å
hindre ethvert snøras.»
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Planlagte
OBOS-prosjekter
OSLO VEST: VOKSEN
I Landingsveien skal OBOS bygge 50
familieboliger. Salgstrinn 1 i Voksenhagen borettslag ligger ute for salg. Andre salgstrinn er under planlegging.
Illustrasjon: Spor Arkitekter

Urbant i Gladengveien
I september starter salget av 49 smarte leiligheter
med balkong, midt på Ensjø. I Gladengveien 4-6 skal
OBOS bygge 152 nye boliger. På gateplan kommer
kaffebar og frisør.
Første salgstrinn består av 49 leiligheter på
mellom 41 og 106 kvadratmeter, med fra to
til ﬁre rom. Alle boligene får balkong, mens
leilighetene i første etasje får markterrasse
mot innvendig gårdsrom. På gateplan er det
planlagt næringslokaler med kaffebar, frisør,
blomsterforretning, fysikalsk institutt og pizzarestaurant.

Boligene blir liggende mot Gladengveien,
som skal beplantes som grønn allé og Hovinbekken bringes opp som et sildrende vannspeil. Det blir mulig å leie garasjeplass i kjeller, og ta heis opp i etasjen der boligen ligger.
Ensjø T-banestasjon ligger to minutters gange fra boligene. Følg med i neste utgave av
OBOS-bladet for mer om dette prosjektet!

Nytt salgstrinn på Voksen
Interessen for funkisrekkeshusene i Voksenhagen
har vært stor, og om første salgstrinn blir en suksess, legges neste trinn ut allerede i august.
Salgstrinn 2 vil bestå av 22 hus, og disse
vil antagelig legges ut for salg i august, og
annonseres i dagpressen. Voksenhagen
borettslag blir 50 småhus i funkisstil med
underjordisk garasjeanlegg og takterasser.
Boligene oppføres i lys, pusset mur over to
eller tre etasjer og får boareal fra ca. 120 til
160 kvadratmeter. Prospektet, som omfaller
begge salgstrinnene, er klart 1. juni.
Følg med på www.obos.no/voksenhagen.
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BÆRUM: FORNEBU
Her skal OBOS bygge 140 leiligheter.
Salgstrinn 1 i Piloten boligsameie ligger ute for salg. Neste salgstrinn er under planlegging.

SLEMMESTAD: HEIMANSÅSEN
Her skal OBOS bygge cirka 100 nye
leiligheter. Første og andre salgstrinn
ligger ute for salg. Utlysning av siste
salgstrinn er ikke bestemt.

OSLO SYD: ENSJØ
I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge tilsammen 550 leiligheter. Første salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av 2010.

OSLO SYD: MORTENSRUD
På Mortensrud planlegges ﬂere nye
boligprosjekter framover. Rudshagen
borettslag med 17 eneboliger ligger
ute for salg. Neste småhusprosjekt er
planlagt utlyst i løpet av 2010.

OSLO NORD: NYDALEN
I Sandakerveien 99 skal OBOS bygge
280 nye leiligheter. Planlagt salgsstart i
løpet av 2010.

OSLO SENTRUM ØST:
KVÆRNERBYEN
Kværnerbyen blir en helt ny bydel med
1800 leiligheter, butikker og næringsarealer. Neste byggetrinn er under planlegging og vil bli utlyst i løpet av 2010.

Illustrasjon: Linda Blom

Kontakt OBOS prosjektsalg
for mer informasjon
e-post: prosjektsalg@obos.no
Tlf: 22 86 82 40
eller les mer på www.obos.no.

BOLIG | OBOS eiendomsmeglere

Her er vi:
Ellingsrud

Mitt salgstips:

Kalbakken

Selg en boligkjøpers drøm!

Edv. Munchsvei 47
Tlf. 22 98 14 85
Nedre Kalbakkv. 4
Tlf. 22 80 20 30

Når du selger, må du få boligen til å fremstå mest mulig attraktiv for en annen. Det betyr
at alle forhold ved boligen skal
være mest mulig interessant for
andre.

Manglerud

Manglerud senter
Plogveien 6
Tlf. 22 86 54 90

Bislet

Thereses gate 44
Tlf. 23 33 18 20

Selv om du selv mener at du har
verdens ﬂotteste bolig, må du se
på hva det er andre ønsker seg.
Du må prøve å se det fra kjøperens side, ikke bare fra din egen.
Det kan vi hjelpe deg med.

Hammersborg

Hammersborg torg 1
Tlf. 22 86 55 50

Lambertseter

Lambertseter senter
Langbølgen 9
Tlf. 23 16 51 10

Røa

Røa senter
Vækerøvn 205
Tlf. 22 86 83 60

Oppsal

Oppsal senter
Haakon Tvetersv. 96
Tlf. 23 12 65 60

Holmlia

Holmlia senter
Holmlia Senterv. 11
Tlf. 22 62 90 90

Torshov

Sandaker senter
Sandakerveien 59
Tlf. 22 98 14 40

Tveita

Tveita senter
Tvetenveien 150
Tlf. 22 98 14 20

Tønsberg

Tønsberg – idyll
og vekstområde
Tønsberg er en by i Vestfold
som er både en idyllisk, gammel by og et tilﬂyttingsområde.
De ﬂeste kjenner Tønsberg som
en sommerperle, og mange
har feriebolig i dette området.
Men det er by som lever hele
året, og der både næringsliv og
kulturliv er i vekst. Mange som
får et forhold til Tønsberg via fritidseiendommer, velger senere

Mvh Jan Kåre

å realisere eneboligdrømmen i
Tønsberg, der det er mulig å få
svært attraktive boliger til en
rimelig pris. Til Oslo tar det 1,5
time med tog, og pendling er
derfor mulig. Tønsberg har et
godt skoletilbud og også ﬂere
utdanningsinstitusjoner på høyere nivå. Av kjendiser fra Tønsberg, er Jahn Teigen kanskje
den aller mest kjente.

Jan Kåre Baumann
Eiendomsmegler MNEF
Fagansvarlig
OBOS eiendomsmeglere
Tønsberg
Mobil: 41 46 16 93

BOLIGER SOLGT VIA OBOS EIENDOMSMEGLERE AVD. TØNSBERG
Anders Rørholts vei 18
2-romsleilighet i 7. etg,
49 kvm
Solgt
for kr.

Gyldenløvesgate 21B
Rekkehus over to plan, 4-roms,
86 kvm

1 250 000

Solgt
for kr.

1 850 000

Dietrichs vei 7
Enebolig,
104 kvm
Solgt
for kr.

1 900 000

Storgaten 20
Tlf. 33 30 94 00

PRISUTVIKLING I BOLIGMARKEDET
SENTRUM/VEST

SENTRUM/NORD

NORD/ØST

SYD/ØST

Ullern, Frogner, Vestre Aker
og St. Hanshaugen

Gamle Oslo, Grünerløkka,
Sagene og Nordre Aker

Bjerke, Grorud, Stovner
og Alna

Østensjø, Nordstrand
og Søndre Nordstrand

0%

+ 3,0 %

40 340

Snittpris pr. kvm april 2010

MER PRISSTATISTIKK PÅ
obos.no/om obos

April 2009: 34 923 (+16%)

39 382

Snittpris pr. kvm april 2010

April 2009: 34 106 (+15%)

26 788

31 358

Snittpris pr. kvm april 2010

Snittpris pr. kvm april 2010

- 1,0 %

- 2,5 %

April 2009: 24 828 (+8%)

April 2009: 27 753 (+13%)
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| Tastarustå | Stavanger
boligprosjekter|Ensjø
BOLIG|Nye

rt
Salgssta

16.
sept.

Nye boliger på Tastarustå
I september starter salget av nye, moderne leiligheter på Tastarustå.
Boligprosjektet er et samarbeid mellom OBOS og Hetland BBL.
Foto/Illustrasjoner | Link Signatur AS, Colourbox.no

Beliggenhet

Tastarustå ligger i Tasta bydel cirka 3 km
nord for Vågen i Stavanger. Typisk for dette området er småhusbebyggelse og store
åpne friområder. Nær boligprosjektet vil
det nye Tasta bydelsenter stå ferdig samtidig med at boligene er klare til innﬂytting,
i 2012.
Senteret får rundt 45 butikker, blant annet et stort supermarked på 2000 kvadratmeter.
Tasta senter vil også inneholde en servicedel, med leger, tannleger, fysikalsk institutt, osv. Det er kort vei til barnehager,
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skoler og idrettsanlegg, og gode bussforbindelser til Stavanger sentrum.
Boligene

I alt skal det bygges 237 boliger med stor variasjon i størrelser og typer leiligheter. Det
er valgt et spennende arkitektonisk grep
med ﬁre bygninger som er bygget sammen
rundt et stort gårdsrom med lekeplasser og
pent opparbeidede grøntarealer for alle aldersgrupper. Alle leilighetene får egen parkeringsplass i kjeller, med heis direkte til
leilighetsplan.
Boligene vil bli organisert i ﬁre boretts-

lag, ett for hvert byggetrinn. Byggetrinn 1,
som ligger nærmest det nye kjøpesenteret,
vil bestå av 57 leiligheter. Det stilles krav til
at bygningsmassen skal ha et lavt energiforbruk (energiklasse B), og det blir derfor
såkalte lavenergiboliger. Dette betyr blant
annet at boligene isoleres ekstra og at de
utstyres med balansert ventilasjon og varmegjenvinning med høy virkningsgrad.
57 boliger – fordeling:

28 stk 2-roms, 48 m2 - 58 m2 BRA
22 stk 3-roms, 61 m2 - 78 m2 BRA
7 stk 4-roms, 89 m2 - ca. 120 m2 BRA

Planløsning, kvalitet og standard

Finansiering

Nærmere opplysninger om planløsninger,
standard og muligheter for tilvalg fremgår
av prospektet.

Boligene ﬁnansieres ved at utbygger skaffer et lån på inntil 70 prosent av totalprisen, senere omtalt som andel fellesgjeld.
Den resterende delen av totalprisen utgjør
egenkapital (innskudd) som må ﬁnansieres
av den enkelte kjøper. Betalingsbetingelser
fremgår av prisliste.

Prospekt og prisliste

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner
er tilgjengelig fra ca. 20.08.2010 og fås ved
henvendelse til Postbanken Eiendom Stavanger.
Fremdrift

Salgstart for byggetrinn 1 er 16. september
2010. Forventet byggestart er i januar 2011.
Det kreves minimum 50 % forhåndssalg før
byggestart. Planlagt byggetid for byggetrinn
1 er 18 måneder.

SALGSMØTE/

PÅMELDING
Salgs- og kontraktsmøte hos Hetland BBL,
torsdag 16. september 2010 kl 18.00.
Påmelding via medlemsservice@obos.no
eller på tlf. 22 86 59 90.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

Medlemmer i OBOS og Hetland Boligbyggelag har forkjøpsrett i henhold til ansiennitet i de respektive lag. Forkjøpsrett gjelder kun på salgsmøtet. Møtet er også åpent
for andre som kan kjøpe etter at forkjøpsretten er avklart.

Prosjektinformasjon
Salg ved
Postbanken Eiendom Stavanger.
Meglerhuset Hjertened & Lillejord AS.
Oppdragsansvarlig: Eiendomsmeglere Thor
Hjertenes og Roger Lillejord
Mobil: 99 74 61 97/93 04 03 45
Telefaks: 51 55 71 00

E-post
thor.hjertenes@postbankeneiendom.no
roger.lillejord@postbankeneiendom.no

www.obos.no

Nye Tasta kjøpesenter og ﬂotte turmuligheter er bare noe av det nærområdet kan by på.

LES DETTE FØR DU
GÅR PÅ SALGSMØTE:
Salgsmøte:
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.
• Du må personlig, eller ved fullmektig, møte opp innen kl. 18.00
• Din evt. fullmektig må fremvise skriftlig og undertegnet fullmakt.
• 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.

Utbygger
Selskapet OBOS Hetland Inv. eies av OBOS
Nye Hjem AS og Hetland Boligbyggelag
Utbygging AS
Entreprenør
Kruse Smith AS
Arkitekt
Link Signatur AS
Illustrasjoner
Link Signatur AS

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.

Les fullstendig informasjonstekst på www.obos.no.
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Kultur i Kværnerbyen
Kværnerbyen er mer enn et godt sted å bo. Her kan du også oppleve ulike
kulturelle innslag året rundt!
Foto | Nyebilder.no

Hva sier du til musikal og operakonsert i
nabolaget eller gladjazz på nærkafeen? Eller hva med et barneskirenn på gårdsplassen i mars og utekino rett rundt hjørnet en
lun sensommerkveld? Hvis du da ikke foretrekker byvandring med innlagt foredrag
på historisk grunn, høytlesning fra aktuelle
forfattere, myke akustiske toneganger eller
44
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heftig afrikansk korsang i Fyrhuset? Hvorfor ikke si ja takk til alt sammen!
Dette er nemlig bare et lite knippe av alt det
du har kunnet oppleve i Kværnerbyen det
siste året.
– Vi kaller det ”Kultur i Kværnerbyen” og

det skal bidra til å skape liv og røre i den nye
bydelen, og gjøre området til et godt sted å
bo og leve, sier Per Andersen i OBOS Nye
Hjem.
”Kultur i Kværnerbyen” er et samarbeid
mellom OBOS og borettslagene. Tanken er
at tilbudet etter hvert kan overtas og drives

av beboerne i Kværnerbyen.
Kulturarrangementene er ikke bare et
tilbud til beboerne i Kværnerbyen, men
fungerer også som en kontaktknytter med
områdene rundt, for eksempel Etterstad,
Gamlebyen, Vålerenga og Ekeberg.
– Vi samarbeider blant annet med Jordal
ungdomsskole som har satt opp musikalen Hair i verkstedshallen. Arrangementene våre trekker publikum fra hele bydelen. Kværnerbyboerne og folk i nabolaget
får invitasjon i posten, mens de andre får
med seg tilbudene gjennom å lese om dem

i lokalavisen, i OBOS-bladet, på OBOS.no
eller via venner og kjente i Kværnerbyen,
sier Andersen.

Møllehjulet borettslag

– Når det gjelder utvikling og bygging av
nye boligprosjekter er ”Kultur i Kværnerbyen” et helt unikt konsept. Sammen med
andre elementer som trivelige uteområder,
parkanlegg, torg og møteplasser og ikke
minst vannspeilet, skal kulturtilbudene i
Kværnerbyen være med på å løfte frem det
tidligere industriområdet til et moderne og
attraktivt boområde, sier Andersen.

Utbygger: Lodalen Utvikling DA (eid av
OBOS)

177 leiligheter: Fra 1- til 4-roms.

Entreprenør: Reinertsen AS
Arkitekt: Open House Production /Selberg
Arkitektkontor
Kontaktperson: Ulf-Petter Binﬁeld
Visning: Søndag kl. 15.00 - 16.00 og mandag
kl. 18.00 - 19.00.
Dessuten er salgskontoret i visningssenteret
betjent hver mandag og torsdag fra 09.00 til
16.00. Ta kontakt for privat visning!

Telefon 22 86 55 32
Mobil
90 18 40 52
Telefaks 22 86 55 65

DETTE KAN DU GLEDE DEG TIL:
JUNI: 22. juni blir det musikalsk happening med Vålerenga Janitsjar og 76
trombonister ved Kværnerdammen. 23.
juni er det klart for stor St. Hansfeiring,
med bålbrenning, grilling og trekkspillmusikk.
AUGUST: Søndag 29. blir det utekino,
følg med på Kvaernerbyen.no.
SEPTEMBER: I midten av september
er det igjen klart for den stemnings-

fulle vandringen i kveldsmørket langs
Alnaelva som avsluttes med musikk og
artistiske innslag og mat og drikke ved
Vannspeilet.
OKTOBER: Akustisk mix. Møt fremtidens store artister! Dette er en konsert
med unge, lovende talenter som ikke
har slått igjennom ennå.
NOVEMBER: Første søndag i advent
blir det tradisjonell julegrantenning.

E-post
prosjektsalg@obos.no
ulf.petter.binﬁeld@obos.no

Kollektiv transport:
Buss ca 50 meter
Barnehager i selve Kværnerbyen:

Les mer om hva som skjer i Kværnerbyen på den nye bloggen ikvaernerbyen.no

Barnehage med fortrinnsrett for
boligkjøpere åpnet januar 2008.
Ny kommunal barnehage åpnet
første del av januar 2010. Resten
åpner i august 2010.
Skole:

Kort vei til Vålerenga barneskole
og Jordal ungdomsskole
•
•
•
•

Kort vei til sentrum
Nærhet til friområder som Ekeberg og
Svartdalsparken
Hyggelige møteplasser med ﬁne
grøntområder og vannspeil
Spennende kulturtilbud gjennom hele
året

Fortsatt jubileumstilbud på utvalgte boliger!
I fjor rundet OBOS 80 år. Nå utvider vi
jubileumstilbudet også inn i 2010 og spanderer
”husleien” i ett helt år på 80 av våre nye boliger!
Les mer om tilbudet på obos.no

Kjøper du leilighet i Kværnerbyen, får du en rekke kulturtilbud med på kjøpet. Foto | Nyebilder.no
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|Nye boligprosjekter
BOLIG
for salg
boligprosjekter|Ensjø
BOLIG|Nye

Nye boligprosjekter for salg
Ajour pr. 01.06.2010. Besøk vårt infosenter for nye boligprosjekter på
Hammersborg Torg 1 eller les mer på www.obos.no.
Foto interiørbilder | Tore Røyneland/Frode Larsen Flyfoto | Nyebilder.no

OSLO SYD MORTENSRUD

Rudshagen

• Rudshagen borettslag – 17 eneboliger i Marta
Steinsviks vei
• Planlagt innﬂytting høsten 2011
SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Rolf Kristoffersen, Mob: 901 98 239

OSLO SYD MORTENSRUD

Visningsleilighet

• Stenbråten borettslag – 76 leiligheter – få igjen!
• 2- og 3-romsleiligheter i Marta Steinsviks vei
• Innﬂyttingsklare leiligheter
SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Benedicte Wien, Mob: 476 08 089
www.stenbratenborettslag.no

OSLO SENTRUM ØST KVÆRNERBYEN

Visningsleilighet

• Møllehjulet borettslag – 177 leiligheter
• 2- og 3-romsleiligheter
• Innﬂyttingsklare leiligheter
• Jubileumstilbud
SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ulf Binﬁeld, Mob: 901 84 052
www.kvaernerbyen.no

OSLO ØST ENSJØ

Jubileumstilbud
Visningsleilighet

• Rolf Hofmos borettslag – 165 leiligheter
• 1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Rolf Hofmos gate
• Innﬂyttingsklare leiligheter
• Jubileumstilbud
SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
www.rolfhofmo.no

Jubileumstilbud
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OSLO NORD ØKERN
• Økernly borettslag – 50 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Økern Torgvei
• Planlagt innﬂytting årsskifte 2011/2012

Økernly

SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Anne Kari Sterten,
Mob: 901 72 006
www.okernly.no

FORNEBU

Piloten

• Piloten boligsameie – 46 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Bernt Balchens vei
• Planlagt innﬂytting høsten 2011
SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Benedicte Wien, Mob: 476 08 089
www.obosfornebu.no

SLEMMESTAD HEIMANSÅSEN

Heimansåsen

• Heimansåsen borettslag – 63 leiligheter
• 2-, 3- og 4-romsleiligheter
• Planlagt innﬂytting årsskifte 2011/2012
SALG VED:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Benedicte Wien, Mob: 476 08 089
www.heimansaasen.no

Huseby Gård

TRONDHEIM
• Huseby Gård – 15 rekkehus og 16 leiligheter
Innﬂyttingsklare. SALG VED: Heimdal
Eiendomsmegling AS, Tlf: 73 87 15 00
• Kapellanens Hage – 57 innﬂyttingsklare
leilighe ter. SALG VED: Aktiv Eiendomsmegling, Mob: 970 59 222
• Løvsethaugen – 29 selveide eneboliger i rekke
på Melhus. SALG VED: Heimdal Eiendomsmegling AS, Tlf: 73 87 15 80/934 40 186

Løvsethaugen

OBOSBLADET

47

Vi fornyer ditt kjøkken - enkelt

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.
Følgende inngår:

• Nye fronter
• Nye heldempende hengsler
• Nye moderne skuffesystem

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

Kontakt Fredrik Jansson 970 53 152 for et kostnadsfritt hjemmebesøk.

www.herjedalskjokken.no • 970 53 152

www.beckmannbygg.no
E-post post@beckmannbygg.no
Tlf. 22 28 85 08

Vi har 25 års erfaring med:
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Når høy service betyr noe

Home and away
– om mislukka integreringsforsøk i Oslo
E g flytta frå Bergen til Oslo for halvanna år sidan. For dette sviket
har eg mottatt mykje indirekte kritikk frå dei regndrypande vennene mine på Vestlandet.
Tekst | Agnes Ravatn  Foto | Karl Henrik Børseth

Eg har ei sterk kjensle av at dei ser på meg

som ein slags opportunistisk lukkejegar som
har gløymt kor ho kjem frå, og skal gjere karriere i hovudstaden. Når dei ein sjeldan gong
ringer og spør meg korleis det går, og eg svarar at det går fint, blir dei tydeleg misfornøgde, medan dei spissar øyra for å høyre om eg
sit og set heroinsprøyter på meg sjølv medan
eg snakkar.
Parallelt med denne skepsisen mot ho-

vudstaden, er Oddgeir Bruasets «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» eitt av
dei høgast elska tv-programma i landet. Det
er visst ingenting ein likar så godt som førestillinga om den einsame, sterke og tause nordmannen, som har busett seg oppå ei
steinrøys. Den einaste staden eg ikkje kunne
tenke meg å bu, er i nabohuset til Oddgeir
Bruaset og det bygderomantiske våset hans.
Eg høyrde han snakke på Grosvold om kor
skrekkeleg det var å vere i Oslo sentrum,
blant alle dei ustyrteleg stressa ansikta på
trikken. Han stilte seg heilt uforståande til
at nokon kunne halde ut å bu på ein slik stad.
Når eg sit på 37-bussen om morgonen, ser
alle ansikt like sløve ut som mitt eige, men
klisjeane om Oslo tårnar seg likevel opp frå
folk utanfrå. Og så må eg, som ikkje er særleg plaga av heimlengt, drive og forsvare
og forsvare Oslo mot denne sterke mistrua
utanfrå.
Forfattar, vestlending og offisiell sjølv

ironisk hovudstadshatar Olaug Nilssen
skriv ganske attkjenneleg, må eg nok vedgå,
om «den helvetes hovudstaden» i eit essay
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frå 2004. Teksten handlar om det forsiktige «Gudsordet frå landet» som kjenner seg
overkøyrt av det vellukka og brautande Oslo-mennesket: «Gudsordet kjenner seg underlegen og dum og utviklar eit enormt hat
mot mennesket det har valt å kalle hovudstadsmennesket.» Filosof Øyvind Kvalnes
kallar det ein hovudstadsfobi eller ein Oslofobi: ein sosial fobi som kan ramme sjølv den
tryggaste og mest sosialt intelligente nordsør- eller vestlending, berre han nærmar seg
Karl Johan.
Og eg må altså tilstå at eg er ramma av det

same mindreverdskomplekset som Nilssens
Gudsord frå Landet. Når teite Oslojenter
ikkje skjønar kva eg seier når eg bestiller ein
kopp kaffi, kjenner eg dialekten vekse i kjeften og bli uforståeleg sjølv for meg. Eg har
så langt budd på Skillebekk, på St. Hanshaugen, to stader på Sagene, og straks skal eg
flytte til Alexander Kiellands plass. Eg kjenner størstedelen av byen godt, eg har gått på
ski i Oslomarka i heile vinter, eg har eit knippe stamkaféar, eg kjenner mange folk, men
når alt kjem til alt, kjennest det som eg berre
er på besøk her, og at alle kan sjå det på meg.

For første gong i livet kjenner eg motvillig

eit slektskap med andre vestlendingar som
bur i Oslo. Like før jul var eg i ein middag
med fem vestlendingar, som alle har budd
i Oslo i mange år – og éi ekte Oslokvinne
(ein liten kødd frå Tåsen). Og sjølv om me
var fem mot éin, syntest ho at ingenting
var meir naturleg enn å heile kvelden herme etter dei rare vestlandsdialektane våre.

Til slutt hadde me ikkje lenger noko val, og
måtte lempe henne utfor balkongen. Allereie neste dag var ho tilbake på jobb, og såg
nesten uskadd ut. To venner av meg hamna
på nachspiel med nokre vaksne kvinner for
ei stund sidan, og først etter fleire timar utbraut plutseleg den eine av dei: «Hva? Snakker dere dialekt???» og heldt på å krepere
av latter. Det finst fordommar mot Oslo og
«hovudstadsmennesket» utanfrå, utan tvil,
men det finst óg fordommar andre vegen. Og
som det gudsordet frå landet eg trass alt er,
her eg går og ruslar rundt i dette som no er
blitt min nye heim, kjenner eg tydeleg at det
å ikkje vere fødd og oppvaksen i Osloområdet gjerne blir sett på som litt – om ikkje eksotisk, så ...rart.
Men det skal visst nok vere lys i tunnelen

ein stad. Eg snakka nyleg om denne ufrivillige kjensla av heimløyse med ein kamerat
som óg er vestlending, men som har budd
her lengre enn eg. Eg sa at uansett kor godt
eg liker denne byen, greier eg ikkje å kjenne
meg heilt heime her.
– Eg trur det berre ser påtatt ut, når eg går
rundt i Oslo og lest som eg synest det er heilt
naturleg for meg å vere her, sa eg.
– Slapp av, ein må bu i Oslo i nøyaktig to år
før det begynner å sjå naturleg ut, svarte han.
Så då får eg berre gå og vente. Seks måna-

der til, så er det fullbragt. Og i mellomtida
må eg leve med at når eg frå tid til annan går
med trillekoffert i Oslo sentrum, ser folk på
meg og tenkjer: «Der ja, no skal ho tilbake
der ho kom frå».

«E g trur det berre ser påtatt
ut, når eg går rundt i Oslo og
lest som eg synest det er heilt
naturleg for meg å vere her.»
Agnes Ravatn, fotografert på Grünerløkka
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Satser grønt i Stav
På Tasta skal det bygges et nytt kjøpe
senter med over 45 butikker i tillegg
til en servicedel med lege og tannlege.
Illustrasjon: Link Signatur

OBOS bygger nytt, miljøvennlig kjøpesenter
og lavenergiboliger på Tasta i Stavanger.
Tekst | Heidi Røneid   Foto | Charlotte Sverdrup

OBOS Forretningsbygg har ankommet

Stavanger og skal bygge et kjøpesenter på
Tastarustå nord i byen. Kjøpesenteret vil
huse rundt 45 butikker, blant annet et stort
supermarked på 2000 kvadratmeter.
– Kjøpesenteret vil også inneholde en
servicedel. Her ønsker vi at det skal være
leger, tannleger, fysikalsk institutt og kan
52

o bo s bl a d e t

skje en helsestasjon, sier Elisabeth Sverd
rup Braaten, eiendomssjef i OBOS Forret
ningsbygg.
Miljøsenter

Miljø står i fokus på det nye kjøpesenteret
og målet er at senteret skal klassifiseres i
energiklasse B. Miljøtiltakene innebærer

blant annet gjenvinning av overskudds
varme og varmepumper.
– Vi ønsker å bygge senteret med fokus
på energi og miljø, fordi dette er noe OBOS
føler et særskilt ansvar for. I tillegg gir det
en god driftsøkonomi. Vi tror også at det
gir oss et viktig konkurransefortrinn når vi
skal ha inn leietakere. Det blir en høyere in
vestering i starten, men på sikt er miljøløs
ningene bedre for både for oss, leietakerne
og miljøet, sier Sverdrup Braaten.
Omfattende avfallshåndtering

Avfallshåndtering under byggeprosessen

vanger

Tre på Tasta
Hvilke forventninger har
du til kjøpesenteret som
skal bygges på Tasta?

Energieffektive boliger
lik e ved siden av kjøpesenteret skal obos
og Hetland boligbyggelag bygge 237 nye
boliger i blokk, som såkalte lavenergiboliger.
Første trinn har planlagt salgsstart på ettersommeren i år, og gitt at salget går som
ønsket, kan det bli byggestart tidlig i 2011.
de t stilles krav til at bygningsmassen skal
ha et lavt energibruk (energiklasse b).
boligene vil selges med forkjøpsrett for
medlemmer i obos og Hetland boligbyggelag, og variere i størrelse fra 45 til over 100
kvadratmeter.
– Vi ser at det er stor interesse for denne
type boliger, ikke minst fra folk som bor og
har bodd i eneboliger i området, og som
nå er på utkikk etter en mindre leilighet,
sier prosjektsjef Hallvard Nordahl i Hetland
boligbyggelag. les mer på side 42 og 43.

ØYVIND BERNTSEN
d et blir bra å få et kjøpesenter i nærområdet, så vi slipper
å reise til Madla. Jeg tror det
kommer til å bli et allsidig kjøpesenter og at det blir et bredt
spekter av varer, både klær og
matvarer.

STEIN ESPENÆS
Vi trenger et senter fordi butikkene som er her ligger litt
spredt. o g det er positivt at det
kommer ﬂere butikker enn dem
som er her. d e butikkene som
er her er stort sett matbutikker,
så det trengs litt fornyelse.

og når kjøpesenteret tas i bruk er også ett
av miljøtiltakene. Avfallet skal sorteres i 16
fraksjoner slik at restavfallet blir så lite som
mulig.
– Når avfallet sorteres og leveres slik, får
kjøpesenteret betalt for deler av avfallet i
stedet for å måtte betale for det, sier Sver
drup Braaten.
OBOS har også satt et krav for maksimalt
energiforbruk under byggingen av kjøpe
senteret, som entreprenøren må forholde
seg til. Planlagt byggestart for prosjektet er
høsten 2010 og ferdigstillelse er tredje eller
fjerde kvartal i 2012.

Flere grønne sentre
de tte er ikke første gang ob os bygger miljøkjøpesenter. lamber tseter senter i oslo blir
bygget etter miljøprinsipper med støtte fra
enova. senteret åpner i oktober i år.

MARI B. MATHISEN
Jeg ser fram til å få et senter
her oppe. a v og til kan det være
greit å slippe å ta bussen eller
kjøre helt ned til byen.
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L en g e l e v e

sc en el iv et
Skuespillere med demensproblemer og sviktende fysikk har
gjort D et N orske T eatret hot blant ungdom. V i var med bak
kulissene på forestillingen Evig ung.
Tekst | Åslaug Birgitte Græsvold   Foto | Anne Elisabeth Næss
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Noen lag sminke skal med for å
gjøre skuespillerne i Evig ung opptil
seksti år eldre enn sin egentlige
alder. En god vask og Charlotte er
tilbake i sine 28 år igjen.

– Jeg kunne godt tenke meg å ha en sånn manke som dette når jeg blir gammel, sier Frank Kjosås som har sans for parykken i ekte menneskehår.

– I will survive! I will surviiiiiive!

Fem skuespillere subber krokbøyde rundt
på en liten scene og skriker høyt i falsett. Bak
pianoet akkompagnerer den sjette så de få
fjonene på den bare skallen hans rister lystig
i takt med discotonene. Det er en halvtime til
teppet går opp for forestilling nummer 50 av
suksessen Evig Ung på Det Norske Teatret og
skuespillerne har felles stemmeoppvarming.
I lys, bølgete parykk av type Wenche Foss,
samt tykke støttestrømper under blondekjolen, bøyer Charlotte Frogner seg over en kasse og henter opp en saksofon som hun blåser
prøvende i. Bak henne klapper Thomas Bye
takten med skjelvende hender, mens Frank
Kjosås forsiktig stamper en stokk i gulvet.
Maria Bock holder nesten på å tippe i gulvet
under sin bøyde rygg og Trond Høvik rister
forsiktig på lange, hvite hårfjoner under en
sliten hatt.
Symbolikken i oppvarmingslåten er treffende. For selv om det er skuespillere i sin
beste alder som skjuler seg bak de skjelvende, rolige faktene på scenen, handler
den svenske regissøren Erik Gedeons stykke Evig ung om skuespillerne med samme
navn, noen tiår frem i tid. Under maleriene
av nåværende og tidligere teatersjefer på Det
Norske Teatret sitter de seks skuespillerne
på sine sofaputer kveld etter kveld og synger
rockelåter og nekter å visne hen.
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«I åpningen kan T homas og jeg stå bak teppet
og vite akkurat når første latterbrøl kommer.»
Frank Kjosås

Det har vist seg å være riktig formel på det
norske teaterpublikummet, og etter fullsatte
hus fra fjorårspremieren i mars, pakkes forestillingen bare ned noen måneder fra midten av juni, før den skal ut på turné over hele
Norge.
Med så gode tilbakemeldinger er det ikke
rart om de seks skuespillerne på scenen blir
litt godt vant.
– Publikum ler av akkurat det samme hver
gang, smiler Frank Kjosås en knapp time i
forveien, når OBOS-bladet får være med og
oppleve hverdagen for skuespillerne backstage.
– I åpningen kan Thomas og jeg stå bak
teppet og vite akkurat når første latterbrøl
kommer, sier han.
Han er likevel ydmyk til forestillingens
suksess.
– Jeg har aldri, noen gang, vært med på
noe som kan komme opp mot dette.
– Ja, det er en gave, samstemmer skuespiller og pianist i stykket, Anders Rogg, før han
påminner de andre skuespillerne: – I dag er
det matiné, så vi må huske at publikummet

kan være litt roligere enn ellers .
– Det er fordi det gjerne er et litt mer voksent publikum, og da skjønner de ikke all humoren, forklarer Thomas ved siden av.
– Vi synger for eksempel «they try to make
me go to rehab» i en medley, og det går over
hodene på de eldste, smiler han, mens sminkør Marit Framstad skyggelegger ansiktet
hans.
Snart er det vanskelig å se at det sitter et
ungt menneske i stolen. Marit arbeider raskt
og rutinert.
– Vi bruker rundt en halvtime på hver, sier
hun, og forteller at hun har jobbet ved Det
Norske Teatret i 24 år.
– Hvorfor jeg blir her? Fordi det er det beste, sier hun fast.
Frank er enig.
– Det Norske Teatret har rettet seg inn mot
et nytt publikum. Det er nesten sprøtt hvor
mye ungdom har begynt å digge dette teateret på bakgrunn av forestillinger som Jungelboka, Jesus Christ Superstar og Evig Ung. Jeg
har møtt ungdom som har sett Jesus Christ
Superstar ti ganger! Da har teateret klart å

– Dette er eneste forestilling jeg har vært med på der jeg kan brekke beinet på fritiden uten at det gjør noe, spøker Thomas. I stykket spiller han
den litt engstelige og støttetrengende kjæresten til Charlotte Frogner.

Charlotte har aldri spilt saksofon før. Men til Evig ung måtte hun pent
lære seg en saksofonsolo som skaper stor jubel i salen hver kveld når hun
omstendelig kommer seg på beina og blåser løs.

Elever fra Jessheim Videregående skole har tatt med seg sjokoladeplater i gave til skuespillerne som de stapper i seg mellom oppvarmingssangene.
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«D et er nesten sprøtt
hvor mye ungdom har
begynt å digge dette
teateret på bakgrunn av
forestillinger som Jungelboka, Jesus C hrist
Superstar og E vig Ung.»
Frank Kjosås

fange opp noe i tida, mener han.
Også i dag vil det være ungdommer i salen.
En skoleklasse fra Jessheim videregående
har allerede vært bak scenen og stilt mange
spørsmål til skuespillerne.
– De lovte å le ekstra høyt, beroliger Anders inne på «skodespelarfoajeen» der gjengen stapper i seg sjokoladegaven fra Jessheim-elevene og prøver å synge samtidig.
Det er få minutter igjen til forestillingen
begynner. Ute i salen høres rasling og hvisking. Bak de mørke teppene stiller skuespillerne seg opp og venter.
I det Maria som førstemann går inn på
scenen hviskes det bak henne: «Tvi-tvi!».
Sekunder etter er det der, matiné eller ikke
matiné, akkurat slik Frank og Thomas har
timet det så mange ganger: Publikums første latterbrøl.

Det Norske Teatret

Trond Høvik passer på å strekke ut kroppen. Det sliter å ha en gammel og krumbøyd kroppsholdning gjennom den to timer lange forestillingen. I stykket spiller han en sliten hippiepensjonist
som ikke har lagt fra seg gleden i jointen og de gamle kampsangene.

G runnlagt i 1912, med offisiell åpning
i Kristiania, 6.oktober 1913. D rømmen
var et teater i hovedstaden der norsk
mål fra bygder og byer i landet kunne
høres i stedet for det dansk-norske
talemålet som var normalen. Forkjemperne var størrelser som Hulda og A rne
G arborg og sunnmøringen Edvard D rabløs. Men teatret møtte motstand mot
riksmålstilhengerne som under teatrets
første tid organiserte den lengste pipekonserten i europeisk teaterhistorie.
Seks kvelder på rad aksjonerte riksmålstilhengerne uten at det kom til å få
noen betydning for teatrets posisjon. I 
1985 fikk teatret sitt nybygg i O slo sentrum, og i dag spilles forestillinger fra
tre scener.
OBOS sponser Det Norske Teatret og
medlemmene får 20 prosent rabatt
på billettene.
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Sminkør Nina Bloch har ført Charlotte Frogner seksti år fram i tid. Det tar litt tid å få av sminken
og årene igjen.

DDB Oslo KF20

✁
Olympen — eller ”Lompa” som den heter
på folkemunne. Blir også kalt Østkantens
Grand. Restaurant og ølhall som serverer
norsk tradisjonsmat i ærverdige lokaler.

Østbanehallen

Smia Galleri — kulturkafé
med alle rettigheter. En
virkelig perle på Vålerenga.

Operaen — Oslos nye hovedattraksjon
ligger i gangavstand fra Kværnerbyen.
Kom innom visningssenteret i
Kværnerbyen og vinn operabilletter!
Galgeberg

Ladegården

Oslo
Spiseforretning

Svartdalsparken — Hyggelig tur- og
rekreasjonsområde ved Alnaelva.

Middelalderparken — her ligger
ruinene av Clemenskirken, Mariakirken
og kongsgården fremme i dagen.
Ekebergskrenten

32

Kværnerbyen – en ny bydel er
i ferd med å vokse frem. Vi har
innflytningsklare 2- og 3-roms
leiligheter, og med OBOSboligbytte kan du være på plass
i ny bolig på kort tid.

Litt langt å gå? — Buss 32 går fra
Voksen skog via Nationaltheateret til
Kværnerbyen.

Følger du turløypa på kartet, får du se våre innflytningsklare leiligheter i Kværnerbyen og litt av hva
som skjer i denne levende delen av byen. Alle som legger turen innom visningssenteret i Turbinveien 4,
er med i trekningen av billetter til Den Norske Opera & Ballett, som OBOS er hovedsponsor for. NB! Turen
har lav vanskelighetsgrad, men kan ta litt lenger tid enn to timer dersom man besøker områdets mange
hyggelige bevertningssteder. Sjekk visningssenterets åpningstider m.m. på www.kvaernerbyen.no

Mat

Smaken
av sommer
Sommermat skal være lett å spise, og lett å lage.
Vi har satt sammen en fristende sommermeny
som stort sett kan nytes både varm og kald.  
Foto og oppskrifter | Mette Randem  Tekst | Cathrine Wolf Lund
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Aspargessalat med
balsamicosirup
D enne friske salaten er god som
forrett, men passer også godt som
følge til den innbakte ørreten.
Dette trenger du:
• E n bunt asparges
• 2 store never salat
• 10 cherrytomater
• O livenolje, salt og pepper
Dressing:
• 1 dl crème fraîche
• Saften av 1/2 sitron
• 1 ss gressløk
Balsamicosirup:
• 1,5 dl balsamico-eddik
• 1 ts dijon-sennep
• 2 ts sukker

Slik gjør du:
Kok balsamico-eddiken til halvparten gjenstår. Rør slik at den ikke
brenner seg. Smak til med dijon-
sennep og sukker.
Varm opp ovnen til 160 grader. Skjær
et lite kryss i toppen av tomatene.
L egg dem i en ildfast form og hell
over olivenolje, salt og pepper. Bak
tomatene i ovnen i cirka 30 minutter.
Skjær av den nederste delen av stilken på aspargesene. Stek aspargesen i pannen med litt smør og salt og
pepper i cirka tre til fire minutter.
Bland crème fraîche, sitronsaft og
salt og pepper. A nrett salaten på et
fat. L egg asparges og tomater oppå.
Hell balsamicosirupen og crème
fraîche-blandingen over salaten rett
før servering.
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Alle oppskriftene er beregnet til fire til seks personer.

Rabarbra-bellini

Innbakt ørret i butterdeig

D ette er en klassisk cocktail fra Venezia, og en av Italias mest populære drinker. Kan helt fint lages alkoholfri, med soda i stedet for prosecco! O ppskriften gir seks drinker.

Ørret er fin sommerfisk. D enne varianten, innbakt i butterdeig, kan nytes både kald og varm. Passer også bra sammen med aspargessalaten.

Slik gjør du:
Rens rabarbraen og skjær den i biter. Kok opp rabarbraen sammen
med sukker og noen spiseskjeer vann. L a blandingen koke med lokk
til rabarbraen er myk. Rør om av og til.

Dette trenger du:
• 1 stor ørretfilet uten skinn og bein
• 1 egg
• 1 ts salt
• 2 dl fløte
• Friske krydderurter
• Skall av en sitron
• Pepper
• 6 plater butterdeig
• 2 egg
• Flaksalt

T a kjelen av varmen og kjør med en stavmikser til du har en jevn
puré. A vkjøl pureen og sett sprudlevannet i fryseren (i cirka 40 minutter). Rør om pureen og fordel i seks glass. Hell i boblevann til det
er trekvart fullt og rør om. Fyll deretter helt opp. Pynt gjerne med et
roseblad.

Slik gjør du:
Renskjær fileten slik at du får om lag en stor neve med avskjær. L egg
avskjæret i en foodprosessor og kjør det sammen med egg og salt. Spe
med fløte til du får en jevn konsistens. Rør inn krydderurtene og sitronskall. Sett farsen kaldt.

Dette trenger du:
• 300 gram rabarbra
• 75 gram sukker
• Champagne, prosecco eller sodavann hvis du ønsker en drink
uten alkohol.

Kjevle ut butterdeigen og legg halvparten av ørretfarsen på størrelse
med fileten på butterdeigen. L egg på fileten og fordel resten av farsen
oppå. Visp sammen to egg og pensle rundt kanten av butterdeigen
og fisken. L egg så en utkjevlet butterdeig som lokk og klem sammen
med en gaffel rundt kantene. Skjær av deigen et par cm i kanten, rull
deigen inn og klem sammen. Pensle det hele med egg og dryss over
litt flaksalt på toppen. Stek på 200 grader i cirka 25 minutter.
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Skinke med poteter og duppe

Rabarbrapai

En perfekt rett for varme dager. Kjøp gjerne en hel skinke og ha den
hengende gjennom sommeren. D a har du middagen klar på kort tid
når som helst.

Utnytt rabarbra-sesongen og lag en rask, enkel smuldrepai. Smaker veldig godt med krem eller vaniljeis til.

Dette trenger du:
• Nypoteter
• Spekeskinke
Dette trenger du:
• 3 dl rømme
• 3 dl kefir
• Gressløk
• 1 ts sukker
• Salt og pepper
Slik gjør du:
Ha alle ingrediensene i en bolle, og visp kraftig sammen med en visp.
Vask og kok nypotetene, og skjær opp skinken. L egg poteter, skinke og
duppe på tallerkener og server.

Dette trenger du:
• 1 kilo rabarbra
• 200 gram mykt brunt sukker
• 100 gram hvetemel
• 100 gram kald smør
• 150 gram havregryn
• 2 ss revet ingefær
• 1/5 dl hvitvin eller saften av en sitron
• 2 ss hakkede mandler
Slik gjør du:
Sett ovnen på 180 grader. Rens og skjær rabarbraen i biter. Kok den
med halvparten av sukkeret og vin i en kjele med lokk i noen minutter.
T a av lokket og kok videre et par minutter. Hell blandingen over i en
ildfast form.
Ha smør og mel i en bolle og smuldre det med fingrene. Rør inn havregryn, resten av sukkeret og ingefæren. Fordel smuldredeigen over
rabarbrablandingen og stek i ovnen 40 til 45 minutter. Rabarbraen skal
boble og lokket skal være gyllenbrunt når paien er ferdig. Strø over
mandler til pynt, og server med krem, vaniljesaus eller vaniljeis.
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www.htr.no

I perioden 1. juni til 1. juli
spanderer vi etableringsgebyret

Som OBOS-medlem får du ikke bare gode renter, men også gode tilbud. I perioden 1. juni til 1. juli spanderer
vi etableringsgebyret ved etablering av lån i OBOS. Kontakt oss på telefon 22 86 55 00 eller send en e-post til
lan-spar@obos.no. Se også obos.no for mer informasjon.

3,15%*

*nom. rente ved lån over kr 2 mill. eff. rente 3,23%
p.a. inkl termingebyr kr 35, løpetid 20 år.

v eg g ku n st i o sl o
L øfter du blikket fra byens gater vil du kunne se mye
flott, fargerik, fantastisk, forstyrrende og meningsfull veggkunst.
Fotograf Christina Krüger fant sine favoritter.
Tekst | Mari Eia Bringedal   Foto | Christina Krüger

kr e at iv e f a s a d e r
På studentgalleriet Nb8 i Nordahl Bruns gate er det Kunsthøgskole-studenter som har pyntet på fasaden. Arkitektkontoret Snøhetta har også en
passe kunstnerisk vegg og dør til sine kontorer på Vippetangen. Rita Rohdin Nyhuus har mastergrad i gatekunst og har malt ulike fugler flere
steder i Oslo. Her kan fuglene sees som symbol på lengsel, frihet og drømmer. Skyskraperbygget i Maridalsveien huser bedrifter som driver med
reklame og underholdningsprosjekter.
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h v a s kj u l e r s e g ba k?
I hele vinter og vår har det blitt bygget ved Vulkan langs Maridalsveien. Du har hørt sprenging, heisekraner og graving, men ikke sett noe på
grunn av denne midlertidige veggen. Først var den trehvit, så ble den malt, deretter var den full av plakater og så kom tegningen som vi ser her.
Mon tro hva som er der nå?

bl o kk-ku n s t

pe n g at e ku n s t

Hvem er det som sier at ikke blokker og kunst hører sammen?
Ravnkollen borettslag på Romsås fikk sin helt egen ravnefamilie til å
pryde en av blokkene sine.

Har du plutselig følt at en elefant stirrer deg i nakken? Da har du nok gått
forbi fotograf Caroline J Roka sin elefant-pasteup i Bernt Ankers gate.

o bo s bl a d e t
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Utemiljø
Miljøer der mennesker ferdes skal være trygge,
funksjonelle og komfortable. Som ledende
leverandør til offentlige uterom og infrastruktur
prosjekter, er Euroskilt en viktig bidragsyter på
en rekke områder med betydning for folk flest.
Publicus® sykkelstativ og overdekning

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE
Komplett moderniseringsprogram for
kjøkken, bad og garderobe
Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål!
Benkeplater skreddersys etter ønske
fra eget verksted!
Hvitevarer leveres og monteres etter
avtale!
Snekker, rørlegger og elektriker utfører
arbeid av høy kvalitet!
Se mulighetene, besøk vår butikk i
Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Norges mest solgte sykkelstativ som innfrir både estetiske
og funksjonelle krav. I den genialt enkle formen får syklene
nødvendig støtte, og du får låst både hjul og ramme til stativet
slik at sykkelen står trygt.
Kan også leveres med overdekning i moduler à 150 cm cc
stolpe. Leveres som ensidig løsning, dobbel løsning der to enkle
moduler settes mot hverandre og kobles med mellomtak, eller
rygg mot rygg (måkevinge) med takrennesystem.

Publicus® benker

Fås i flere varianter med tilpassede festesystem. Benkene leveres
med eller uten armlener. Sete i olja eik eller stålnett.

Få tilsendt vår nyeste brosjyre for borettslag!
Send e-post til yngvar@euroskilt.no
eller ring oss på tlf 800 35 325
Brosjyren inneholder mange
tilbud som er interessante
for deg akkurat nå.
www.euroskilt.no
Ring gratis på:
800 35 325

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47
Faks: 22 20 60 55
www.kjøkkenfornyeren.no
Vår drift i over 25 år...
Trygghet for godt resultat

Juniorkokken

Arme riddere
Arme riddere er den norske versjonen av engelske
«French toast», og passer f nt når du har lyst på noe
enkelt, søtt og godt.
Ingredienser:
• Fire skiver brød
• 1 egg
• 1 ½ dl lettmelk
• 1 ss sukker
• ½ ts malt kardemomme
• Smør til steking
• Syltetøy
Slik gjør du:
1. Legg brødskivene på et f att fat eller et fat med
en liten kant. Visp sammen egg, melk, sukker og
kardemomme. Hell blandingen over brødskivene.
2. La brødskivene stå til de er godt gjennombløtet.
Smelt smøret i en stekepanne og stek brødskivene
pent gulbrune på begge sider.

Hjernetrim

Juniorsudoku
Regler:

1.
2.

Spises nystekte med syltetøy.

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!
Send svar til OBOS, postboks 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo. Merk konvolutten «Juniorlaget»
Navn: .........................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................
Foto: melk.no

Postnummer/sted: ..................................................................................................
Alder: .........................................................................................................................
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Klipp ut og send inn.

Svar på oppgaven eller send oss tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag, så er du med i trekningen om gavekort fra Det Norske Teatret.

T
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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?

Full fres: Maja på 3,5 år fra Ulsrud har tegnet mange blide havfruer. Nå
kommer det en overraskelse i posten til deg fra oss i OBOS-bladet.

Heldiggris:
Radia Mahmood
(6) fra Grorud
har tegnet Lillemus, som har
bursdag. Du får
en hilsen fra oss
i posten.

1. Halen er høyere 2. Etiketten er flyttet 3. Treet er borte 4. Spade
er lagt til 5. Planken er ødelagt 6. Lapp på genser er lagt til

Gratulerer!
Didrik Langmoen Nilsen fra Harestua
vant Juniorsudoku i OBOS-bladet nr. 3!
Premie er sendt i posten. OBOS-bladet
gratulerer!

Fotballdyr: Kanskje er det noen
maurslukere som
spiller fotball?
Det er i alle
fall noen artige
og sporty dyr
Martine S. Enger
(10) fra Flisa har
tegnet. Hilsen
kommer i posten.

OBOSBLADET
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GJERDER OG
REKKVERK

VEIBOMMER
Vi leverer og
monterer alle typer
veibommer, både
manuelle og
automatiske.

Vi leverer og monterer
alle gjerdesystemer.
Spør oss om hva som
passer ditt behov!

PORTER

PULLERTER

Vi leverer og
monterer de fleste
typer porter.
Vår mekaniske
avdeling tar på seg
det meste!

Sikrer områder for
uønsket trafikk. Vi har
alle tenkelige typer.

Ta kontakt med oss!



Tlf: 62 81 46 00

Rørleggere

























Kjøkken




Brannsikring

Kontroll av håndslukkere/
brannslanger
Brannprosjekter/brann/
rømningsplaner
69 23 43 00
90 01 48 36
Branningeniør: abcforstehjelp.no

VERDI - OG LÅNETAKSTER FOR
ANDELSLEILIGHETER 1 TIL 3 ROM KR
2.500,- INKL. MVA. I OSLO &
AKERSHUS.

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

EIERSEKSJONER, REKKEHUS
OG ENEBOLIGER RING FOR PRIS.
PLANSKISSER KR 500,-INKL. MVA PR.
PLAN
RING TAKSTMANN PÅ TELEFON:
 Kjøkkenfornying
 Helt nytt kjøkken

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

Oppussing

Brannsikring
Alt innen forbyggende
brannvern for borettslag
og bedrifter

Taksering
TAKST AV LEILIGHETEN?

VI GIR 10% RABATT





www.ostcom.no

95 20 49 20 ELLER 400 TAKST(82578)

Kontakt oss for et gratis
tilbud!
Mikael Abrahamsson
Mikael Hagman

90 06 08 50
95 06 55 45

Baderom

E-POST ADRESSE:
ing.h.rygh@broadpark.no
ING. H. RYGH
HAAKON RYGH
TAKSTMANN NITO TAKST

Garasjeporer

OPPUSSIG AV BAD
Går du med tanken
om å pusse opp!

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

Komplett tilbud på oppussing av bad
Mange års erfaring
Våtromssertifisert - Ansvarsrett

Bademester Andersen
Tlf: 413 69 323
www.sorenandersen.no

GARASJEPORTER

Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no

Test din
kunnskap

Hva vet du
om Oslo?
Terje Martinsen er født og oppvokst i traktene
rundt Bjerke og Årvoll. Han synes det er morsomt
med spørrekonkurranser, men vet av erfaring at
OBOS-bladets osloquiz kan være vrien.

– 7 rette kan jeg leve god
t med. En sånn quiz avs
lører at
det er mange ting man ege
ntlig burde vite om Oslo
, men
som man ikke tenker ove
r til daglig, sier Terje.

Tekst og foto | Eddie Chr. Thomas

Hvem har gitt ut albumet Neste stasjon Grorud?
– Dette har jeg lest om: Forfatter Erik Fosnes Hansen og visesanger
Finn Kalvik.

2

Hvor mange innbyggere hadde Oslo per 1. januar 2010?
– Vil tro det er rundt 580 000.

3

Hva heter administrerende direktør for Ski-VM i Oslo 2011?
– Det er i hvert fall en dame. Åsne Havnelid er vel navnet.

4

Hvor mange linjer består dagens T-banenett av?
– Nå blir det verre. Jeg tar mest buss og trikk, men en rask opptelling
tilsier fem.

5

Hvem er Bernt Ivar Eidsvig?
– Håper ikke Bernt Ivar blir fornærmet når jeg ikke husker dette…
Noe innen kultur og musikk, kanskje?

6

Hvor ligger Emanuel Vigelands museum?
– Slemdal.

7

I hvilken bydel ligger Tangerudbakken borettslag?
– Har lest om TV-serien, men aldri sett den. Vil tro det må være enten
Grorud, Stovner eller Alna. Tar en råsjanse på Grorud.

8

Hvilke to oslolag rykket i år opp til eliteserien i håndball for
herrer?
– I hvert fall det gamle storlaget Oppsal. Men ett til? Jo, Vålerenga!

9

På hvilken T-banestasjon f nner du Kunstpassasjen?
– Fristende å svare Tøyen med tanke på Munch-museet, men jeg mener den ligger på Jernbanetorget.

10

Hvor ligger Rolf Hofmos gate?
– Rolf Hofmo var jo en bauta i osloidretten, kjenner godt til ham.
Tipper gata ligger i tilknytning til idrettsanlegget på Jordal.

Kan du mer enn Terje?

TEST DEG SELV!
1.

Hvem har gitt ut albumet Neste stasjon
Grorud?
2. Hvor mange innbyggere hadde Oslo per 1.
januar 2010?
3. Hva heter den administrerende direktøren for
Ski-VM i Oslo 2011?
4. Hvor mange linjer består dagens T-banenett
av?
5. Hvem er Bernt Ivar Eidsvig?
6. Hvor ligger Emanuel Vigelands museum?
7. I hvilken bydel ligger Tangerudbakken borettslag?
8. Hvilke to oslolag rykket i år opp til eliteserien i
håndball for herrer?
9. På hvilken T-banestasjon f nner du Kunstpassasjen?
10. Hvor ligger Rolf Hofmos gate?

Svar:
1. Finn Kalvik og Erik Fosnes Hansen (2010)
2. 586 860
3. Åsne Havnelid
4. Seks
5. Katolsk biskop i Oslo
6. På Slemdal
7. Stovner
8. Oppsal og Vålerenga håndball
9. Jernbanetorget
10. På Ensjø

1
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Kryssord
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Løsning kryssord nr. 3/10
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Kryssord- og sudokuvinnere fra
OBOS-bladet nr. 4 og 5, offentliggjøres i blad nr. 6.
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De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 05/10» eller «Sudoku 05/10» og send løsningen innen 20. juli til: OBOS-bladet, postboks 6666
St. Olavs plass, 0129 Oslo
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Sudokuvinnere, nr. 3/10
Jarle Beøy, 0587 Oslo
Ingvill Hagenes, 2010 Strømmen
Knut Roppestad, 3194 Horten
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Kryssordvinnere, nr. 3/10
Jorun Markali, 2006 Løvenstad
Bjørg Valla, 1383 Asker
Jan Audun Andersen, 0198 Oslo
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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.

MEDLEM
Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS
Se også www.obos.no/medlem
for andre spesialtilbud.

Budapest og Wien
Spennende reise til de to historiske
hovedstedene. Omfatter fly, hoteller,
måltider, utflukter og egen reiseleder.
SIDE 84

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Båt- og caravanlån
I hele juni er det kampanjerente på
OBOS Båtlån og OBOS Caravanlån.
Sjekk om drømmen kan bli oppfylt!
SIDE 86

Buddy Holly – The Musical
Sikre deg de beste billettene til høstens suksessmusikal
på Folketeateret – med OBOS-rabatt.

Sommer med OBOS

Heine Totland i tittelrollen som rockelegenden Buddy Holly i musikalen som forteller historien om de tre årene i Buddys liv hvor han gikk fra å være en lokal countrymusiker til å bli den verdensstjernen han var da han døde. Mer enn 20 Buddy-hits!

Bruk medlemskortet ditt i sommer, og få
gode rabatter på en rekke aktiviteter for
små og store, i hele Skandinavia.

SIDE 81

SIDE 80
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OBOS eiendomsmeglere
Kontakt oss for gratis verdivurdering
og et godt tilbud på salg av bolig.
Tlf. 22 86 55 00
www.obos-eiendomsmeglere.no

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

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

R. Nygaard AS
÷ 15 % på nøkler, låser, beslag og
gravering av navneskilt.
Bernt Ankers gt. 4, Oslo.
Tlf. 22 20 12 31
Mob. 916 15 100

Gardermoen Airport Hotel
÷ 10 % på overnatting.
Tlf. 63 94 08 00
booking@gardermoen-airporthotel.no
www.gardermoen-airporthotel.no

OBOS Billån
Ny, utvidet medlemsavtale!
Gunstige betingelser på rente og
gebyr via Terra Finans. Tlf. 06270.
www.obos.no/billan

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

Strøm til innkjøpspris
OBOS Barekraft og
OBOS Barevannkraft.
Tlf. 57 75 79 50
www.obos.no/barekraft

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.
Tlf. 22 86 55 45
www.obos.no/forsikring

Novasol
÷ 5 % på leie.
21 000 feriehus i 21 land.
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

OBOS MasterCard
Kredittkort uten årsavgift.
For søknadsskjema, se www.obos.no/
mastercard eller ring Kundesenter
OBOS MasterCard, Tlf. 815 35 058.

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

Flügger farve
÷ 20 % på maling, trebeskyttelse,
tapet, malerverktøy og annet tilbehør.
67 utsalgssteder i Sør-Norge.
Se www.ﬂugger.no for å ﬁnne din
nærmeste butikk.

AOF Oslo
÷ 15 % på alle språkkurs, unntatt norsk
Tlf. 23 06 18 70
www.oslo.aof.no

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

Glassmester Roald Larsen AS
÷ 25 % på alt i glass.
24 timer servicetlf. 22 46 74 79
www.roaldlarsen.no

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

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

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

Borgo Magliano, Toscana
÷ 15 % på leie av leilighet og hotellrom. Prisliste: www.obos.no
Bestilling per e-post til: italnorge@
auprema.it med kopi til attilio.miglioli
@virgilio.it og cornelio.r@alice.it

Quality Hotel 33, Oslo
÷ 15 % på hotellrom i helgen.
Oppgi rabattkode: OBOSHELG.
Tlf.: 23 19 33 33
q.hotel33@choice.no
www.q33.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

Forsikring
og ﬁnans

Fritid
og kultur
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

Her får du medlemsfordelene:
Opp til 50 % rabatt på opplevelser, varer og tjenester! Gjelder ordinære
priser. Unntatt er enkelte familieforestillinger.
9510

Maxbo Stormarked Alna
Inntil ÷ 12 % på ﬂere varegrupper.
Gjelder ikke bestillingsvarer.
Alna senter, Strømsv. 245, Oslo
(åpent 8-21/9-18)
Tlf. 815 68 240
Mias Miljø Interiør
÷ 17 % på kjøkken.
Halfdan Wilhelmsens allé 40,
Tønsberg, Tlf. 33 33 44 80
www.mias.no
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Nå også medlemstilbud i Vestfold
Etter fusjonen mellom OBOS og Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag har
alle medlemmer tilgang til medlemsfordeler i Vestfold. Se obos.no for en
oppdatert oversikt.

LES MER
obos.no/medlem
Oppdatert oversikt over alle medlemsfordelene ﬁnner du på www.obos.no/
medlem. Ekstra gode kampanjetilbud får
du også i OBOS Nyhetsbrev. Påmelding
på www.obos.no/nyhetsbrev

9510
VALID
THRU

Bruk kortet ditt!
Vis alltid medlemskortet ditt før
du bestiller/betaler. Er du ikke
medlem i OBOS? Meld deg inn
på SMS, send obosmedlem til 2030.

www.obos.no/medlem

Cafeteatret
÷ 20 % på alle arrangementer.
Hollender gt. 8, 0190 Oslo.
Tlf. 21 42 21 21,
www.billettluka.no

Kulturkirken Jakob
÷ 30 % på konserter.
Gjelder KKVs egne arrangementer
www.billettservice.no
Tlf. 815 33 133
www.kkv.no

Fonus begravelsesbyrå
Tlf. 03024
Røa (ny)
Sinsen
Lambertseter
Mysen
Linderud
Lillestrøm
www.fonus.no

Telenor
Fasttelefoni: Rabatt på tellerskritt.
Gratis hver lørdag – kun startpris
kr 0,89. Mer info: tlf. 22 86 59 90. Ha
siste faktura fra Telenor klar.
www.obos.no/telenor

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

Kunstklubben
Medlemskap til OBOS-pris kr 300
(ordinært kr 450). Kun e-post:
kunstklubben@ﬁneart.no
www.kunstklubben.no

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

Telenor
Mobiltelefoni: 30 minutter ekstra fri
ringetid hver måned. Send sms med
”bestill OBOS” til 2000.
Mer informasjon:
www.obos.no/telenor

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

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

Juvelen
÷ 10 % på alle varer i gullsmedens
butikker på Lambertseter,
Manglerud, Oppsal, Tveita og
Farmandstredet i Tønsberg
www.juvelen.no

Telenor
Opptil ÷ 15 % på bredbånd ADSL.
Opptil ÷ 25 % på bredbåndstelefoni.
Gjelder ikke ADSL Basis/Turbo.
Tlf. 22 86 59 90. Ha siste faktura klar.
www.obos.no/telenor

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

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

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

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

Oslo-Filharmonien
Ordinære konserter i Oslo Konserthus
kr 315/275. Gjelder OBOS-medlem og
én ledsager.
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

Advokatfellesskapet Advonor
Juridisk bistand. Første kons. inntil
30 min. kr 400 eks. mva, deretter
kr 890 eks. mva per time. Advokat Per
Einar Johansen, tlf. 22 91 00 35. Lille
Grensen 7, Oslo.

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

AOF OSLO
÷ 15 % på alle datakurs for seniorer.
÷ 15 % på alle språkkurs, unntatt norsk.
Tlf. 23 06 18 70
www.oslo.aof.no

Flysamlingen, Gardermoen
÷ 50 % på inngangsbilletten.
Sør-Gardermoen, ved Best Western
Hotel (på Rv. 35). Tlf. 63 92 86 60
www.ﬂysamlingen.museum.no

Restauranten Sult
÷ 15 % på mat.
Thv. Meyers gt. 26, Oslo.
Bordbestilling: booking@sult.no
Tlf. 67 10 99 70
www.sult.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

Glassmester Roald Larsen AS
÷ 30 % på alt i glass
24 timer servicetlf. 22 46 74 79
www.roaldlarsen.no

Shell
30 øre bonus per liter.
Se www.obos.no/bensin, eller besøk
en Shellstasjon for søknadsskjema.
Merk søknaden avtalenummer 1897

Novasol
1000 kr i rabatt ved min. 4 uker
leie av feriehus over 9000 kroner.
Tlf. 815 44 270
www.obos.no/novasol

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

Diverse
tilbud

Senior+
Medlemmer
fra 55 år

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

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

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

Oslo-Filharmonien
Ordinære konserter i Oslo
Konserthus kr 300/260. Gjelder
OBOS senior+ medlem og én
ledsager. Billettservice tlf. 815 33 133
www.osloﬁlharmonien.no

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

Fonus begravelsesbyrå
Tlf. 03024
Asker
Elverum
Sandvika
Drøbak
Moss
Hamar
www.fonus.no

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

SATS
÷ 33 % på trening (bronse), formiddag.
Fri innmelding, kun adm.gebyr.
NB – Gjelder fra 60 år.
Tlf. 67 91 50 00
www.sats.no
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OBOS-pris på Gröna Lund
OBOS-medlemmer får to inngangsbilletter til prisen av én i
Sveriges eldste tivoli og fornøyelsespark. Attraksjoner, leker og
underholdning for hele familien.
Gröna Lund garanterer en dag med gledeshyl, kiling i magen og
spenning for små og store. Her ﬁnner du verdens høyeste Fritt Fall,
den verdensberømte berg- og dalbanen Insane, og for de mindre barna
nyheten Tøff-Tøff Toget, ﬂygende elefanter, barneradiobiler og en rekke
andre morsomme attraksjoner. Les mer på www.gronalund.se.
Spis godt i en av parkens mange spisesteder, og nyt den fantastiske
utsikten over Stockholm fra strandpromenaden.
Medlemstilbudet gjelder i perioden 12. juni til 15. august ved
fremvisning av gyldig medlemskort.

aSFUTTUPSBOZIFUGzS
BMMBTNlUVG¾OHBS
XXXHSPOBMVOEDPN

Medlemsfordel
2 inngangsbilletter til prisen av én
Barn under 6 år gratis
Gratis kjørekort til Tøff-Tøff Toget

UNGE WERTHERS LIDINGAR
Eit av dei store og retningsgjevande verka i verdslitteraturen i ei
ung og leiken oppsetjing på Scene 2 i september.
Ei ny dramatisering av Goethes berømte og berykta roman frå 1774
om Werthers stormfulle og sjølvøydeleggjande kjærleik til den
forlova ungjenta Lotte. Vår oppsetjing er eit ungt og leikent møte
med Goethes klassikar, med svermerisk og uoppnåeleg kjærleik og eit
hjarteskjerande klimaks. Ei framsyning for alle som har vore forelska!
Med m.a. Torbjørn Eriksen, Marie Blokhus og Tobias Santelmann.
Premiere 10. september på Scene 2.
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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Tosca - Høstens medlemsforestilling
Få med deg Puccinis store drama i Den Norske Opera
8. september. Vi har reservert hele salen for våre medlemmer.
Puccinis klassiske opera holder stand som en av verdens mest
populære. Kanskje fordi Tosca har det meste: kjærlighet, sjalusi, begjær,
hat og intriger. Sentralt står maleren Cavaradossi. Etter å ha skjult
den politiske ﬂyktningen Angelotti, blir han trukket inn i et ﬁnurlig
og brutalt politisk spill dominert av Romas mektige politisjef, baron
Scarpia.
I Tosca får vi høre tre av de ﬂotteste ariene Puccini skrev: ”Cavaradossis
Recondita armonia”, ”E lucevan le stelle” og ”Vissi d’arte”.
Musikalsk ledelse: John Helmer Fiore. Regi: Paul Curran.
Billetter: Den Norske Opera & Ballett, tlf. 21 42 21 21.
Husk medlemskortet. Gebyr på kr 20 per billett tilkommer.

Medlemsfordel
30 % medlemsrabatt
Foto: Michael Cooper, Toronto 2008

Inger Lise Ɔ 70-tallet
Show, slagere og morsomme tilbakeblikk fra 70-tallet. Musikken
og tiåret vi elsker!
Inger Lise Rypdal er tilbake der hun startet, som Norges første
popstjerne. Showet serverer hennes egne og 70-tallets største
slagere, og hun har med seg tre av Norges fremste, unge vokalister
og showartister: Espen Grjotheim, Jorunn Hauge og Eivind Dundas.
Tekster av Kari Slaatsveen.
Mer info: www.IngerLiseRypdal.no
Billetter: tlf 23 35 34 20 (12-17) eller luke@edderkoppen.no.
25 % rabatt hvis du kjøper billettene før 7. oktober.
Inntil to billetter per medlem.
Premiere 7. oktober, spilles til jul.

Medlemsfordel
Rabatt ved kjøp av billetter før 07.10.2010
OBOS-pris: kr 395 (inkludert avgift)
Ordinær pris: kr 520
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Sommer med OBOS
– Opplev mer for mindre!
Ha det moro og spennende sammen med familien, eller i selskap
med barnet i deg selv. OBOS-medlemmer får gode rabatter på en
rekke aktiviteter i sommer, blant andre:
•
•
•
•
•

LEGOLAND® – 2 til prisen for 1 på inngangsbilletten
TusenFryd – opp til 25 % rabatt på inngangsbilletten
Miniøya – musikkfestival for barn og unge, 20 % rabatt
Gröna Lund – 2 til prisen for 1 på inngangsbilletten
Bø Sommarland – over 25 % rabatt på inngangsbilletten

Les mer om alle priser og tider for disse aktivitetene, og om alle de
andre medlemsfordelene på www.obos.no/medlem.
Som OBOS-medlem får du også meget gode rabatter på teater, opera,
dans, museum med mer.
Husk å ha med deg medlemskortet i sommer – det lønner seg!

©2009 LEGO Gruppen

Medlemsfordel
Rabatter og gode tilbud på mye moro!

Billettsalget er i gang!
Sikre deg billetter til sesongen 2010/2011 hos den Norske Opera &
Ballett, med OBOS-rabatt!
Nasjonaloperaen åpner sin sesong 26. august med klassikeren Tosca.
Puccinis populære verk skal settes i scene av operasjef Paul Curran.
Nasjonalballettens store urpremiere på Hovedscenen er Årstidene,
signert Jo Strømgren. Dette er hans første helaftens verk for
Nasjonalballetten.
Musikksjef John Helmer Fiore kan i sin første hele sesong i Den Norske
Opera & Ballett presentere en rik konsertsesong. Se spilleplan på www.
operaen.no.
Vil du sikre deg billetter til de populære oppsetningene kommende
sesong, bør du bestille nå!
Billetter bestilles på www.operaen.no eller på tlf. 21 42 21 21.

Medlemsfordel
20 % medlemsrabatt
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Buddy Holly – the musical
Sikre deg billetter til høstens suksessmusikal i Folketeateret
i Oslo – med Heine Totland i rollen som rockelegenden Buddy
Holly. Premiere 22. september.
Bestill billetter allerede nå, og få 20 % rabatt på de beste plassene.
Tilbudet gjelder ved bestilling innen 6. august til forestillinger i
perioden 23. september – 16. oktober!
Musikalen inneholder mer enn 20 av Buddys største hits, og forteller
historien om de tre årene i hans liv hvor han gikk fra å være en lokal
countrymusiker til å bli den verdensstjernen han var da han døde i en
ﬂystyrt bare 15 måneder etter at han virkelig slo gjennom.
Billetter bestilles på www.billettservice.no, 815 33 133. Oppgi OBOS
som kodeord for rabatt, og vis fram medlemskortet ved henting av
billettene. Maks 4 billetter per OBOS-medlem.
www.buddyhollythemusical.no
Medlemsfordel
Kr 460 inkl. avgift ved bestilling før 06.08.10
Ordinær pris: kr 575

Medlemstilbud på Rockefeller
Roots, rock og funky blues til medlemspris i juli.
Torsdag 8. juli kan du høre The Saw Doctors, Irlands største
rockfolkpunkband, eller som The Washington Post skriver: – One of
the world’s most appealing roots rock outﬁts.
www.myspace.com/thesawdoctors
Lørdag 24. juli spiller Tinariwen. Nomadegruppen fra det sørlige
Sahara bryter ny mark med sin hypnotiserende ørkenblues. Deres
forrige konsert på Rockefeller ﬁkk en femmer i Dagbladet.
www.myspace.com/tinariwen
Billetter: www.billettservice.no, tlf. 815 33 133, på Posten, Narvesen,
eller 7-Eleven. To billetter per OBOS-medlem. Legitimasjonsplikt
(18-års aldersgrense).

Medlemsfordel
OBOS-pris: kr 225 / 200 + bill.avg.
Ordinær pris: kr 300 / 270 + bill.avg.
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Maridalsspillet
Gå ikke glipp av det historiske friluftsspillet ”Svartedauen” i
kirkeruinene i Maridalen fra 20. til 24. august. Fullmåneforestilling
24. august!
Enten det er første gang du ser denne forestillingen, eller om du er
fast gjest, loves du en dramatisk og gripende forestilling med dyktige
skuespillere og utøvere!
Regi: Bjørn Sæter, komponist: Åsmund Feidje, manus: Carl Fr. Engelstad.
Stemningsfulle tablåer fra kl. 20.00 langs stien fra inngangen og ned mot
spillplassen. Salg av kaker, pølser, kaffe og mineralvann. Forestillingen
starter kl. 21.00 og varer ca. én time.
Billetter på billettservice.no, tlf. 815 33 133. Oppgi medlemsnummer ved
bestilling, og vis frem medlemskortet ved henting av billettene.
www.maridalsspillet.no

Medlemsfordel
OBOS-pris kr 200. Maks to bill. per medlem.
Ordinær pris kr 250
Foto: Enok Karlsen

OBOS MasterCard
Som OBOS-medlem har du tilgang til ett av markedets beste
internasjonale kredittkort.
Glem årsavgift og gebyrer. Med OBOS MasterCard slipper du å tenke
på hvor ofte du bruker kortet eller om beløpene er små. Kortet koster
ingenting, og kan brukes i minibanker og butikkterminaler over hele
verden. Dette er noen av fordelene du får:
• Inntil kr 75 000 i kreditt *
• Inntil seks ukers rentefri betalingsutsettelse. Du slipper å betale
renter når faktura betales på forfallsdato
• Ingen årsavgift, månedsgebyr eller fakturagebyr
• Gebyrfrie varekjøp over hele verden
OBOS MasterCard leveres av DnB NOR Bank ASA.

Foto: Colurbox.no

Kundeservice OBOS MasterCard tlf. 815 35 058, eller se mer informasjon
på www.obos.no/mastercard.
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* Betingelser per mai 2010. Nominell kredittrente 20,45 %, effektiv rente 22,41 % årlig.

Medlemsfordel
Kredittkort uten årsavgift

www.obos.no/medlem

Medlemsrabatt hos Juvelen
Som OBOS-medlem får du 10 % medlemsrabatt hos en av
landets ledende gullsmedkjeder.
Juvelen har en lang tradisjon som faghandel innen gullsmed- og
urmakerfaget. I kombinasjon med sterk fokus på mote, har vi et
bredt spekter av produkter i god kvalitet til konkurransedyktige
priser.

Valkyrien Allstars og
Stabsmusikken
Ta turen til Karpedammen Scene fredag 25. juni kl. 21.00,
og kjenn hvordan det rykker i dansefoten!

Medlemstilbudet gjelder på alle varer i senterforretningene på
Lambertseter, Manglerud, Oppsal, Tveita og Farmandstredet i
Tønsberg.

Valkyrien Allstars har sitt hjerte i folkemusikken og sin sjel i den
kreative videreformidling. I improvisasjonens ånd lar de seg
inspirere av så vel blues og jazz, som reggae og rock. Få med deg
konserten de holder sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps,
til medlemspris!

PS. Husk medlemskortet. Tilbudet kan ikke benyttes i
kombinasjon med øvrige tilbud.

Billetter kjøpes fra Billettservice.no, tlf. 815 33 133.
For mer informasjon - www.sakk.no

Medlemsfordel
10 % rabatt i senterforretningene

Medlemsfordel
OBOS-pris kr 265. Maks to billetter per medlem
Ordinær pris kr 350

Solbriller med styrkeglass
Stort utvalg av moteriktige kvalitetssolbriller med styrkeglass.
En god solbrille skal selvfølgelig beskytte mot skadelige uv-stråler, og
brilleglasset skal være optisk slipt. Dette for å sikre perfekt gjengivelse
av både farger og former.
Du kan også få glass i ulike mørkhetsgrader og fargenyanser, alt etter
hva du skal bruke solbrillene til.
Ønsker du solbriller med din egen brillestyrke, ﬁnnes det mye lekker
design og mange smarte løsninger å velge i.
Priser fra kr 1 225,- inklusive glass +/-4, cyl. –2.
Hansson Synssenter AS
Storgata 23 c
Tlf. 22 47 90 60

Medlemsfordel
15 % medlemsrabatt
(Gjelder ikke pakkepris-serier)
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Wien og Budapest på samme tur!
Bli med og besøk de to historiske hovedstedene fra 13. til 19.
september. Det blir slottsbesøk, sightseeing og shopping.
Vi ﬂyr til Budapest, bor sentralt og får med oss høydepunktene på
en felles by-sightseeing. Budapest er en trivelig by med lave priser.
Deretter går turen videre til praktfulle Wien der det blir omvisning i
byen og en utﬂukt til det vakre Schönbrunn-slottet.
Med i prisen er ﬂy Oslo-Budapest/Wien-Oslo, seks netter på gode
hotell, alle frokoster og middager, sightseeinger, all nødvendig
transport og reiseleder fra Reiselyst. Det vil være mulig å melde seg på
ekstraturer som elvecruise og opera underveis.
Bestilling og mer informasjon: Reiselyst AS, tlf 32 26 58 90, eller
post@reiselyst.no.
Internett: www.reiselyst.no, klikk på OBOS i toppmenyen.
Bestillingsfrist: 3. juli. Begrenset antall plasser.
Medlemsfordel
OBOS-pris kr 7 490 per person i dobbeltrom.
Ordinær pris kr 9 190.
Tillegg for enkeltrom kr 1 690.

Fonus – ditt begravelsesbyrå – på Røa!
Fonus kan nå bistå OBOS-medlemmer i Oslo vest fra vårt nye
kontor på Røa. Vi tilbyr fullservice innen begravelse, gravstener
og tilhørende tjenester. Fonus er deleiet av OBOS.
Med lang erfaring gjør vi i Fonus vårt beste for at gravferden blir som
ønsket – en verdig avskjed og et godt minne. Vi kommer gjerne hjem til
deg for en samtale.
Kontakt oss på tlf. 03 024.
Oslo:
Lambertseter
Linderud
Sinsen
Røa (NY)

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

OBOS Innboforsikring
OBOS-medlemmer får nå tilbud om noen av de gunstigste
forsikringsproduktene på markedet. OBOS Innboforsikring er
ett av tilbudene.
Kr 995 for ordinær innboforsikring med opptil 500 000 kroner i
dekning eller plussforsikring for kr 1295, om du bor i Oslo. Se
prisoversikt og premiekalkulator på www.obos.no/forsikring.
• Ingen tillegg på oppgitte priser
• Tre forsikringer eller mer gir samlerabatt
• Kollektiv innboforsikring kan gi samlerabatt
Test oss i dag, ring 22 86 55 45! Sammen ﬁnner vi den beste
forsikringsløsningen for deg og din familie.

Fotos: colourbox.no

Forsikringsproduktene leveres av Terra Forsikring AS.

Medlemsfordel
Lavere premier og gode vilkår

Kampanjerente ut juni!
Suksessen med kampanjerente på OBOS Billån forlenges.
Rente fra 4,40 %.
Du kan søke om lån både til ny og brukt bil. Du velger biltype og hvor lenge
lånet skal løpe, men bilens alder pluss løpetid på lånet kan ikke overstige 12
år. Kampanjerente i hele juni fra 4,40 % (nominell)*.
OBOS Billån har blant markedets laveste gebyrer.
Lånekalkulator og bestillingsskjema ﬁnner du på:
www.obos.no/billan
Har du spørsmål, kontakt oss på telefon 06270 eller obosbillaan@terra.no.
* Rente per 19. mai 2010 med 35 % egenkapital.
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

OBOS Billån er levert av Terra Finans AS.

Medlemsfordel
Kampanjerente i juni

OBOSBLADET

85

MEDLEM | Aktuelle tilbud

Ny båt, bobil eller campingvogn i
sommer?
Nå får du kampanjerente på OBOS Båtlån og OBOS Caravanlån.
Rente fra 5,40 % på båtlån og 4,40 % på caravanlån.
Sommeren nærmer seg, og kanskje drømmer du om en ny båt, bobil
eller campingvogn? Vi kan hjelpe deg med å innfri drømmen. Du kan
søke om lån til både campingvogn, bobil og båt igjennom OBOS. Og
selvsagt til både nye og brukte.
I hele juni er det kampanjerente; fra 5,40% på båt og 4,40% på
caravanlån (rente per 7. mai 2010).
OBOS Båtlån og OBOS Caravanlån har også noen av markedets laveste
gebyrer. Lånekalkulator og bestillingsskjema ﬁnner du på:
www.obos.no/batlan og www.obos.no/caravanlan

Foto: Colurbox.no

Har du spørsmål, kontakt oss på telefon 06270, eller
obosbillaan@terra.no.
OBOS Båtlån og OBOS Caravanlån er levert av Terra Finans AS.

Medlemsfordel
Kampanjerente i juni 2010

Avis Bilklubb
for deg som er OBOS-medlem
Avis Bilutleie tilbyr unike fordeler til alle OBOS-medlemmer.
Meld deg inn i bilklubben i dag!
Ved å melde deg inn i Avis Bilklubb, får du 30 % rabatt på leieprisene i
Norge. Etter fem norske leieforhold spanderer Avis en gratis weekendbil i Norge (gjelder bilgruppe C).
Inntil 10 % rabatt på feriepriser i resten av Europa (rabattsatsen kan
endres).
Innmelding via www.obos.no/bilklubb.
For mer informasjon, vennligst kontakt Avis på tlf. 66 77 11 00.
Bestilling via www.obos.no/billeie eller via Avis Reservasjon på tlf.
815 33 044.

Medlemsfordel
30 % rabatt
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Fonus – ditt fullservice
begravelsesbyrå
Fonus er Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer
og tilbyr fullservice innen begravelse og tilhørende tjenester.
Gravstener – 20 %
Fonus gir nå 20 % rabatt på gravstener til alle OBOS-medlemmer.
Standardsortiment på nærmere 130 modeller i fem prisgrupper. Ordinære
priser fra kr 9 900 til 24 500, komplett levert i Oslo, Akershus, Hedmark og
Østfold.
Kontakt oss på tlf. 03 024.
Oslo:
Lambertseter
Linderud
Sinsen
Røa (NY)

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

Hedmark:
Elverum
Hamar
Løten
Stange

www.fonus.no

OBOS Reiseforsikring
Vi ønsker at du skal være trygg når du er ute og reiser. OBOS
Reiseforsikring gjelder i hele verden, på alle typer reiser.
Reiseforsikring

Reise Pluss

Enslig

Kr 810

Kr 1125

Familie

Kr 1170

Kr 1485

Forsikringen leveres av Terra Forsikring AS.

Illustrasjonsfotos: colourbox.no

• Ingen krav til overnatting, selv korte turer er dekket.
• Inkluderer både avbestilling og ulykke.
• I samarbeid med SOS International. Mer enn 30 000 kontaktsteder
24 timer i døgnet.
• Ønsker du vår beste reiseforsikring, kan du kjøpe Reise Pluss.
Du kan enkelt bytte forsikringsselskap når som helst, hele året.
For mer informasjon og bestilling se www.obos.no/forsikring, eller
tlf. 22 86 55 45.

Medlemsfordel
Lavere premier og gode vilkår
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Kutt fyringskostnadene til vinteren!
Skift ut gamle, trekkfulle vindusruter med nye energiglass. Ekstra
gunstig tilbud til OBOS-medlemmer ved bestilling før 1. august.
Spesialtilbud på tolags energiglass etter dagens standard (u-verdi 1,1)
etter kundens mål, ferdig montert.* Tilbudet gjelder ved bestilling før
1. august 2010.
•
•
•
•

Alt innen glass.
24 timer service 365 dager i året.
OBOS-medlemmer får fast 25 % rabatt på alle glassvarer.
30 % for OBOS senior+.

Besøk butikken i Drammensveien 130.
Tlf. 22 46 747 9, fax 22 69 10 16.
Eller på nett www.roaldlarsen.no
E-post: mail@roaldlarsen.no
Husk medlemskortet når du bestiller!
Medlemsfordel
Kr 2400 per m² ved bestilling før 01.08.10
OBOS senior+ kr 2200 per m²
Ordinær pris kr 3700 per m²
* Minstepris er 1 m². Tillegg for evt. stillas og kittbanking.

Vet du at medlemmer i OBOS får ekstra
gode rabatter hos Telenor?

Ekstra gode rabatter hos Telenor
Som medlem i OBOS har du nøkkelen til mange fordeler hos
Telenor. Sjekk ut dine medlemsvilkår og bestill rabattene på
www.obos.no.
Send sms BESTILL OBOS til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid
per måned på dine private fakturabaserte mobilabonnementer fra
Telenor, unntatt djuice, SurfPrat og kontantkort.
Som OBOS-medlem får du også:
• Fra 10 % rabatt på fasttelefoni (gjelder kun Basis)
• 25 % rabatt på bredbåndstelefoni
• 10-15 % rabatt på bredbånd ADSL (kun Medium og Premium)
Bestill på www.obos.no/telenor.
Du ﬁnner nødvendig informasjon om eksisterende abonnement på sist
mottatte faktura.
Medlemsfordel
30 minutter ekstra ringetid
Opptil 25 % rabatt på telefoni og bredbånd
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Tlf: 815 33 444

55-75 % på alle dekk!
..fra kjente merker!
Dimensjon
155/R13
165/80R13
175/65R14
185/55R14
195/60R14
195/65R14
195/55R15
195/65R15
205/55R16
215/60R16
225/55R16
205/40R17
225/45R17
235/45R17
235/40R17
215/35R18
225/40R18
235/40R18
235/35R19
225/35R20

fra
150,145,359,344,344,299,480,455,499,561,531,555,650,569,640,599,730,795,990,850,-

faktor
-70%
-70%
-60%
-70%
-70%
-60%
-60%
-65%
-70%
-70%
-70%
-60%
-60%
-70%
-70%
-70%
-60%
-60%
-60%
-80%

man-fre 08.00 - 16.30
torsdag 08.00 - 18.00
lørdag (juni) 10.00 - 14.00
Grunnet stor trafikk i butikken kan det oppstå
ventetid på telefonen. Ta
gjerne turen til butikken.
Det meste er på lager og
vi monterer mens du
venter!
Vi ber også alle våre kunder
merke seg våre flytteplaner
blir utsatt til årsskiftet. Alle
salgskampanjer videreføres
som planlagt i lokalene på
Økern hvor vi fortsatt har et
meget stort lagerutvalg!

Se landets største kampanjesalg på felg, nå også til laveste pris!
Fra 395,Nå minus 60-80%

www.megahjul.com

Oslo: Lørenfaret 1B på Økern
Fredrikstad: Strykerveien 1, Selbak

Priseksempel

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 1 måned
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 1 måned kostnadsfritt bredbånd til alle våre kunder som oppgraderer hastigheten.

Les mer på canaldigital.no/komplett

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

Bestselger

fra n
ge
n
i
l
So

Klassisk,
stilrent bestikk

Kampanjetilbud

995,-

fra vår hoffleverandør
av bestikk i Solingen

Veil. pris. 3495,-

Modell Oda,
art. nr. 530
72 delers
komplett bestikk:
12 kniver
12 gafler
12 skjeer
12 teskjeer
12 kakegafler
2 d. salatbestikk
2 potetskjeer

2 kompottskjeer
2 koldgafler
1 sauseøse
1 kakespade
1 suppeøse
1 sukkerklype

• Garantrert i oppvaskmaskin
• Bestikket behøver ikke pusses
• 10 års garanti
• 18/10 høyglanspolert edelstål
• Ekstra skarpe knivblad

72 deler!

Bestill i dag:
Telefon

69 39 90 40

Fax

69 39 88 50

E-post

salg@postshop.no

Nettbutikk

www.postshop.no

