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Bad
for alle

• Høstens trender
• Hjelp! Badet må pusses opp
• Toalettets historie i Oslo

osloturisten
Bli med til Hovseter
Ny bolig
Mortensrud tar form
romsås
Borettslag med
egen strand
bøler
Åpne kunstnerhus

Tromsø

Magnus i 12B liker skating.
Det gjør ikke Bjørgunn i 2F.

Hvorfor skal de ha samme TV-pakke?
Bynett er et åpent fibernett som tilbyr valgfrihet og fiberoptisk kapasitet
til borettslag innenfor Digital-TV, HDTV, Video On Demand, Internett,
telefoni og mye mer. Pronea er landets største leverandør av åpne
fiberoptiske nett, og Bynett tilbys nå borettslag i Oslo og Tromsø.

Tenk valgfrihet for ditt borettslag!

Digital-TV | Video On Demand | Lynraskt Internett | Telefoni
Se www.oslobynett.no eller ring 77 21 07 00 for mer informasjon

Åpent 10–20 (9–18) • 73 butikker • 3 timer gratis parkering • www.tveitasenter.no
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Fotmassasje etter en
vellykket shoppingtur.
Angelica fotklinikk

Alle klær og tilbehør er hentet fra Tveita Senter.

Alt du kan
tenke deg
på Tveita Senter

Get bredbånd er

best i test!

I følge en ny test gjennomført av Teknoﬁl.no
har Get det beste bredbåndstilbudet.

Både for deg som
bare surfer litt...

Vi tilbyr nå

50 Mbps!
...og for deg som
trenger ekstrem fart!

Ring 02 123 eller se www.get.no

Badet og boligen
I denne utgaven av OBOS-bladet handler det mye om bad. Uten tvil en viktig
del av boligen. Et vennepar av meg skal
bli foreldre for første gang omtrent samtidig som borettslaget de bor i igangsetter baderomsrehabilitering; en dobbel
omveltning av tilværelsen, og ganske
sikkert ekstra pes med hensyn til å leve
uten bad i en periode. For når badet
pusses opp, gjennomgår vi alle en liten
«trøkk». Her kan du lese mer om hvordan en baderomsrehabilitering vanligvis foregår dersom du bor i borettslag
eller sameie, og hva du bør tenke på hvis
du vil pusse opp badet selv.
Og dersom en totaloppussing ikke står
på programmet, kan du heller la deg inspirere av høstens dingser og tilbehør
til badet. Lette å bli glad av, lette å bytte ut. Vi har satt sammen en stil som er
holdt i grått og gult, og en mer feminin
stil som er rød og blomstrete. Uansett
hva du velger; det er ofte ikke den store
forandringen som skal til før badet kjennes «litt nytt».
Les også mer om det ferske bydelssenteret på Mortensrud. Her har OBOS
bygget rekkehus, lavenergiboliger og
leiligheter i snart ti år, og kommer til å
fortsette i mange år til. Mellom furutrær
og grønne åsrygger har det vokst fram
et område med svært varierte boliger.
La deg friste!
Neste medlemsblad kommer ut midt
i november, og har personlig økonomi
som tema.
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aktuelt

Foreløpig skisse av hotellbygningen. Det blir lyst ut en arkitektkonkurranse seinere i høst.

Nytt OBOS-
hotell i Bergen
OBOS Forretningsbygg planlegger nytt hotell i Bergen. Eiendommen, som er kjent som Ørnen-kvartalet, og tidligere huset
en margarinfabrikk, blir snart hotell med 200 til 250 rom.

for de første gjestene, men det avhenger av
hvor fort en byggesøknad kan behandles,
sier Mæland.
En av landets største hotellkjeder er
svært interessert i prosjektet og i første
omgang føres det samtaler med denne
kjeden. Deretter skal det avholdes en arkitektkonkurranse.
– Hotellet er noe av det første de tilreisende til Bergen vil møte. Vi er derfor
opptatt av at bygget skal få en utforming
som er markert, moderne og presentabel,
mener konsernsjefen.

Tekst | Cathrine Wolf Lund Ill. | Torstein Skauge / Rambøll Arkitektur og Plan

– Ørnen fabrikker dukket opp for salg på
eiendomsmarkedet i løpet av fjoråret.
OBOS har vært tilstede som eiendomsaktør i Bergen i mange år. Nå ønsker vi
å utvide med dette nye hotellet, mens
boligutviklingen vår i første rekke vil skje i
Krohnstadparken, sier konsernsjef Martin
Mæland i OBOS.
Eiendommen er regulert til et nybygg
på 12 000 kvadratmeter i inntil 12 etasjer.
Planen er å rive de gamle bygningene mot
Lars Hilles gate/Bjørns gate og bygge et
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nytt, moderne, fullservice hotell med over
200 rom, konferanse- og servicefasiliteter.
– Vi mener det passer bedre med hotell
enn bolig på denne tomten på grunn av
den svært sentrale beliggenheten, sier
Mæland.

OBOS i Bergen:
• OBOS Forretningsbygg eier Rica Hotell
Bergen, Kjøttbasaren ved fisketorget og forretningsgården Aasegården, sammen med
familien Hestness. Ørnen fabrikker er en
av naboeiendommene til Aasegården.

Midt i Bergen

– Eiendommen har en fin beliggenhet, nær
Grieghallen, Lille Lungegårdsvannet, Bergen storsenter og Bystasjonen. Vi regner
med at det vil ta tre år før hotellet er klart

• OBOS eier også boligdelen i Krohnstadparken, sammen med Brødrene Ulveseth,
der det planlegges om lag 300 til 350 nye
boliger.
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Er finanskrisen over i
boligmarkedet?
Norges Banks kraftige økning av styringsrenten i løpet av 2007 og 2008 førte til at etterspørselen etter nybygde boliger (som alltid
er noe dyrere enn brukte) nesten ble borte
allerede fra høsten 2007, over ett år før selve
finanskrisen satte inn i september 2008. Fra
i fjor sommer og til nå har Norges Bank redusert styringsrenten til fra 5,75 prosent etter siste renteøkning sommeren (!) 2008, til
et rekordlavt nivå på 1,25 prosent nå. Etter
at boligrentene nå er kommet ned på et nivå
på omkring 3 prosent har etterspørselen etter både nye og brukte boliger tatt seg betraktelig opp. Prisene på brukte boliger har
også økt med nesten 20 prosent fra januar til
begynnelsen av september. Vi ligger nå bare
5 prosent under pristoppen på boliger som
var i april 2007.

For tiden er det således en
gryende optimisme i boligmar
kedet, selv om vi må være for
beredt på tilbakeslag.
Det store spørsmålet nå om dagen er om Norges Bank igjen vil begynne å sette opp renten
og i så fall hvor mye og hvor raskt. Dette vil
påvirke både etterspørselen etter nye boliger
og boligprisutviklingen. I tillegg til rentenivået er vi som forbrukere og boligkjøpere også
avhenging av hvordan det går med økonomien ute i den store verden. Her er usikkerheten
fortsatt stor. Det er således på ingen måte sikkert at finanskrisen er over, og at boligmarkedet vil vende tilbake til de tilstandene vi
hadde i 2005 og 2006.
Men for øyeblikket er situasjonen i boligmarkedet vesentlig mye bedre enn vi fryktet for
bare et halvt år siden. Myndighetenes tiltak
både på finanssiden og sysselsettingssiden
ser ut til å ha virket godt. Etter sommeren i
år har OBOS også hatt et godt nyboligsalg.
I gjennomsnitt har vi solgt omkring 10 boliger per uke. Men vi har fremdeles et lager på
nærmere 300 nye boliger å selge. Av disse
er p.t. nesten 100 ferdigstilt. Vi arbeider for
tiden med å få fram flere prosjekter som kan
legges ut for salg. Det sier seg imidlertid selv
at dette ikke i første rekke vil være i områder
der vi allerede har mange usolgte boliger. Det
er mulig vi rekker å få lagt et spennende bo-

ligprosjekt ut for salg før nyttår, men det skal
godt gjøres om vi rekker å få satt i gang byggingen av noen nye prosjekter i år. For tiden
er det således en gryende optimisme i boligmarkedet, selv om vi må være forberedt på
tilbakeslag.
I år vil boligbyggingen i Norge kanskje ende
opp med omkring kanskje 18 000 igangsatte
nye boliger. Behovet, hvis man kan snakke
om noe så upresist, er kanskje det dobbelte.
Det bor for tiden cirka 2,0 personer per bolig
i Oslo. Dersom vi skal beholde samme boligstandard målt i antall boliger per person, må
det bygges én ny bolig for hver gang befolkningen i Oslo øker med to personer. De siste
17 årene er det derimot bare bygget én ny bolig for hver 3,3 nye innbygger som byen har
fått. I samme tidsperiode har befolkningen
økt med 110 000, mens det er bygget 33 400
boliger. Det vil si at trangboddheten øker.
Og det er forventet at Oslo vil få mellom
200 000 og 250 000 nye innbyggere de neste
20 årene. Det er forventet en nesten like stor
prosentvis vekst i de andre storbyregionene
i Norge. Et sted må alle disse menneskene
bo. Så selv om også 2010 kan bli et år med
lav boligbygging, må det garantert bygges
mange nye boliger i Oslo og de andre stor
byene i årene som kommer.
Oslo, 28. september 2009

Martin Mæland
konsernsjef
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Smått om mangt
Mitt Oslo

Hemmelig
perle ved
Vækerøparken
Heidi Gjermundsen Broch er i
høst travelt opptatt med å spille
Donna i musikalen Mamma Mia
på Folketeateret. Livet som skuespiller betyr mye kveldsjobbing
og om sommeren tilbringer
Heidi ofte dagene på sitt favorittsted i Oslo: badeplassen ved
Vækerøparken.
– Vi visste ikke om dette stedet før vi flyttet til Bestum, men
fikk tips av naboene som sa det
var tull å sykle langt av gårde for
å bade. Nå sykler vi ti minutter
til denne hemmelige perlen fra
huset vårt.
Familien Gjermundsen Broch
bruker den familievennlige plassen mest om sommeren, men
området er også fint for turgåing
om høsten.
Tekst: Mari Eia Bringedal
Foto: Thomas Bjørnflaten/Nyebilder.no

medlemstilbud

Er du en Olsen?
Olsen-festivalen er en ny festival for
blåsemusikk som går av stabelen
12. til 15. november. KNMs storband,
Dance With a Stranger, Maria Haukaas
Storeng og Knut Reiersrud står på programmet. Dessuten blir det musikk fra
Olsenbanden-filmene. OBOS-medlemmer får 25 prosent rabatt på billettene.
Les mer på olsenfestivalen.no.
Konkurranse: Kjenner du – eller
er du en av Norges 53 000 som heter
Olsen? Send navn og e-postadresse til
mtitley@mil.no. Du kan vinne fire billetter til konserten med Dance With a
Stranger.
Tekst: Marie Dyrén Foto: Forsvarets Musikk
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ut i skogen

inn i varmen

lutvann ligger i Østmarka og er
oslos dypeste vann. og et av komiker Christine Kohts favoritt-turmål:
– turen tar cirka to timer, og selv om
du er midt i oslo møter du nesten
aldri et menneske, forteller hun til
NRK Østlandssendingen. For å gå
en runde rundt lutvann, tar du
t-banen til Haugerud.

etter en lengre rehabiliteringsperiode
åpnet veksthusene i botanisk hage
tidligere i høst. Nå kan du igjen besøke
Victoriahuset (fra 1876) og Palmehuset (fra 1868). I førstnevnte finner du
vannliljedammen og flere spennende,
nye orkideer, mens Palmehuset kan by
på en ny utstilling om de grønne plantenes evolusjon. ta t-banen til tøyen!

Tekst: Cathrine Wolf Lund

Tekst: Cathrine Wolf Lund

JubileuM

Fyller dere år?
Fyller borettslaget eller sameiet deres år i år? Har
dere et jubileum som skal markeres, eller er festen
allerede overstått? send oss et par linjer og et bilde
fra markeringen, så lager vi en samleside med jubilanter. På bildet ser vi feiringen av troltun borettslags 50-årsjubileum representert ved Inga lang,
Vilde Haugerud berg og alfred Nydal.
Tekst og foto: Cathrine Wolf Lund

NY bOliG

Chaplin i Kværnerbyen
tidlig i høst gikk verdens minste filmfestival av stabelen i Kværnerbyen. de om
lag 120 frammøtte kunne nyte filmklassikeren «byens lys» med Kværnerbyen
som kulisse.
– Utekinoen gav mersmak, og vi satser på å gjenta suksessen til neste år. dessuten planlegger vi en konsert her i november, forteller prosjektleder for kultur i
Kværnerbyen, Per andersen. Følg med på obos.no utover høsten for flere aktiviteter i byens nyeste bydel.
Tekst: Cathrine Wolf Lund
Foto: Ivan Rios/nyebilder.no

GØY Å GJØRe

dinodag på tøyen
samtidig som de store dinosaurene i showet «Walking with dinosaurs» inntar oslo spektrum, inviterer
Geologisk museum til egen dinodag. søndag 8.
november, klokken 12.00 til 15.00, blir det aktiviteter
for store og små, samt foredrag om øgler og dinosaurer ved Jørn H. Hurum, «faren» til fossilet Ida.
les mer på nhm.uio.no.
Tekst: Marie Dyrén Foto: Naturhistorisk museum

obosbladet

9

Lampen
Vasen
Peisen

DANSK MINIMALISME

FINSK MODERNISME

NORSK KLASSIKER

Hva som skaper god stemning kan variere,
men det blir som regel alltid god stemning foran
et varmt og rentbrennende ildsted fra verdens eldste peisprodusent.
Dovre har peis, peisovner og vedovner i klassisk såvel som moderne design.
Skap stemning bare originalen kan frembringe.

www.dovrepeisen.no
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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.

Om høyt og lavt og rot på kjøkkenet
HVA: Tveita-området, Sørhellinga borettslag
HVOR: Tveita
ARKITEKT: Frode Rinnan,
Alex Christiansen og Nils Rosland

Tre blokker; 18 etasjer høye, 120 meter lange
og med bare 15 meters mellomrom. I 1960
la arkitekt Frode Rinnan fram bebyggelses
planen for Tveita, og ertet dermed på seg
både folk og folkevalgte. Høyblokkene ble
raskt døpt den kinesiske mur, og mange
lurte på om arkitekten var gått fra vettet.
Bystyret satte foten ned, og blokkene ble
lavere (13 etasjer) og fikk mer luft mellom
seg (50 meter). Noen år senere mente for
øvrig også Rinnan selv at «den kinesiske
mur var et brutalt prosjekt, som jeg ikke
ville ha lansert i dag». Selv om de ikke ble
riktig så høye som planlagt, ruver Tveita-

blokkene godt i terrenget og fungerer som
et landemerke for hele Groruddalen. Der
med er det lett å overse den lave Tveita-be
byggelsen som smyger seg varsom gjennom
terrenget. En god blanding av høyt og lavt
var nemlig ett av hovedprinsippene i pla
nen, i tillegg til åpenhet, trafikksikkerhet
og arkitektonisk helhet. Fra Tveita-platået
er det panoramautsikt, og husene er plas
sert slik at flest mulig får mest mulig gle
de av den. Ulempen ved slike åpne platåer
er at vinden gjerne tar godt. Her kommer
høyblokkene til nytte som vindskjerm for
den lavere bebyggelsen. Med overvekt av
små leiligheter i høyblokkene og større fa
milieleiligheter i lavblokker og rekkehus
mente man at Tveita ville få en god blan
ding av unge og eldre, barnefamilier og det
som den gang het enslige. I 1967 var tids
skriftet Bonytt på besøk i Sørhellinga bo
rettslag og skrev begeistret om rustikke,

mørkbeisede rekkehus som føyde seg be
skjedent inn i terrenget. Det er arkitektene
Alex Christiansen og Nils Rosland som står
bak de 19 rekkehusene med 75 leiligheter
som sto ferdig i 1965. Som navnet tilsier
ligger husene i en skråning, og derfor fikk
de en planløsning som den gang var uvant.
Inngangen er i øverste etasje og fører inn
til en åpen kjøkken-/spisestueløsning som
går gjennom hele leiligheten og får lys fra
begge kanter. En åpen trapp fører ned til
stua. Så mye åpenhet i planløsningen var
nytt, og det var nok mange som var skep
tiske. Men Bonytt var storfornøyd. Ikke
bare fordi planløsningen ga mye lys og god
romfølelse, men også fordi den kunne ha
en viss oppdragende effekt: «Mange hus
mødre vil gjerne kunne lukke døren til sitt
kjøkken hvis det ser kaotisk ut, men kan
skje et åpent kjøkken som dette inspirerer
til større orden i matstellet».
obosbladet
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Tema
Bad

Bad for alle!
Bli inspirert! Piff opp badet med høstens fineste
tilbehør i rødt, gult og grått. Vi har satt sammen
en feminin og en mer maskulin stil.
Tekst | Cathrine Wolf Lund Styling | Signe Schineller Foto | Hans Fredrik Asbjørnsen

– Du trenger ikke totalrenovere badet for å
få til en annen stil. Det er nok med et løft i
interiøret i form av for eksempel et nytt teppe, matchende håndklær og kanskje et duftlys, forteller interiørstylist Signe Schineller.
Hun fikk i oppgave å sette sammen to ulike
bad til inspirasjon for OBOS-bladets lesere.
Det ble et feminint og duftende bad, og et
grågult, langt mer maskulint ett. For det er,
naturlig nok, forskjell på hvordan kvinner
og menn vil ha det på badet, mener stylisten.

Grått
er hot
01. Takk til taxien: New
Yorks taxigult gir inspirasjon til
mannens bad. Gul søppelbøtte
og toalettbørste i dansk design
fra Vipp. Fra 700 kroner hos
Illums bolighus.
02. Sirkulært: Det runde
speilet på veggen matcher
sirklene på håndklærne. Speilet
koster 99 kroner hos Åhlens.
03. Stripete suksess:
Dusjgardin med stramme zebra-
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Farger som inspirerer

«Kvinnebadet» er stereotypisk søtt med
røde tekstiler, mykt, mønstret toalettpapir
og en Hello Kitty-dukke fylt av badeskum.
Det elektriske speilet med forstørrelsesglass på den ene siden er perfekt for jenter som vil gå porene etter i sømmene. Noe
mange av oss vil.
– Jenter er gjerne opptatt av detaljer og
liker å omgi seg med søte ting. Dét går aldri
av moten, sier Schineller.

striper gir en eksotisk touch.
405 kroner hos Comfort Storo.
04. Smart i stål: Toalettrullholderen sørger for passelig
høyde og håndklærne holder
seg tørre med smart, todelt
stativ fra Zack. Begge i børstet
stål 339/1298 kroner hos Ha det
på badet.
05. Papir med trykk: Trendy
toalettpapir med maur på, for
den sære. 39 kroner hos Ha det
på badet.
06. Frotté på rull: Opprullede og kompakte håndklær i
gaveeske fra Vipp til 170 kroner.

«Mannebadet» gir på mange måter et mer
trendy uttrykk der sirkelen går igjen som
mønster på både håndklær, klokke, speil og
teppe. Stilen er dramatisk, og preget av rene,
klare farger.
– Grått er ekstremt trendy nå, en farge
som dukker opp stadig oftere på både bad og
kjøkken. Dette er badet for den metroseksuelle mannen, der vi har latt oss inspirere av
New Yorks gule taxier, sier Schineller.

« Grått er ekstremt
trendy nå, en farge
som dukker opp stadig
oftere på både bad og
kjøkken.»

07. Smidig stol: Panton plaststol i svart med smidige former.
2065 kroner hos Illums bolighus.
08. Reserveløsning: Rullene står stødig i denne smarte
toalettrullholderen til 345 kroner
fra Comfort Storo.
09. oppbevaring: Skåler i gul
og sort plast, som er fine til oppbevaring av småtteri. De lar seg
ikke knuse heller. 110 kroner per
stk fra Designtorget.
10. Retro på veggen:
Våtromstapet, Riviera og
Atlantis på hhv gulv og vegg
fra Borge.

Mannens bad er holdt i grått, metall og
gult. Badeanden i astronautstil er fra Ting
og koster 98 kroner.
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05.

«Jenter er
gjerne opptatt
av detaljer og
liker å omgi seg med
søte ting. Dét går
aldri av moten.»
stylist Signe Schineller

Rødt
og søtt
01. Smart uten skruer: Stige til håndklær,
tøy eller smykker som stilles mot veggen, uten
montering. Hurra! 1090 kroner hos Comfort
Storo.
02. På godt og vondt: Elektrisk og vendbart baderomsspeil på fot som fremhever urenhetene i ansiktet. 499 kroner fra OBH Nordica.
03. Barock på badet: Denne hvite og elegante stolen, Victoria Ghost, har feminin form
og høyglanset finish. Stolen koster 1760 kroner
hos Illums bolighus.
04. Rødt til søppelet: Søppelbøtta, Trash,
ser litt ut som ruglete papir og koster 365
kroner hos Illums bolighus.
05. Bobleglede: Hello Kitty er fylt til randen
med deilig badeskum som lager bobler. 89
kroner hos Comfort Storo.
06. Be a star: Badekåpe i myk bomull fra
Gant. Snill mot kroppen og med stjerner på
kragen. 850 kroner hos Ha det på badet.
07. En glad gardin: Dusjforheng med Marimekkos velkjente blomstermønster. Blomstrete
og feminint til 489 kroner hos Illums bolighus.
08. Stemningsfull godlukt: Duftlys fra
Nord, lukter langt og lenge. Lyset koster 179
kroner hos Ha det på badet.
09. Fargeklatter: Frottékluter i friske
farger innbyr til humor og glede. 29 kroner hos
Hemtex.
10. Hodehvile: Hodepute til badekaret gir
deilig hvile. 100 kroner hos Hemtex.

Praktisk og dekorativt: Smykketre fra Åhlens til 129 kroner, «plastkopper» i porselen til 85 kroner
stk hos Designtorget, røde øredobber i nederlandsk hekledesign (375 kroner hos Designtorget).
Sminkepungen fra Marimekko får du hos Illums bolighus til 329 kroner.

Her handlet vi:
Åhlens:
tlf. 22 94 40 70

Designtorget:
tlf. 22 83 57 70

Ha det på badet:
tlf. 22 83 15 83/22
55 95 20

Esthetique
Sjølyst:
tlf. 22 56 18 87

Borge:
tlf. 67 17 59 50

Traktøren:
tlf. 22 60 08 08

Muji:
tlf. 22 94 40 70

Hemtex:
tlf. 22 83 09 50

Obh Nordica:
tlf. 22 96 39 30

Nougat:
tlf. 90 07 62 14

Illums bolighus:
tlf. 22 01 55 10
Comfort Storo:
tlf. 23 40 10 45

Ting:
tlf. 22 42 42 40
Palma:
tlf. 67 41 01 26
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MODUL-SYSTEMER VVS/EL AS
Ved bruk av modulsystemer slipper man å bli påført sykelige følgeskader. Modulsystemet produseres i fabrikk i oppvarmende lokaler og med god plass. Det består av
stålkonstrukskjoner med membraplate, pålimt på varmgalvanisert stålmodul av godkjent materiale. Flisene er limt på membranplaten, og påført tetningsstoff i modulsammenskjøten og fuget med fugemasse. Den har ingen gipsforbindelse, så modulsammenskjøten er fuget med fugemasse. Den har ingen gipsforbindelse, så derfor er det
en dobbel vannsikring. Det er ikke mulig å trenge vann i konstrukskjonene, og dermed
vil ikke beboere påføres sykelige skader.
Fordelen ved å bruke modulsystemet er at man får mer for pengene. Modulveggene har
en tykkelse på frittståede vegger på 60 mm mot plassbygde vegger som har en tykkelse på 120 mm. Ved modulvegg får man mer kvadratmeter ut av badet og tilstøtende
rom. Dette får du igjen ved salg av boligen/leiligheten.
Ved bruk av system moduler oppnår man en større brannklasse koeffisient enn ved
bruk av gipsvegger.
Ved bruk av modulsystemer får man kortere byggetid. Man kan ta badet i bruk innen
ca 1 uke, mot plassbygd bad som tar 2-3 uker å utføre arbidene før badet kan tas i
bruk .
Så ved bruk av modulsystemer kan man oppnå store konstnadsbesparelser og store
fordeler i deres byggeproskjekter.
Ta kontakt med oss, vi vil gi dere orienteringer ved bruk av modulsystemet.

sç
sç
sç
sç
sç
sç
sç

Moduler for rehabilitering av bad og gamle
bygårder
Nygygg, kontorbygg og skillevegger for kontor
Slakterier, storkjøkken, inner- og yttervegger
Rørleggerarbeid og rehabilitering
Vannbåren varme, gulvvarme og varmepumper
Levering av gulvmodul med parkett-montasje
Levering av gulvmodul med vannbåren varme

KONTAKT OSS FOR MER INFO OG PRISER

Tlf. 67 53 05 33  Faks. 22 13 29 83
Mob. 470 84 794  900 14 395
Åsliveien 3B, 1368 STABEKK

Vi har kunnskapen og kunden i fokus!

TOTALREHABILITERING- FASADER

MALERMESTER - MURMESTER – TØMRERMESTER – SIV.ING
Frydenbergveien 48, 0575 Oslo
Tlf. 22 35 62 00 • Faks. 22 35 62 01
www.buer-bratfoss.no • post@buer-bratfoss.no

Viktig melding til alle OBOS-medlemmer:

Det er mye å spare på å velge
MAXBO Stormarked Alna!
Vi gir deg inntil 12%* rabatt på ditt kjøp ved fremvisning av gyldig medlemskort.

Hafa SOLO tar minst plass av alle
våre baderomsmøbler. Perfekt for
den lille leiligheten eller gjestebadet.

®

Smart oppbevaring
- stor forskjell!
Hafa Solo
Medlemspris:

1790,-

Baderomsmøbel Solo
Hafa
42 cm hvit eller sort. Servantskap med én dør og én
hylle, servant av porselen. Speilhylle med overbelysning. Førpris: 3995,- pr. stk. Nå: 1990,- (ikke medl.)

Blandebatteri Coloris
Gustavsberg
Vannspareteknikk, resirkulert design
Leveringstid 3 dager. 1990,- pr. stk

Strømsveien 245. Åpningstider: Man-fre 08 - 21 (09 - 18)
Tlf. 815 68 240 www.maxbo.no/alna
*Rabattnivå fra 0-12% avhengig av produkt.

Strømsveien 245. Åpningstider: Man-fre 08 - 21 (09 - 18)
Tlf. 815 68 240 www.maxbo.no/alna

tema
Bad

Hjelp!
Badet skal
pusses opp

Hvor ofte bør badet egentlig pusses
opp og hvordan foregår prosessen?
Vi har snakket med ekspertene,
som svarer på vanlige spørsmål om
oppussing og vedlikehold av bad.
tekst | Heidi Røneid Foto | Nyebilder.no
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Våre eksperter
Lars Iddeng:
Prosjektleder i Obos Prosjekt (OPAS)
Line Vikersveen:
Utviklingsdirektør i Lilleborg
Wenche Haugseth:
Skadesjef i Hammersborg Forsikring
Knut Olav Knudsen:
Fagsjef i VVS-foreningen
Terje Sjøvold:
Advokat og leder for
OBOS juridiske avdeling

Hva er hva?
Rehabilitering
Grunnleggende arbeid som
å skifte rør, membran og
bærekonstruksjoner.

vs.
Oppussing
Mindre arbeid som å skifte
servant, fliser og lignende.

Hvor ofte bør et bad rehabiliteres?
Ifølge byggeforskriftene skal man bygge for
30 års standard, det vil si at den tekniske
levetiden til et bad er 30 år. Det skal derfor
ikke være behov for å rehabilitere badet
oftere enn det, så lenge det brukes riktig.
Riktig bruk betyr riktig vedlikehold og ren
gjøring. (OPAS)

Hvor ofte bør et bad pusses opp?
Bad pusses ofte opp på grunn av at be
boeren ønsker et mer moderne bad. Dusj,
servant og klosett har normalt ikke behov
for å skiftes ut oftere enn når badet rehabi
literes. Flisene på vegger bør også tåle 30
års bruk. Det gjelder å tenke kvalitet når
man kjøper baderomsinnredning. Et dyrere
dusjkabinett kan fort vare dobbelt så lenge
som et billigere av dårligere kvalitet. (OPAS
og VVS)

Hvordan vet man at tiden er
inne for å rehabilitere badet?
Hvis man får lekkasjer, ser vann som pipler

ut av avløpsrørene, sprekker, rustvorter eller
fuktskader i egen eller naboens vegg eller
tak er det tegn på at det er på tide å reha
bilitere badet. Det kan også være aktuelt å
rehabilitere hvis badet ikke oppfyller kom
fortkrav som varme i gulv, strømuttak til
vaskemaskin, hårføner og lignende. (OPAS)

Hvor lang tid tar det å
rehabilitere et bad?
Det tar som regel fire til fem uker fra man
begynner rehabiliteringen av et bad til
badet er ferdig. (OPAS)

Må man bo borte når badet
rehabiliteres?
Oppussing i regi av boligselskapet (boretts
lag eller sameie):
Blokkleilighet: Det er vanlig å bo
borte i den første delen av rehabiliteringen.
Vannet stenges som regel av til hele leilig
heten, også kjøkkenet, den første uken av
rehabiliteringen. For at de som ønsker å bo
hjemme under rehabiliteringen skal få mu
lighet til det, blir det ofte satt inn tappemu
ligheter for vann, samt toalettfasiliteter og
dusj i kjelleren.
Rekkehus: I rekkehus er det ofte mulig å
stenge av vannet til kun badet. Da har man
likevel tilgang til vann i boligen og kan bo
hjemme under rehabiliteringen, spesielt
hvis man har to bad. Når oppussingen skjer
i regi av borettslaget eller sameiet vil proses
sen variere fra sted til sted og i forhold til
hvor mange enheter som rehabiliteres. Det
vil derfor variere om og hvor lenge man kan
bo hjemme under rehabiliteringen.
Rehabilitering i egen regi: Når
man rehabiliterer og pusser opp badet i
egen regi, vil prosessen avhenge av om
fanget. Men det er som regel lite gunstig å
bo hjemme når rehabiliteringen pågår, hvis
man ikke har tilgang til flere bad i boligen
eller kan låne bad av naboer eller kjente.

Hvor mye koster det å
rehabilitere et bad?
I borettslag og sameier ligger ofte prisen
på mellom 150 000 og 250 000 kroner per
bad. Prisen avhenger av størrelsen på
boligselskapet, jo større boligselskap, desto
billigere. Hvis beboerne ønsker mange indi
viduelle løsninger, øker også prisen.
Vil du rehabilitere badet i egen regi vil pri
sen være litt høyere da du er alene om en
del utgifter som man i boligselskap deler i
fellesskap. (OPAS)

Bør man velge dusjkabinett eller
en løsning der man dusjer rett på
gulvet?
Det beste for badet er dusjkabinett, selv om
man har membran. I noen bygg beveger
bygningsmassen seg litt og det har en ten
dens til å sprekke i fugene. Får man sprek
ker i membranen, holder den ikke lenge. I
bygg med støpte og murte vegger på badet
er det liten bevegelse i konstruksjonen. Om
det da benyttes helsveiset banemembran
i gulvet er det helt uproblematisk å dusje
direkte på gulvet. Dusjkabinett er en helgar
dering. (VVS)

Vedlikehold
og rengjøring
Hva kan man gjøre for at badet
skal holde lengst mulig?
Utfør vedlikehold og ta tak i skader før de
får utviklet seg. Skift pakninger, forbedre
fuger der du ser at de sprekker opp og faller
ut. Vask badet ofte og pass på at det har
god ventilasjon. Unngå dessuten tepper på
badegulvet. De kan havne over sluk ved
en lekkasje og tette dem, eller ødelegge
varmekablene fordi det blir for varmt under
teppet. (VVS og OPAS)

Hvor ofte bør man
rengjøre badet?
Det kommer an på hvor mange som bruker
badet. Badekar, dusj og toalett bør generelt
sett vaskes ukentlig, men har man barn
kan det være hensiktsmessig å vaske badet
oftere. Tak, innsiden av skap og skuffer
kan vaskes sjeldnere, én til to ganger i året.
Rens sluket, så du unngår at det blir tett.
Bruk hansker! Vær forsiktig med kaustisk
soda og andre etsende væsker som kan
skade rørsystemet og naturen. (VVS og
Lilleborg)

Hva bør man rengjøre med?
Bruk vaskemidler som er laget for baderom,
da oppnår du ønsket rengjøringsresultat.
Det finnes også en mopp som er tilpasset
bruk på fliser. Kluter og mopper bør henges
opp til tørk rett etter rengjøring, og vaskes
jevnlig på 60 grader. Skal du bruke rengjø
ringsmidler med klor er det lurt å teste det
på en lite synlig del først, slik at du kan for
sikre deg om at ikke overflaten ikke blekes
av det. (Lilleborg)
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Hvem har ansvaret?

Hvordan foregår det?

spørsmål og svar om vedlike
holdsansvar i boligselskaper.

et typisk tidsskjema for rehabilitering
av bad i regi av borettslag og sameier:

Hvem har ansvar for vedlikehold
av badet?
andelseier har ansvaret for at badet er tett og
at det tåler bruken det blir utsatt for, herunder
har hun ansvar for fliser, membran og rør på
overflaten. boligselskapet har ansvaret for
felles rørsystem fram til sluket. Hvis rørsyste
met skal skiftes er man ofte nødt til å hugge
opp badegulvet. da brytes membranen og
den eneste måten å få badet tett igjen på er å
legge ny membran. boligselskapet har da plikt
til å tilbakestille badet til den standarden det
hadde før inngrepet. ofte er man interessert i
å gjøre tilleggsarbeid når man først er i gang.
(sjøvold)
Hvem har ansvaret for en vannlekkasje
på mitt bad?
det vil være avhengig av hva som er vann
skadens årsak. skyldes det arbeid du selv har
gjort, er det du som har ansvaret. skyldes ska
dene brudd i fellesrør er det boligselskapet an
svar, og skyldes skadene en lekkasje i naboens
bolig, kan det være naboens ansvar. (sjøvold)
skal jeg betale for oppgradering av rørene som ikke er inne i min leilighet?
I utgangspunktet er prinsippet i boligselska
per at felles utgifter betales av fellesskapet,
og som regel med en økning i fellesutgiftene.
Unntaket er hvis tiltaket er til beste for kun en
avgrenset gruppe andelseiere. (sjøvold)
Hvem har utbedringsansvaret for feil
knyttet til rehabiliteringen?
beboeren har reklamasjonsrett for det arbeidet
som har blitt gjort. Garantitiden er som regel
fem år. Feil som oppstår senere enn dette er
det beboeren selv som er økonomisk ansvarlig
for. (oPas)
Hvilke feil og skader dekker forsikringen?
de fleste forsikringsselskaper dekker skader
som kommer av rørbrudd eller andre feil på
rørene. Mange forsikringer dekker dessuten
skader som har skjedd på naborom som følge
av at badet ikke er tett. Kostnaden med å gjøre
badet tett dekkes ikke av noen forsikring.
(Hammersborg Forsikring)
Hva bør man gjøre hvis man har fått en
skade på badet og lurer på om forsikringen dekker den?
Med mindre det er helt klart hva som er årsa
ken til skaden bør man kontakte en rørlegger
for å finne ut hva skaden har kommet av. For
sikringsselskapet kommer uansett til å be om
en rapport fra rørlegger, slik at man kan like
gjerne gjøre dette før man tar kontakt med for
sikringsselskapet. (Hammersborg Forsikring)
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uke 1:

Vannet kobles fra, badet demonteres, innredning som skal
brukes igjen blir satt til side, resten kastes og alt av rør fjernes.
Nye rør settes opp, veggene blir støpt og vannet blir igjen ko
blet til kjøkkenet.
I rekkehus og eneboliger vil man kunne få koblet til vannet
noe før. I noen boliger er det flere tappesteder og man kan der
for skru av vannet til badet, men likevel ha vann på for eksem
pel kjøkkenet under hele rehabiliteringsperioden.

uke 2:

Membranen legges, gulvet støpes, rammeverket blir laget
og veggene rettes opp. det blir også bygget kasser rundt rør
føringen.

uke 3:

Flisene legges og fuges.

uke 4:

Montering. Utstyr blir skrudd opp og strømmen koblet til.

uke 5:

badet kan som regel brukes. entreprenøren utbedrer småfeil
og vasker etter seg.

Husk: opplegget rundt rehabiliteringen varierer fra gang til
gang, avhengig av omfanget og hvem som gjør jobben.

pusse opp selv?
Hvis du bor i et borettslag eller sameie og
planlegger å pusse opp eller rehabilitere
badet ditt i egen regi, hør med styret om
det er planlagt noen rehabilitering fra bo
ligselskapets side. Hvis det er det vil alle
badene bli rehabilitert samtidig, og nye rør
lagt frem til ditt bad. da lønner det seg å
vente med oppussingen til badene skal bli
rehabilitert, og så pusse opp i forbindelse
med rehabiliteringen. da slipper du å risi
kere at det nylagte flisgulvet ditt må rives
opp igjen for å komme fram til rørsystemet
under gulvet.
Når hele borettslaget pusser opp badene
samtidig må du dessuten betale din del av
kostnadene. Hvis du venter med å pusse
opp badet, slipper du å betale for at badet
skal pusses opp to ganger. I mange bo
rettslag og sameier er det utarbeidet egne
prosjektanvisninger for hva en andelseier/

seksjonseier må ivareta under en moder
nisering av bad i egen regi. de er laget for
å forhindre dobbeltarbeid og for å sikre en
fremtidig enhetlig kvalitet i boligselskapet
med tanke på materialvalg og oppfyllelse
av forskrifter og våtromsnormer. spør sty
ret om å få disse anvisningene hvis du ikke
kan vente med å pusse opp eller rehabili
tere badet. (oPas)

nye forskrifter
statens bygningstekniske etat har i disse
dager nye byggeforskrifter ute til høring.
det er foreslått at forskriftene skal tre i
kraft 1. januar 2010.

oBos prosjekt
oPas er behjelpelig med alle typer råd
giving og kan være prosjekt og byggele
der for boligselskapet hvis man ønsker å
rehabilitere badene. www.obos.no
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Klassisk,
stilrent bestikk

Kampanjetilbud

995,-

fra vår hoffleverandør
av bestikk i Solingen

Veil. pris. 3495,-

Modell Oda,
art. nr. 530
72 delers
komplett bestikk:
!Z]XeTa
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72 deler!

Bestill i dag:
Telefon

69 39 90 40

Fax

69 39 88 50

Ingen ekspedisjonsavgift - kun porto tilkommer

E-post

salg@postshop.no

Nettbutikk

www.postshop.no

Leverandør: HELGESEN ENGROS, FREDRIKSTAD

Tema
Bad

På do med lue og vintersko. Bildet ble
tatt av fotograf Åsmund Lindahl som
fotografisk dokumentasjon av bo og
leveforhold i Oslo i 1981 – 1982.
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Doen
og byen
Hva vannklosettet har gjort for Oslo,
kan nesten ikke beskrives med ord. Det er
virkelig ikke sant at alt var bedre før.
Tekst | Tyra T. Tronstad Foto | Oslo Byarkiv, Samfoto, OBOS arkiv og Johnér
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På Enerhaugen var hygieneforholdene spesielt ille. Hver gang koleraen slo til i Christiania, rammet den særlig hardt her, der folk bodde tett og rent
vann var mangelvare.

D

et må ha vært en høytidsdag,
den dagen vannklosettet kom.
Et helt liv hadde man løpt ut
og inn av gårdsrommet eller
det lille avlukket i trappeoppgangen. Stadig hadde man kjent kaldluften
strømme inn over baken og stadig kjent stanken etter alle som hadde vært der før. Men nå:
Et oppvarmet rom, et behagelig sete, en snor å
trekke i. Det må ha vært en fest, for hvem som
helst som fikk oppleve dette sjumilssteget i
hverdagskomfort.
Nostalgi er en merkelig ting. Ofte handler det
om å se tilbake på noe man ikke aner hva var.
Se for deg at Christiania er en by med bare

femti tusen innbyggere, en gang tidlig på attenhundretallet. Så stiger det tallet til 250000
i løpet av bare femti år. De nye innbyggerne
kommer fra landsbygda, og tar med seg landsbygdas vaner, inklusiv toalettvanene. Og byens utedoer mangedobles. For det er det
absolutt alle bruker: utedo.
–Det er ingenting i veien med utedoer.
De er egentlig ganske hygieniske, i hvert fall
24
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i spredtbygde strøk. Slik var det i Christiania
også; utedoene var egentlig en god løsning. Det
var da folk begynte å bo tettere, at det ble problematisk, forteller professor i medisin, Øyvind
Larsen. Han har vært professor i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo i en årrekke, og i
Tromsø har han undervist i forebyggende medisin. Larsen vokste opp i en bygård på Bislett.
Med bøttedo.
–Moren min rev seg i håret over den. Men
det ble ansett for være litt finere enn utedoen
som den litt simplere nabooppgangen hadde,
forteller han.
–Men bøttedoene var slett ikke finere; de var
noe ordenlig griseri og ikke mye av en forbedring. Se for deg dotømmerne som sjauet ned
trappene med bøtter fulle av avføring. Et glatt

trappetrinn, og så…
Han legger til:
–Og dette er jo ikke en gang lenge siden. Gården jeg vokste opp i, fikk vannklosetter i 1945.
Bygårdene på Grünerløkka er lekre og ny-

oppussede, de har attenhundretallsfasader
som skinner. Vår tids mennesker er så glade
i det som minner oss om fortiden. Men forestillingene om det som var før, har blinde flekker. Da disse gårdene var nye, bestod gatene
av sand, grus og leire som stadig ble med inn,
oppover trapper, inn i leilighetene, sammen
med den stinkende hestemøkka som alltid festet seg under skoene. Blant dagliglivets mest
alminnelige lukter: menneskebæsj. Luftforurensingen fra fabrikkene må ha ligget tett over

«Mange ﬁkk noe man kalte nervefeber. Folk ble
syke, avkreftet, med diaré og feber. ofte døde de.
I dag vet vi at dette var salmonellainfeksjoner.»
Øyvind Larsen, professor i medisinsk historie

«Men ingeniør salicath, mannen som sørget for at byen ﬁkk
skikkelige toaletter, hvor er gaten som er oppkalt etter ham?»
husene. I hver gård bodde det ti ganger så mange mennesker som i dag. Om somrene herjet
magesykene.
–Mange fikk noe man kalte nervefeber. Folk
ble syke, avkreftet, med diaré og feber. Ofte
døde de. I dag vet vi at dette var salmonellainfeksjoner. Og vi vet også at man ikke behøver å
finne seg i slike sykdommer. De kan forebygges.
Men den gangen var de en del av tilværelsen.
Det var slik ting bare var. Det var ikke håpløst
eller urettferdig. Det var livet, sier Larsen.
Etter hvert ble doene litt bedre. Eller? Klas-

kedoene og bøttedoene kom; utprøvende skritt
på veien. Lenge hadde kommunen en nattmann
som hentet sakene. Og tok dem med, til for Bislett, for fram til 1871 ble avfall fra Oslos utedoer plassert omtrent der Fagerborg kirke ligger
i dag. Altså rett ved den eldste filialen av Kaffebrenneriet, den med stoler utenfor, der permisjonsforeldrene nå sitter med barnevognene,
bare plaget av litt eksos.
–Vannklosettet kom sent til hovedstaden, i
England var de jo mye tidligere ute. En årsak
til at det tok tid, var at til langt ute på 1800-tallet trodde man fortsatt at sykdom spredte seg
ved hjelp miasmer. Man trodde at miasmene i
kloakkgassene kunne føre til spredning av sykdommer som tyfoidfeber og kolera. Ifølge denne teorien var det avgasser og dårlig luft som
var farlig, forteller Larsen. Og hvis man skulle

beskytte folk mot de skadelige gassene, måtte
avfallet fra vannklosetter føres bort på utsiden
av husveggene. Også om vintrene, og skulle
alt da bare fryse til is i rørene i det vinterkalde
Oslo? En løsning ville koste alt for mye. Men så
skjedde flere ting: Miasmeteorien ble forkastet.
Og et eiendomskrakk Oslo aldri har sett maken
til, stoppet all boligbygging over natten.
–Da boligbyggingen kom i gang igjen etter det store krakket i 1899, var vannklosetter
blitt standard. Men i de gamle bygårdene måtte
man leve med utedoer i mange, mange år til,
sier Larsen.
Den sosiale boligbyggingen som fagbeve-

gelsen satte i gang med i tjueårene, løftet en hel
bybefolkning vekk fra utedoene. Historien er
lang og kronglete, men det finnes enkelte navn
som står tydelig fram. De som i disse dager er
på jakt etter en dorullholder med ipod eller som
lurer på om de skal ha toalett som er vegghengt
eller gulvfast– bør kanskje sende en varm tanke
til den entusiastiske og hardt arbeidende ingeniøren Carl Ludvig Salicath. Han ble pådriveren bak et moderne kloakksystem og vannklosetter da han startet som ingeniørassistent i
Kristiania i 1896. Han sørget for grunnarbeidet,
inspirert av lengre opphold i Tyskland. Forfattere, kunstnere og politikere får ofte gater og
veier oppkalt etter seg. Men ingeniør Salicath,
mannen som sørget for at byen fikk skikkelige

Sølete veier med dyremøkk, drikkevann som ble forurenset av avsig fra
utedoer, stadige runder med mageinfeksjoner: Slik bare var det.

toaletter, hvor er gaten som er oppkalt etter
ham?
Jeg gjorde en undersøkelse blant kjente, nå,

i 2009. Jeg spurte: Hva er det viktigste for deg
når du skal ha nytt toalett? Når du for eksempel
pusser opp badet? Ingvil svarte slik:
–Jeg må si jeg absolutt foretrekker do som
henger på veggen. Det er så vanskelig å vaske
rundt doer som står på gulvet. Det blir alltid
en sprekk mellom doen og gulvet der det legger seg mye dritt. For ikke å snakke om bak der.
Der er det omtrent umulig å vaske. Jeg har også
sett en do som bare er en kule. Det ville jeg hatt.
Slippe den våte boksen med vannet bak som
blir fuktig og lager et miljø for diverse flora og
fauna. Og så ville jeg heller hatt tre enn glass.
Eller porselen, er det vel. For det er så kaldt om
vinteren.
Det er så selvfølgelig: Ingvil vil ha en do det
er lett å vaske. Varm og behagelig. Helst med fin
design. Tiden mellom Ingvils ønskedo i 2009 og
rekkene av utedoer i indre by på attenhundretallet er et blaff, et pust. Det gjelder bare at man
husker det: At vårt romantiske bilde av tidligere
tider nesten aldri inkluderer luktene. Hos byens hukommelse, Oslo byarkiv, finnes det bare
noen få bilder av fortidens helt alminnelige utedoer, klaskedoer og bøttedoer. Det kan kanskje
være like greit. Midt i nostalgien finnes det noe
som det er veldig behagelig å kunne å glemme.

Veien fra utedoen til vegghengt toalett med to spyleknapper er lang når
det gjelder komfort, men kort i tid. Dette bildet er faktisk fra 1990-tallet.
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Trolltun
50 år

Bodil Tronstad arrangerte såpebobleverksted på jubileumsfesten tidligere i
høst. Et populært innslag på programmet for folk i alle aldre.

Åpne
kunstnerhus

Da Trolltun borettslag på Bøler fylte femti,
inviterte borettslaget like godt hele byen på besøk.
Tekst | Cathrine Wolf Lund Foto | Elise Lang/Cathrine Wolf Lund
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Mellom 1500 og 2000 mennesker var innom jubileumsfesten til Trolltun.
Odd Nordstoga var blant artistene som underholdt.

Kunstnerborettslaget på Bøler har huset
kunstnere i femti år, men i august var det
første gang at borettslaget åpnet dørene til
atelierene. I løpet av en hektisk jubileumsdag fant mellom femten hundre og to tusen
mennesker veien til kunstnerboligene på
Bøler for å ta en kikk inn i atelierene, kjøpe
kunst og få med seg lanseringen av jubileumsboka Kunstnerhus – Trolltun borettslag
1959 – 2009.
Overveldende respons

Styreleder og fotokunstner Ane Hjort
Guttu er overveldet av responsen på både
jubileet og bokutgivelsen. – Det har vært
stor nysgjerrighet og et ekte ønske fra
mange om å få se hva Trolltun-kunstnerne driver med i atelierene sine. Mange av
kunstnerne som åpnet opp atelierene sine
denne dagen, fortalte om god respons fra
alle som stakk innom. Folk sa ting som at
«vi har gått forbi her i tretti år og lurt på
hva dere driver med!». Så det at det var
åpne atelierer, var kanskje noe av det aller viktigste denne dagen, forteller Hjort
Guttu.
I tillegg hadde borettslaget også fått
kjente artister til å spille, blant annet Steinar Ofsdal og Kouame Sereba, Trang fødsel duo og som en overraskelse: Odd Nord

Beboerne stilte opp og solgte grillpølser, hjemmebakte kaker og annet
godt til sultne festdeltagere. God, gammeldags dugnadsånd!

stoga. Dessuten var det kunstverksteder
for barn, såpebobleverksted og «poesi i
atelieret», der inviterte forfattere kastet
lys over jubileet med å lese egne tekster.
– Vi hadde lagt opp til at det skulle være
et familiearrangement. Jeg tror folk savner
ting som konserter i nærmiljøet sitt, og at
det ble satt pris på, forteller Guttu.
Dugnadsånden lever

Boka om borettslagets historie, Kunstnerhus – Trolltun borettslag 1959 – 2009, ble
lansert samme dag, og allerede etter fire
timer hadde to hundre eksemplarer blitt
solgt.
– Vi visste jo ikke om folk ville være interessert i å lese om noe så lokalt som et borettslag på Bøler, men interessen var faktisk enorm. Det er mange borettslag som
har skrevet sin historie, men vi har vært
opptatt av at dette er en historie som går ut
over det lokale. Det som har vært viktig for
oss, var at byggingen av kunstnerboligene
i 1959 var et kulturpolitisk grep. Boka er
først og fremst en bok om denne kulturhistorien og om forholdet mellom kunstnerne
og drabantbyen, ikke en lokalhistorisk bok,
forteller Guttu.
Borettslaget Trolltun kan nå puste lettet
ut etter vel overstått jubileumsfest.

– Etter dette jubileet kan vi i hvert fall si at
dugnadsånden lever! Nesten alle i borettslaget har bidratt til jubileet på den ene eller
den andre måten. Det var virkelig kjempeflott, avslutter styrelederen.

Bok om Trolltun
borettslag – og om Bøler
Boken Kunstnerhus –Trolltun
borettslag 1959
– 2009 er skrevet
av Helle B. Berg,
og Ane Hjort
Guttu har vært
bilderedaktør.
Den tar for seg
den politiske og
kunstfaglige historien bak kunstner
boligene på Bøler i Oslo. Bokprosjektet
fikk støtte fra Sparebankstiftelsen
DNB NOR, OBOS, Fritt Ord, NBBL,
Norsk Kulturråd og Østensjø bydel, og
er også et resultat av mye dugnadsinn
sats fra beboere i borettslaget selv. Les
mer om boka på www.trolltun.net.
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www.htr.no

Spar til gunstige
betingelser i OBOS

• Kapitalkonto inntil 2,85%
• BSU-konto 3,35%
Kontakt oss på 22 86 55 00, eller se www.obos.no for mer informasjon.
Rentesatsene gjelder fra 30. juli 2009

kunder
I OBOS er alle
fordelskunder <

Ny
bolig

Mortensrud tar form
Skog er byttet ut med lavenergiboliger, rekkehus og romslige
leiligheter. Det ferske bydelssenteret Mortensrud gir OBOS-
medlemmer varierte bomuligheter.
Tekst | Mari Eia Bringedal Foto | Frode Larsen, Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no Illustrasjon | Spor Arkitekter

Først var det skog. Så ble det fyllplass etter

utbyggingen av T-banen på 90-tallet. Etter
at 40 000 kubikkmeter fyllmasse var fjernet
og 12 000 kubikkmeter stein sprengt vekk,
kunne det endelig bli boliger på OBOS’ tomter på Mortensrud. I vinter stod det nyeste
boligprosjektet innflyttingsklart; 76 leiligheter i Stenbråten borettslag.
I 25 år bodde Hansjürgen Wolf i enden av

dalsøkket der Stenbråten borettslag i dag ligger. Lenge før det ble boliger der, pleide han
og kona å gå tur i området og nyte utsikten
mot Nordstrand, Bunnefjorden og sentrum.
– Vi snakket alltid om at her ville det passet
bra med boliger, og ble enige om at hvis det
noen gang ble bygd her, så skulle vi flytte dit.
Rett før sommeren flyttet vi inn i en stor leilighet i blokk A, smiler han fornøyd.

på midten av 80-tallet, men første OBOSboligen på Mortensrud sto først klar i 2001.
Siden har OBOS bygd variert med småhus,
tomannsboliger, rekkehus og leiligheter i
området.
– Det er ett bevisst valg OBOS har tatt fordi vi ønsker å kunne tilby medlemmene varierte boliger. I Oslo er det så godt som ingen regulerte tomter igjen som egner seg til
småhusbebyggelse, så utbyggingen på Mortensrud er spennende og unik, sier Dahl.
Så langt har OBOS bygd i overkant av 300
boliger på Mortensrud. Det er under halvparten av alle boligene OBOS planlegger å
bygge der totalt.

– Vi har kun bygd ut på halvparten av tomtene vi eier og vi planlegger å bygge til
sammen 900 boliger. Hvis alt går etter planen skal det skje i løpet av de neste 20 årene
og målet er å hele tiden ha boliger til salgs
så lenge vi har tomter, forteller Hans Dahl.
Neste prosjekt ut er Rudshagen borettslag.
17 småhus i samme stil som de populære
funkisboligene i Mikkelshøgda borettslag
skal bygges ved siden av Stenbråten.
– De resterende 500 til 600 boligene blir
trolig en blanding av småhus og leiligheter,
men dette er ikke avgjort foreløpig. Til syvende og sist er det hva våre boligsøkende
medlemmer ønsker, seg som avgjør hva vi
bygger, sier Dahl.

Wolf og kona er pensjonister. De ønsket å

flytte fra eneboligen til noe enklere, men
fortsatt ha stor plass og bli i området. På
Stenbråten er de aller fleste naboene på et
litt annet stadium i livet, men romslige leiligheter er like viktig for de mange småbarnsfamiliene.
– Mortensrud passer selvfølgelig for alle,
men med all plassen og med tanke på hvordan området utvikler seg, passer det nok
spesielt godt for småbarnsfamilier, forteller
prosjektutvikler Hans Dahl.
Arbeidet med å utforme Mortensrud til et
bydelssenter var så vidt i gang da Dahl kom
til OBOS i 1999. T-banestasjonen og Mortensrud senter var nybygd og flere utbyggere hadde kjøpt tomter i området. OBOS
kjøpte tomtene av Oslo kommune allerede
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Lav kvadratmeterpris, romslige leiligheter og trygg gangvei til skole og barnehage gjør Mortensrud til et populært boligområder for småbarnsfamilier.

Mikkelshøgda
Stenbråten

Her kommer
Rudshagen
borettslag

Mikkelsgrenda

Fakta om Mortensrud:
• Ligger i bydel Søndre Nordstrand.
• Siden 2001 har OBOS bygd over 300 boliger i området. Innen 2030 skal det bygges
til sammen 900 OBOS-boliger.
• Området er svært barnevennlig med
gangvei til Stenbråten skole og fire
barnehager innen 500 meter.
• I bydelen ligger Bjørnholt skole med et
nytt og fremtidsrettet kunnskapssenter
på ungdoms- og videregåendetrinn.
• Mortensrud senter (Senter Syd) med 35
butikker, kafeer, apotek, postkontor og Tbanestasjon ligger 800 meter syd for Stenbråten borettslag. T-banen til sentrum tar
23 minutter.
• I området finnes det turstier som leder ut
i Østmarka, Ljanselvdalen og til fjorden
ved Hvervenbukta og Fiskevollbukta.
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OBOS-boliger i området
Mikkelsgrenda
Populære lavenergihus i funkisstil som sto
ferdig i 2007. 26 eneboliger på 106 kvadratmeter bestående av fire moduler tegnet av
OBOS-arkitekt og prosjektutvikler Hans Dahl.
Småhusene går over to plan med moderne
og enkle former. Grønne omgivelser og gode
sol- og utsiktsforhold. Mange barnefamilier
blant beboerne.

Stenbråten
Fire blokker med totalt 76 leiligheter med en overvekt av tre- og
fireromsleiligheter på rundt 75
kvadratmeter. Alle har vestvendt
balkong uten innsyn og vannbåren fjernvarme. Heis og underjordisk garasjeanlegg. Var innflyttingsklart februar 2009. Fortsatt
ledige leiligheter. Se obos.no.

Rudshagen
17 småhus i samme funkisstil som Mikkels
grenda skal bygges på plassen foran
Stenbråten borettslag. Husene på 116
kvadratmeter går over to plan, men kan
tilpasses slik at beboeren kan kun bo på ett
plan. Tre soverom, carport, takterrasse og
hage. Salgsstart i 2010 og planlagt innflytting 2011.

Mikkelshøgda
Tre lavblokker som sto ferdig i 2007 og er i
samme stil som Stenbråten borettslag. 42
borettslagsleiligheter hvor alle har vestvendte balkonger med utsikt. Svalgangsløsning
mot øst med «private frokostplasser» utenfor
hver leilighet. Heis og garasje.

Andre OBOS-borettslag
på Mortensrud:
Bygdeveien: 53 tomannsboliger og
rekkehusleiligheter – første OBOS-
prosjekt på Mortensrud. Innflytting i 2001.
Rudskollen: 24 tomannsboliger
– innflytting i 2002.
Freidigkollen: 55 leiligheter
– innflytting i 2005.
Freidigtunet: 23 tomannsboliger/
rekkehusleiligheter og 18 leiligheter
– innflytting i 2006.
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Frisk fritid
Stenbråten borettslag ligger fint og fritt med
utsikt mot funkisboligene i Mikkelsgrenda.
Ingvild Hemma hos Drillpikene har stylet
balkongen i visningsleiligheten for oss.

Pleddet kommer fra Ikea og koster 199 kroner, mens den gule plastputen til 59,50 er fra hm.com, og den lilla strikkeputen kommer fra
Palma collection (399 kroner). Den runde lyslykten er fra Palma collection og koster 1386 kroner, mens metallkrakken også er fra samme
sted, og koster 799 kroner. Kaffekanne, kopper, rosa duk og
glasspotter fra Room. Plantene og pottene er stylistens egne.
For prisliste og oversikt over innflyttingsklare leiligheter i Stenbråten
borettslag, se obos.no.
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Når skade
har oppstått

www.point2point.no

Spar penger, energi
og miljøet
Enkel løsning - stor gevinst
Du og ditt borettslag kan spare
opp til flere hundre tusen kroner
hvert år ved å installere nøyaktige og individuelle varme- og
energimålere fra Brunata.
Rettferdig sparing effektiv sparing
Hvis ingen i huset må betale for
andres overforbruk synker det
totale forbruket radikalt, opp til
30% reduksjon!

Illustr.: www.cartoonstock.com

Kort nedbetalingstid
Gevinsten kommer allerede
etter 1-2 år! Borettslaget får
rakst penger til overs for
andre viktige investeringer
og vedlikehold.

Skadeutbedring har tilgang på
spesialister innenfor alle typer
utbedringsarbeider:
Miljø og konstruksjonsavfukting
Fuktmålinger
Kartlegging av skadeomfang
Vask, desinfisering og lagring av innbo
Brannskadesanering
Luktfjerning
Gjenoppbygging

24t

40
0
4
0
66 8
Avtalepartner med:

www.skadeutbedring.no

24t

66 80 40 40

En liten, unik og trådløs
måler gjør jobben. Installasjonen i hele boretslaget
tar vanligvis maksimalt
2 uker men ikke
sjeldent bare
1 uke.
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Rå

Moderne

DETROIT

OSLO

BLÜCHER® DRAIN DESIGN

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

Praktiske

Minimalistiske

Hvitevarer leveres og monteres etter
avtale!

ATHENS

NEW YORK

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

Trendy

Klassiske
Nye designsluk fra BLÜCHER. Finn stilen som passer
ditt bad.Leveres som komplette sluk.

Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål!
Benkeplater skreddersys etter ønske
fra eget verksted!

VIENNA

COPENHAGEN

Komplett moderniseringsprogram for
kjøkken, bad og garderobe

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47
Faks: 22 20 60 55
www.kjøkkenfornyeren.no

Rister trekant , ﬁrkant eller renner: 300, 700, 800,
900, 1000mm. Helt i børstet rustfritt stål.

Alle sluk-produktene leveres for smøremembran , fastmembran eller som hjelpesluk. Godkjent ihht.
våtromsnormen 2007 for monteringinn mot vegg eller i hjørne.
Tlf. 35 94 26 50 . www.blucher.no

Ut med fyrkjelen!

Vår drift i over 25 år...
Trygghet for godt resultat

Panasonic WH-SD24AE WH-UD24AE - 7.0kW
Innedel: WH-SD24AE

Utedel: WH-UD24AE

1 liter fyringsolje à kr. 8,- (virkningsgrad, 90%)

89 øre/kWt
32 øre/kWt*

Panasonic luft/vann varmepumpe

* Strømprisen er beregnet ut i fra en årsvarmefaktor på 2,8
og en strømpris på 90 øre/kWh, inkludert nettleie og alle
avgifter. Årsvarmefaktor: mengde energi i form av varme
som varmepumpen leverer, dividert på energibruken.

Kraftig og stillegående varmepumpe

Kjøp nå!
- Betal i september

Opptil 50.000,Du kan også velge å dele opp betalingen
rentefritt i opptil 12 måneder.

Varmekapasitet: 7,0kW - Effektfaktor: 4,4
Dekker følgende boligareal: 60 – 200kvm (Brutto)

Ta kontakt for priser
Panasonic WH-SD28AE WH-UD28AE - 9.0kW
Innedel: WH-SD28AE

Utedel: WH-UD28AE

Vannbåren varme fra før, eller planer om å bygge?
Fyrer du med olje, gass eller parafin? Nå finnes det et miljøvennlig og rimelig alternativ for de som
ønsker å erstatte fyrkjelen. Markedslederen Panasonic lanserer nå for første gang i Europa
en luft til vann varmepumpe som enkelt kan erstatte fyrkjelen, eller integreres i den eksisterende
varmekretsen. Velger du å integrere fyrkjelen i det nye varmepumpeanlegget slipper du kostnadene
forbundet med fjerning av fyrkjelen, samtidig som fyrkjelen kan bidra i ekstra kjølige perioder.

Kraftig og stillegående varmepumpe

1 liter fyringsolje à kr. 8,- tilsvarer en strømpris på hele 89 øre/kWt. Erstatter du oljefyren med en
moderne luft til vann varmepumpe kan du oppnå en besparelse på ca 60% til oppvarming av boligen,
videre kan du redusere kostnadene forbundet med varmtvann/tappevann med opptil 80%.

Ta kontakt for priser

AUTORISERT FORHANDLER

Oslo VVS - Osterhaugsgate 16 C, 0183 Oslo
Tlf.: 924 14 301 - kjetil@oslovvs.com

Varmekapasitet: 9,0kW - Effektfaktor: 4,1
Dekker følgende boligareal: 150 – 350kvm (Brutto)

Romsås’
riviera
Ikke alle borettslag kan skryte av å ha en
sandstrand rett utenfor blokka, men det
har de fått på Romsås!
Tekst | Eddie Chr. Thomas Foto | Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no

Sommeren 2009 er et tilbakelagt kapittel,

men for beboerne i borettslagene Svarttjern og Emanuellfjell på Romsås i Oslo ble
det en sommer man nok vil huske lenge. 23.
juni åpnet nemlig Svarttjern-parken med
mye plass til aktiviteter og avslapping og
med en utsøkt sandstrand som kronen på
verket.
Et bedre bomiljø

– Vi er utrolig stolte av dette anlegget.
Svarttjern har blitt et av Oslos flotteste
badevann. For Romsås-samfunnet er anlegget et viktig tilskudd til nærmiljøet og innebærer en betydelig forbedring av bomiljøet
her oppe, sier bydelsutvalgsleder Anders
Røberg-Larsen i bydel Grorud.
På grunn av liten sirkulasjon har vannkvaliteten i Svarttjern tidligere vært dårlig,
og det har ikke vært tilrådelig å bade der.
Nå får tjernet tilført vann fra ledningsnettet, og utløpet fra tjernet er også blitt bedre.
Vannkvaliteten er nå derfor meget god.
Mange muligheter

Også grøntområdet rundt tjernet har fått et
skikkelig løft.
– Terrenget er opparbeidet med avsatser
og granittblokker. Det er nye toaletter, nye
møbler, trær, staudebed og fellesgriller, forteller Røberg-Larsen.
Svarttjernparken ligger rett ved Humle
by Fritidspark som åpnet for tre år siden.
Denne parken inneholder blant annet
kunstgressbane og ballbinge, en steinlabyrint, streetbasketbane, petanque/boccia36
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flate, sandfotballbane, sandvolleyballbane,
alternativ idrettslekeplass med tilbud for
mangfoldige bevegelsesmuligheter, asfaltert
rundløype for sykkel/rullebrett/rulleskøyter og oppholdsplasser med benker, bord og
grillplass.
Satser på Romsås

– At folk har det pent og trivelig rundt seg,
betyr selvsagt mye for et godt bomiljø, sier
bomiljøkonsulent Bente Nilsen i OBOS. Hun
er imponert over hvor fint det er blitt rundt
Svarttjern og tror tiltak som dette har mye å
si for områdets omdømme.
Opprustningen av Svarttjern er en del av
områdesatsingen i bydel Grorud som igjen
er en del av Groruddalssatsingen hvor også
OBOS er en viktig bidragsyter.
– Anlegg som Svarttjern-parken bidrar
dessuten til at beboerne får mer lyst til å ta
vare på nærmiljøet sitt og at de blir stolte av
å bo på Romsås, sier hun.
Bente Nilsen bistår borettslag og sameier
i Groruddalen med å søke om økonomisk
støtte blant annet for å ruste opp uteområdene sine. Blant de borettslagene på Romsås
som har fått støtte så langt er:
• Svarttjern borettslag: 650 000 kroner til
nytt lysanlegg.
• Røverkollen borettslag: 425 000 kroner
til benker og bord i Røverkollen Amfi, en
helsårs møteplass for beboerne.
• Emanuellfjell borettslag: 691 000 kroner
har til fortauslegging og varmekabler
rundt parkeringsplassen.

Som i syden: Innbydende sandstrender og deilig badevann har
trukket mange mennesker til Svarttjern denne sommeren.

Nye rør uten riving eller utflytting

30 års erfaring med
fornying av rør, uten å
rive eller grave. Vi rehabiliterer
rørene slik at de får tilbake sin
opprinnelige funksjon.

RØRFORNYING NORGE

Årvollskogen 46, 1529 Moss - 926 20 200 - www.rorfornying.no

926 20 200
SIBBERN.se

Vår metode er sammensatt av
markedsledende produkter mht
garantier, kvalitet og holdbarhet.

Kontakt oss gjerne
for en uforpliktende
befaring på

Spør advokaten
Advokatene i OBOS svarer leserne på juridiske spørsmål
knyttet til det å bo i borettslageller boligsameie. Har du
spørsmål du vil ha besvart i OBOS-bladet, kan du sende
dem til obosbladet@obos.no.

ordensregler, har borettslagsloven regler
om hvordan en andelseier skal oppføre seg.
Det er styrets oppgave å påse at ordensreglene overholdes. Jeg foreslår at dere i
første omgang sender en skriftlig klage til
styret i borettslaget. Styret må følge opp
klagen, og sørge for at det eventuelt blir
iverksatt nødvendige sanksjoner mot den
eller de som bryter reglene.
Dersom misligholdet er vesentlig, kan styret gi andelseieren salgspålegg etter at styret først har sendt andelseier et skriftlig
advarsel, jf. brl. § 5–22. Salgspåleggets frist
for å selge boligen kan ikke være kortere
enn tre måneder. Dersom andelseieren
ikke selger boligen innen fristen, kan borettslaget kreve at boligen blir tvangssolgt
med bistand fra domstolene.

Hvor mye støy
må vi tåle?
Spørsmål: Vi har en beboer i borettslaget

som fester til langt ut på morgenkvisten flere ganger i uken. Det er ofte helt umulig å
sove, og vi vurderer å flytte. Må vi virkelig
finne oss i dette?
Advokaten svarer: Nei, dette skal dere ikke

måtte finne dere i. De aller fleste borettslag har ordensregler som regulerer beboernes oppførsel og hvordan eiendommen
skal brukes. Selv om borettslaget ikke har

Når man skal vurdere om misligholdet er
vesentlig, må man vurdere misligholdets
karakter og avviket fra korrekt oppførsel.
Man må også se på misligholdets omfang
og varighet. Generelt kan man si at det skal
mye før misligholdet anses som vesentlig.
Et par bråkete fester i året er ikke nok. Det
stiller seg imidlertid annerledes dersom
det festes høylydt til langt på natt flere ganger i uken over en lengre periode.

Ny lov?
Spørsmål: Jeg er styreleder i et borettslag

der vi nå jobber med et større utbyggingsprosjekt. Er det riktig at det har kommet en
ny plan- og bygningslov?
Advokaten svarer: Ja, Stortinget har ved-

tatt ny plan- og bygningslov. Den nye loven
består av to deler; én plandel og én byggesaksdel. Plandelen trådte i kraft 1. juli
2009, mens byggesaksdelen sannsynligvis
vil tre i kraft 1. januar 2010. Jeg vil tro det
er byggesaksdelen dere vil bli mest berørt
av. Den nye loven skal forenkle og effektivisere byggesaksbehandlingen, og være mer
brukervennlig. Jeg anbefaler dere å ta kontakt med Plan- og bygningsetaten (Oslo)
eller byggesaksavdelingen i kommunen, og
be om en såkalt forhåndskonferanse. Dette
er et møte hvor man kan få avklart viktige
forhold rundt byggeprosjektet, og samtidig
få nyttig informasjon om søknadsprosessen. Lykke til!
Foto: June Witzøe

Foto: Linda Alvfegren/Scanpix

Anne E. Prøsch Hage er advokat i OBOS. Advokatene i OBOS er blant annet spesialister på boligrett,
men tar ikke oppdrag for enkeltpersoner, bare for boligselskaper. Når det gjelder denne spalten, er det kun
spørsmål som står på trykk som vil bli besvart.

Jeg nevner til slutt at loven gir styret anledning til rask utkastelse av en andelseier
i de virkelig grove tilfeller hvor det er fare
for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
av eiendommen, eller der andelseier er til
alvorlig plage eller sjenanse for andre brukere av eiendommen, jf. brl. § 5–23. I slike
tilfeller må borettslaget fremsette begjæring om utkastelse overfor tingretten.

«Det er styrets oppgave å påse at ordensreglene over
holdes. Jeg foreslår at dere i første omgang sender en
skriftlig klage til styret i borettslaget.»
obosbladet
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Nye boligprosjekter
Dette er boligprosjekter OBOS har
under planlegging. Samtlige vil bli
utlyst i OBOS-bladet. OBOS tar
forbehold om endringer i tidspunkt
for utlysning. Mer informasjon på
www.obos.no
Oslo syd: Mortensrud
På Mortensrud planlegger OBOS ﬂere
nye boligprosjekter i årene framover.
Neste prosjekt, Rudshagen borettslag
med 17 eneboliger er planlagt utlyst i
løpet av første halvår 2010.

Hjelp barna – spar penger
Ønsker du å hjelpe din studerende sønn eller datter inn på
boligmarkedet og samtidig spare arveavgift? Nå er arveavgiftsreglene ekstra gunstige for studerende barn.

Oslo øst: Ensjø
I Gladengveien på Ensjø skal OBOS
bygge tilsammen 550 leiligheter. Første
salgstrinn er planlagt utlyst i løpet av
2010.
Slemmestad: Heimannsåsen

Tekst Marie Dyrén Foto

Nyebilder.no

– Har du barn som studerer, har du nå
virkelig gode muligheter til å overføre
verdier til neste generasjon uten arveavgift,
sier advokat Anne E. Prøsch Hage i OBOS.
Det såkalte ”utdanningsfritaket” innebærer
at foreldre hvert år barnet studerer kan
overføre inntil 80 000 kroner samlet til
barnet, uten at barnet må betale arveavgift.
Overføringen må skje periodisk, dvs.
månedlig eller kvartalsvis. Det årlige
fribeløpet for gave eller arv på cirka 70 000
kroner fra foreldrene samlet, kommer i
tillegg.
Økt engangssum
I 2009 ble engangsfribeløpet økt fra 250
000 kroner til 470 000 kroner fra hver
forelder. Dette betyr at foreldre nå kan
betale nesten en million av kjøpesummen
for bolig til barnet uten at det må betales
arveavgift.
– Resten av kjøpesummen kan foreldrene
gi som et privat lån, og utdanningsfritaket
og det årlige fribeløpet kan brukes til å
nedbetale lånet, foreslår Prøsch Hage.
Et slikt lån bidrar til negativ nettoformue,
slik at studielånet ikke blir avkortet. Barnet
får heller ingen formuesskatt. Foreldrene
sparer derimot formuesskatt, ved å redusere
sin formue.
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Flere muligheter
Når man kjøper bolig til barnet, kan man
enten selv stå som eier, eller gi boligen
til barnet, slik at den står i barnets navn.
Prøsch Hage fraråder å gi boligen til
barnet når kjøpesummen overstiger
engangsfribeløpet, da det vil koste dyrt i
form av arveavgift.
– Å kjøpe bolig til barna mens de studerer
er en god måte å hjelpe dem inn på
boligmarkedet, sier informasjonssjef Åge
Pettersen i OBOS.
Hvis man i tillegg leier ut et rom, kommer
man enda gunstigere ut økonomisk, slik
at studenten sitter igjen med langt lavere
månedlige utgifter enn om han eller hun
skulle leid tilsvarende leilighet.
Slik gjør du det:
• Velg en leilighet som er lett
omsettelig, siden barnet sannsynligvis
skal bo der kun en periode.
• Sørg for at borettslaget har
husleiegaranti.
• Sjekk at kvadratmeterprisen følger
markedsprisen. Ta høyde for
eventuelle renteøkninger.
• Les mer om OBOS’ boligtilbud på
obos.no

Her skal OBOS bygge cirka 100 nye
leiligheter. Første salgstrinn er planlagt
utlyst i løpet av 2010.
Oslo nord: Bjerke/Økern
I Økern Torgvei 5-9 skal det bygges
tilsammen 250 leiligheter. Torgveien
borettslag ligger ute for salg. Neste
byggetrinn er planlagt utlyst i løpet av
første halvår 2010.
Oslo sentrum øst: Kværnerbyen
Kværnerbyen blir en helt ny bydel med
1800 leiligheter, butikker og næringsarealer. Prosjektet er inndelt i mange
salgs- og byggetrinn. Det første byggetrinnet er utsolgt. Andre byggetrinn,
Møllehjulet borettslag, ligger ute for salg.
Neste byggetrinn er under planlegging
og vil bli utlyst i løpet av 2010.
www.kvaernerbyen.no
Oslo vest: Voksen
Langs Landingsveien skal OBOS bygge
50 familieboliger. De første boligene kan
tidligst legges ut for salg i 2010.
Oslo nord: Nydalen
I Sandakerveien skal OBOS bygge
280 nye leiligheter. Planlagt salgs- og
byggestart i 2010.

Boligmarkedet
Priseksempler på nylig solgte bruktboliger
Adresse

Etg.

Boligtype
ant. rom/areal

felleskost.
pr. mnd.

Div

Brukte boliger
A.F.
(1000)

Solgt for
i 1000

Vest
Ullernchausséen 48 B
Landingsveien 38
Skøyen terrasse 14
Møllefaret 24 B

1
4
2
-

Blokk/1r/30
Blokk/5r/105
Blokk/4r/98
R.hus/5r/150

1.547
3.359
4.276
4.054

VFN
GX
GVFX
GX

36’
226’
49’
158’

1.250’
2.700’
4.250’
4.900’

Sentrum/Nord
Presidentgata 3 B
Birch Reichenwaldsgt 22
Grenseveien 9 B
Etterstadsletta 55 A
Åsensvingen 5 C
Gaustadveien 13 A

1
2
4
3
4
1

Blokk/1r/37
Blokk/2r/56
Blokk/2r/58
Blokk/3r/64
Blokk/3r/65
Blokk/3r/68

2.010
2.418
2.449
2.258
2.076
2.739

VFX
N
VFX
N
X
X

80’
92’
102’
104’
63’
145’

1.520’
1.650’
1.800’
2.000’
2.390’
2.400’

Nord/Øst
Nåkkvesvei 3
Kalbakkstubben 10
Martin Skatvedtsvei 29
Erlends vei 14
Prost Hallingsvei 12
Erling Michelsensv. 21 G
Doktor Dedichensvei 38
Larsbråtveien 95
Lindebergveien 43 B

12
3
2
3
3
2
1
U

Blokk/1r/42
Blokk/2r/55
Blokk/2r/65
Blokk/3r/74
Blokk/3r/67
Blokk/3r/86
Blokk/4r/80
R.hus/4r/103
Blokk/5r/115

2.106
2.934
2.115
2.195
2.779
2.782
2.970
3.760
4.889

HVFN
FN
GX
N
X
GJ
GJ
J
GVJ

123’
173’
76’
69’
77’
94’
64’
315’
199’

1.410’
1.350’
1.570’
1.750’
1.950’
1.950’
1.930’
2.550’
2.030’

Øst/Syd
Havreveien 35
Plogveien 17
Våronnveien 15
Oppsaltoppen 12 A
Feltspatveien 42
Steinspranget 44
Kampheimveien 34 A
Nøklesvingen 30
Bølerskogen 46

1
2
2
1
3
4
4
-

Blokk/1r/49
Blokk/2r/52
Blokk/2r/55
Blokk/3r/72
Blokk/3r/66
Blokk/3r/68
Blokk/3r/72
R.hus/5r/157
R.hus/5r/100

2.045
2.177
2.792
3.919
2.108
2.187
4.026
3.471
2.502

J
VFN
VFX
VFN
X
X
VFN
FKJ
X

113’
44’
139’
122’
48’
61’
123’
0’
30’

1.200’
1.700’
1.700’
1.950’
2.270’
2.120’
2.100’
3.400’
3.600’

Velg oss!
Når denne spalten skrives, kan Oslofolk se en stor reklamekampanje
for OBOS eiendomsmeglere på
plakater og i avisene. Der forteller ﬁre
enkeltmennesker om hvorfor de velger
en av våre meglere når de skal selge
boligen sin. En av dem sier: ”Jeg har
brukt alt for mye tid på denne boligen
til at et megler med alt for dårlig tid skal
selge den for meg.”
Budskapet har vi utformet fordi vi mener
at gode, pålitelige meglere er vårt
viktigste fortrinn. Det er også grunnen
til at stadig ﬂere velger oss: Vi er ikke
bare trygge og pålitelige, men våre
meglere oppnår også svært gode priser.
Vi synes også det er hyggelig å kunne
fortelle at over 80 prosent av kundene
våre er så fornøyde at de anbefaler oss
til andre. Skal du selge boligen din, kan
du derfor trygt ta kontakt med oss. Du
vil være i de beste hender.

Jon Haugen
OBOS eiendomsmeglere

KODER: A.F.=Andel fellesgjeld G=Garasje K=Klausulert V=Varmtvann F=Fyring H=Heis P=Parkering C=Carport X=Dyrehold tillatt med vilkår

Slik leser du diagrammet
Diagrammene til høyre viser prisutviklingen i de siste tolv månedene
i områdene Sentrum/Vest, Sentrum/
Nord, Syd/Øst og Nord/Øst.

Prisutvikling siste tolv måneder





Sentrum/Vest
Bydelene:
Ullern
Frogner
Vestre Aker
St. Hanshaugen

Sentrum/Nord
Bydelene:
Gamle Oslo
Grünerløkka
Sagene
Nordre Aker

Nord/Øst
Bydelene:
Alna
Bjerke
Grorud
Stovner

Syd/Øst
Bydelene:
Nordstrand
Søndre Nordstrand
Østensjø









august september oktober

november desember januar

februar

mars

april

mai

juni

juli

august

Du ﬁnner mer statistikk på www.obos.no
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Oslo S
Middelalderparken

Tøyen

Jordal

Rolf Hofmos
borettslag

Kampen skole

Ensjø T-bane

Malerhaugen

Nytt og sentralt på Ensjø
Nå kan du ﬂytte rett inn i en ny leilighet i Rolf Hofmos borettslag på Ensjø. Her får du sentral
beliggenhet, en moderne bolig med uteplass og byens beste utgangspunkt for kollektivreiser.
Innﬂyttingen er i gang! Dette er boliger
som passer for deg som vil bo sentralt i
Oslo. Hyggelige Kampen og Vålerenga,
samt idrettsanleggene Jordal Amﬁ og
Valle Hovin, kan bli en del av ditt nye
nabolag.

fem t-baneminutter unna, mens du når
Universitetet og Østmarka på 10 minutter. Jobber du langs ring 2 eller i Nydalen
kan du også benytte buss 20 og 37. Rolf
Hofmos borettslag gir deg uansett et godt
utgangspunkt for å reise kollektivt.

Kollektivknutepunkt
Utenfor døra ﬁnner du Ensjø t-banestasjon: Oslo sentrum, Ryen og Tveita er

Noe for alle:
• Et godt utvalg av tre- og ﬁreromsleiligheter med varierende størrelse.
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• Heis fra inngangspartiet til alle
etasjene.
• Sportsbod og parkeringsanlegg for
bil, mc og sykkel.
• Romslig uteplass på bakkeplan,
balkong eller terrasse.
• Grønne fellesrom med benker og
sandkasser.

Boligmarkedet
Rolf Hofmos borettslag
Gl
ad
en
gv
eie
n

Ill: Visualisera

En
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ve
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Ho

sjø

Ensjø

ien mar
sve il Ha

ksg

ata

JORDAL

m
trø

S

t

VÅLERENGA

Beliggenhet
Rolf Hofmos borettslag bygges som
en forlengelse av boligbebyggelsen
langs Ensjøveien og har Kampen,
idrettsanleggene på Jordal og planlagt
sentrum for Ensjøbyen som nærmeste
naboer. Utbygger: Ensjøveien 25 AS
som eies av OBOS Nye Hjem AS.
Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS
Velkommen til visning
Visning søndager 15.00 til 16.30 og
etter avtale med megler.
For mer informasjon, ta kontakt med
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt på tlf.
22 86 82 40 eller prosjektsalg@obos.no,
Ellen Dammen, mobil 975 988 55
Jubileumstilbud på nye boliger!
OBOS fyller 80 år og feirer med å
spandere ”husleien” i ett helt år
på 80 av våre nye boliger. Tilbudet
gjelder utvalgte boliger i følgende
boligprosjekter: Stenbråten borettslag
på Mortensrud, Møllehjulet borettslag
i Kværnerbyen eller Rolf Hofmos
borettslag på Ensjø.
BOL
BY T I G TE

Boligbytte
Passer ikke jubileumstilbudet, kan vi
også tilby boligbytte. OBOS tilbyr å ta
din gamle bolig i bytte hvis du kjøper
ny bolig i enten Stenbråten borettslag
på Mortensrud, Møllehjulet borettslag
i Kværnerbyen eller Rolf Hofmos
borettslag på Ensjø.
Les mer på obos.no
Besøk gjerne www.rolfhofmo.no
for mer informasjon.
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Nydalens ﬂotteste leilighet
Ny, innﬂytningsklar femroms med tre balkonger,
inkludert en gedigen takterrasse. Fantastisk utsikt i
alle retninger. Rett ved Akerselva.
Dette er toppleiligheten i boligprosjektet Elvesiden. 100 nye leiligheter som bygges på en av de ﬂotteste tomtene langs Akerselva. Populært
og stille beliggende i grønne omgivelser med ﬂere hyggelige parker i nærområdet og ﬁne turmuligheter langs elva. Kort vei til Storo-senteret, off.
kommunikasjon, og alle servicetilbudene i Nydalen.
Leiligheten inneholder: Takterrasse med takstue, romslig entre, stue
m/utgang terrasse, romslig kjøkken med integrerte hvitevarer, tre soverom
hvorav ett m/utgang terrasse, bad, sep. wc, loftstue. Innebod, parkett på
gulv, ﬂislagt bad m/varmekabler. Det følger med to garasjeplasser. Mulighet
til å innbetale ekstraordinært på fellesgjelden. Garanti for utestående
felleskostnader i borettslaget (husleiegaranti).
1
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LILLOGT. 3 D, 7. ETASJE.
PRISANTYDNING: kr 2.229.000,- + omk.
FELLESGJELD: kr 5.201.000,TOTALT: kr 7.430.000,OMKOSTINGER: kr 16.160,FELLESKOST.: kr 18.178,- (inkl. Fellesutgifter
består av driftskostnader, bl.a. vaktmester,
kommunale avgifter, trappevask, felles
bygningsforsikring og kapitalkostnader.)
BYGGEÅR: 2009 Eierform: Borettslag
2
2
P-ROM/BRA: 115 m / 115 m
megler
avtale
Etter
G:
VISNIN
OPPDRAGSANSVARLIG:
Ulf Petter Binﬁeld, tlf: 22 86 55 32/90 18 40 52

Boligmarkedet

Nytt drømmehjem på Økern
Torgveien borettslag
Visning
Velkommen til vår møblerte visningsleilighet mandager kl. 17.30 til 18.30,
onsdager kl. 17.30 til 18.30 og søndager
kl 12.30 til 14.00. Adr. Økern Torgvei 9,
0580 Oslo.

Løren
Økern

Beliggenhet
I den vestvendte skråningen mellom
villabebyggelsen på Bjerke/Risløkka
og Økern Torgvei bygger OBOS
i samarbeid med Eiendomsspar
AS Torgveien borettslag med 176
leiligheter.
Salg ved:
OBOS Eiendomsmeglere Prosjekt
Tlf. 22 86 82 40 eller e-post:
prosjektsalg@obos.no.
Eiendomsmegler: Ellen Dammen
tlf 22 86 82 08 / 975 988 55

Sentralt
innenfor
bomringen

Besøk gjerne www.torgveien.no for
mer informasjon

I Torgveien borettslag på Økern kan du nå ﬂytte rett
inn i ditt nye hjem. Du kan velge mellom to-, tre-,
og ﬁreromsleiligheter med store balkonger og ﬂotte
solforhold.
Står straks klart:
Torgveien borettslag på Økern er snart
ferdigbygget, og i løpet av oktober står de
siste av de 176 leilighetene klare. Boligprosjektet består av 10 hus, og de første
beboerne har allerede bodd i sine nye
hjem i snart ett år.
God variasjon:
Du kan velge mellom leiligheter i forskjellige størrelser, fra toroms på 54 m2,

opp til store ﬁreroms familieleiligheter
på 107 m2. Leilighetene har gode planløsninger: De er endeleiligheter og har
vinduer på tre sider, noe som gir godt
dagslys inn. Samtlige leiligheter har store
balkonger, enten syd- eller vestvendte, og
gode solforhold. Det medfølger garasjeplass i underliggende garasjeanlegg til de
ﬂeste ledige leilighetene. Fra garasjen er
det romslig heis opp til leiligheten.
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Boligmarkedet

Nye boligprosjekter for salg
Ajour pr. 01.10.2009. Besøk vårt infosenter for nye boligprosjekter på Hammersborg
Torg 1 eller les mer på www.obos.no
Interiørbilder: Tore Røyneland
BOL
BY T I G TE

Visningsleilighet

Oslo syd – Mortensrud
2-, 3-, 4- og 5-romsleiligheter i Marta Steinsviks vei
• Stenbråten borettslag - 76 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter
• Jubileumstilbud på utvalgte leiligheter
Salg ved:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ulf Binﬁeld, Mob: 901 84 052
www.stenbratenborettslag.no

Jubileumstilbud
BOL
BY T I G TE

Visningsleilighet

Oslo sentrum øst – Kværnerbyen
1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter
• Møllehjulet borettslag - 177 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter
• Turbinen borettslag 1+2 - 161 leiligheter - utsolgt
Innﬂyttet desember 2007
• Jubileumstilbud på utvalgte leiligheter
Salg ved:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ulf Binﬁeld, Mob: 901 84 052
www.kvaernerbyen.no

BOL
BY T I G TE

Jubileumstilbud
Visningsleilighet

Oslo øst – Ensjø
1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Rolf Hofmos gate
• Rolf Hofmos borettslag - 165 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter
• Jubileumstilbud på utvalgte leiligheter
Salg ved:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ellen Dammen, Mob: 975 98 855
www.rolfhofmo.no

Jubileumstilbud
Visningsleilighet

Oslo nord – Bjerke/Økern
2-, 3- og 4-romsleiligheter i Økern Torgvei
• Torgveien borettslag - 176 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter
Salg ved:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ellen Dammen, Mob: 975 98 855
www.torgveien.no
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Oslo øst – Tveita
2-, 3- og 4-romsleiligheter i Sigrid Undsets vei 7
• Lønnebakken borettslag - 34 leiligheter
Planlagt innﬂytting våren 2010
Salg ved:
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ellen Dammen, Mob: 975 98 855

Utsikt fra tomten

Oslo øst – Nye Gamlebyen
1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter i Konowsgate
• Borettslaget Eufemia - 72 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter
• Borettslaget Sverre - 122 leiligheter - utsolgt
Salg ved:
Skanska Bolig As ved Nina Hox-Medom,
Mob: 400 06 417
www.nyegamlebyen.no

Visningsleilighet

Oslo nord – Nydalen
2-, 3- og 4-romsleiligheter i Lillogata
• Elvesiden borettslag - 100 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter - få igjen
OBOS eiendomsmeglere Prosjekt, Tlf: 22 86 82 40
Eiendomsmegler Ulf Binﬁeld, Mob: 901 84 052

Visningsleilighet

Huseby Gård

Trondheim
• Huseby Gård - 15 rekkehus og 16 leiligheter
Innﬂyttingsklart
Salg ved: Heimdal Eiendomsmegling AS
Telefon: 73 87 15 00
• Kapellanens Hage - 57 leiligheter
Innﬂyttingsklare leiligheter
Salg ved: Eiendomsmegler 1, Telefon: 416 05 422

Kapellanens Hage
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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 Mikael Abrahamsson 906 52 051 for et kostnadsfritt hjemmebesøk

www.herjedalskjokken.no • 67 11 12 88

RESIDENZ
VRIDERSERIE

La design
og funksjon
spille på lag!

CodeHandle

Bytt din balkong- og
vindusvrider til
en elektromekanisk
vrider med kodelås.

Velg dørvridere fra TrioVing,

Norges største produsent og ledende
leverandør av lås, beslag, elektromekanisk avlåsning, adgangssystemer,
dørautomatikk m.m

w w w. t r i o v i n g . n o

BRIGHTHANDLE

halvside-OBOS-10-09.indd 1

25.09.2009 14:07:35
BåL Reklamebyrå, Foto: istock

Rørfornying uten graving,
riving, støy og støv.
Norsk metode for rørfornying av innvendige
avløpsledninger. En epoksymettet strømpe
blåses inn i gamle, dårlige ledninger. Hele
avløpssystemet blir som nytt, med samme
garanti som for nye anlegg. En rask, stille,
sikker og økonomisk løsning.

Tlf: 23 16 50 00
www.tt-teknikk.no

Ny serie!

Osloturisten

Drabanten
i det grønne
Bollywood-dans, frisører i fleng og så mye grøntområde du bare
ønsker. Her er faktaene du kanskje ikke visste om Hovseter.
Tekst | Åslaug Birgitte Græsvold Foto | Anne Elisabeth Næss

Denne fredags ettermiddagen på Hovseter torg er stille og grå. Tilsynelatende har
innbyggerne her tatt helg og trukket hjem.
Men slettes ikke alle.
– Er vi klare?! 1-2-3! Armene i været!
Ropene kommer fra Hovstua frivillighetssentral, sentralt plassert på torget.
Innenfor har ni kvinner dyttet langbord og
sofagrupper til side, og inntatt linoleums
gulvet. Tynne sjal i alle farger vaier høyt
over hodene deres, og fra høytalerne dunker det i kjappe rytmer. Normalt huser det
kommunale frivillighetslokalet på Hovseter sosialt samvær over en kaffekopp, et fåtall treningsapparater og noen hyller med
utlånsbøker. Men i kveld har Bollywood
flyttet inn i stua for en liten time. Karvan
Indian Art - Dance and Culture holder kurs
i indisk dans for Hovseters kvinner.
Naboer og dansepartnere

– Dere er kjempeflinke, roper danselærer

Sonam Paul mens hun instruerer raske
hopp fremover i den røde, indiske drakten sin. Anne-Margrethe Sønneland (39),
Anne Sofie Kristoffersen (52), Anne Marie Stålsmo (48), Gry Hege Johansen (44),
Kishwar Sultana (49) og Kanti Singh Berg
(47) klasker bare føtter i gulvet, mens mørke flekker av svette trår frem på t-skjorter
og joggebukser. Alle er naboer, kolleger og
venninner her på Hovseter, også instruktør Sonam, søsteren hennes Sumita og mor
Sudesh Paul (46) som opprinnelig startet
kursene i indisk dans som tilbys flere steder i Oslo. – De er venner av barna mine. Så
når vi så hva de holdt på med måtte vi bare
finne ut hva det var, smiler Anne Marie.
Populært uteliv

Området har kanskje ikke vært kjent for indiske rytmer tidligere, men Hovseter har
blitt kalt vestkantens Bangladesh og drabantbyen i villaområdet. Sånt fnyser imid-

lertid bare dedikerte Hovseter-beboere av.
Spør du dem, er det helt unike kvaliteter
som gjør det attraktivt å bo på stedet som
opprinnelig var en husmannsplass under
Hoff gård. Alle skryter av det samme: Tilgangen på friluftsområder.
– Vi kan gå på ski rett utenfor døra vår,
vi har Oslos beste akebakke i Mærradalen,
og Marka et steinkast unna, påpeker Hilde
Lukkasen, som bor i Orebakken borettslag.
Store deler av de grønne nærområdene er regulert til friområder. Mærradalen,
sammen med Sørkedalen, Bogstad og Huseby utgjør til sammen et av Oslo bys største
sammenhengende friområder. Når Hovseter også er trafikkskjermet og har godt utviklede gang- og sykkelstier, er det vennlig og
trygt også for de små beboerne.
Nettopp barnevennligheten er et ord som
går igjen i beskrivelsene av Hovseter. Her er
egen ballbinge der grusbanen islegges om
vinteren, og fotball, langrenn og allidrett for

Beboeren forteller...
– Alle vi som bor her er veldig glade i Hovseter. Vi har turterreng som ingen andre, vi har Holmenkollenbakken i nærheten og mange idrettsaktiviteter. Jeg er
egentlig fra Røa, men jeg husker godt at vi i gamle dager hang rundt uteliggerne som holdt til i Mærradalen, og hørte på historiene deres. Eller vi hoppet på
ski i de mange skibakkene nedenfor Orebakken. Jeg har ikke vært nede i byen
på mange år. Her i området har vi rett og slett alt vi trenger.
Arne Porsum, pensjonert sportskommentator i NRK, Jarbakken borettslag
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«Jeg har ikke vært
nede i byen på
mange år. Her i området har vi rett og
slett alt vi trenger.»

Hovseter er et populært boområde for folk
i alle aldre. Grønt, åpent og barnevennlig.
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– Å, kom igjen, rist nå! Instruktør Sonam Paul viser Hovseters damer hvordan sensuelle bevegelser gjøres på indisk vis.

Sogn
Røa

Grorud

Grefsen

HOVSETER
Ring 3

Smedstad

Majorstuen

Skøyen

Sinsen

Ring 2

E6

Grünerløkka
Frogner

Haugerud

Tøyen

Bygdøy
Ekeberg
Østensjøvannet
E6
E18

Visste du dette
om Hovseter?
• Det er blitt skrevet krimroman med
handling fra Hovseter. Romanen er
skrevet av Jørgen Gunnerud og heter
Gjerningsmann: Ukjent
• Hovseter-helter og tvillingbrødre Suleman og Bilail Malik vant i fjor sommer
VM i Hip hop i Tyskland. De gikk også til
topps i finalen av tv-programmet Norske
Talenter med dansegruppa Quick.
• En av blokkene på Hovseter har spesialtilpassete leiligheter for mennesker med
funksjonsnedsettelser.
• På Hovseter videregående skole har
hvert klassetrinn et teknologiprosjekt.
Skolen har partnerskapsavtale med
Statens Vegvesen, og har tidligere hatt
partnerskapsavtale med Unica A/S, og
Veidekke ASA.
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de yngste ved Vestre Aker skiklubb som leier
lokaler i Orebakken borettslag. For de eldre
ungdommene finnes veletablerte idrettslag
med fokus på bandy, fotball, tennis og håndball et steinkast unna.
Musikk-kulturen har også gode kår. Den
blå murbygningen på torget som huser Hovseterklubben, satser sterkt på unge, musikalske talenter. Her får de lære å spille instrumenter, øvingsplass kan leies for en
rimelig penge, de kan prøve seg på studioproduksjon eller spille inn egen musikkvideo. Som om ikke det var nok, får ungdommene også testet ut liveegenskapene sine på
Sætra Scene, klubbens eget populære konsertlokale.
Hårfin institusjon

Men Hovseterklubben er langt fra det eneste tilbudet som har vært her siden bolig-

områdets spede start på midten av 70-tallet. Rett over torget troner nemlig Hovseter
Frisør som innehaver Karin Kirkenær har
drevet siden 1976. Og nærmest vegg i vegg
holder Vibeke’s frisør hus.
– Hvordan kan det ha seg?
– Da vi åpnet var dette en ren damefrisør,
mens den ved siden av, som kom i 1977, var
ren herrefrisør, forklarer Kirkenær enkelt.
– Men sånn er det jo ikke lenger, nå klipper
vi begge både menn og kvinner.
Hovseter Frisør er den eneste av de tre
frisørene i området, som har hatt samme
innehaver siden starten. – De fleste av de
eldste kundene mine er døde, men noen har
gått her i 33 år. Vi har vært gjennom mange
motebølger på de årene, smiler hun.
I lokalet hennes har imidlertid mye av
interiøret fått stå uendret gjennom tiårene.
Frisørspeilene er i hjemmekoselig furu, og

Kjentfolk fra området
Rockegruppa WE, skuespillersøsknene
Nicolai Cleve Broch og Ida Elise Broch,
programleder Mona B. Riise i NRK, skuespiller Guri Schanke, visesanger Ole Paus og
dramatiker Jesper Halle er andre som bor
eller har bodd på Hovseter.
Mona B. Riise

Ole Paus

Foto: Espen Røst/NRK (Mona B. Riise) Kjentfolk AS (Ole Paus)

Indisk dansemoro
I fargerike drakter kaster Anne-Margrethe Sønneland seg inn i
dansen sammen med Sumita Paul, en av instruktørene som trener
Oslo-damer i indisk dans.

Friluftsglede på Hovseter
Det ﬁnnes et rikt tilbud for sykkelentusiaster. I behagelig
tempo når du for eksempel Frognerparken etter ett kvarter,
eller Sørkedalen etter ti minutter. Tur- og treningsområder
er også tilpasset rulleski, ridning, løping og rullestoler.

Gjør et kupp!
Brukthandler Ole Jacob Baakind opplever tilstrømming
av kunder fra hele Oslo til butikken Ole’s Brukt på Hovseter torg. – Det er til og med noen som går forbi på
kveldstid, og som da ringer for å be meg holde av ting
de har sett, smiler han.

Brukthandler i vinden

stolene foran frisørvaskene er flyttbare og
over 30 år gamle. – Dem har jeg beholdt fordi jeg har mange kunder i rullestol. Det er
den eneste måten de kommer til ved vasken, understreker frisøren. – Jeg gir også
kundene mine en annen luksus. Nye ukeblader hver uke, sier hun, og nikker mot en
velfylt stabel på bordet.
Før hadde hun fem ansatte, men i dag
jobber hun alene. Det har blitt stillere i salongen med årene. Det har det også blitt på
torget utenfor vinduet hennes. – Vi hadde
alt her på senteret før, vet du. Postkontor,
klesforretning, lekebutikk, fotoforretning
og bakeri. Det var livat her da, forteller hun.
Skaper nytt liv

– Og kom igjen! Nå slår vi naboens stokk
også! Det er det fullkomne kaos av rop, latterutbrudd og forvirrende bevegelser inne
på Hovstua, når Sonam vil ha damene til
gjøre ringlek med stokker. Utenfor tiltrekkes noen ungdommer av ropene og titter
inn vinduene på damene. De er ikke de
eneste som har oppfattet at noe spennende
er i gjære i stua på fredagskveldene. Anne
Sofie forteller at flere hun kjenner kunne
tenkt seg å bli med på dansen, hadde det
vært på et annet tidspunkt enn fredag klokka fem.
– Det er litt sånn her at folk drar hjem fra
jobb, og føler ikke at de har tid til så mange
aktiviteter utenom, mener hun.
– De har bare ikke skjønt hvor morsomt
det er, sier Anne-Margrethe tørt.
– Men sånn er det ikke med disse jentene
her, de kommer etter arbeidstid hver fredag, og gir alltid 100 prosent, skryter Sumita og gliser. – Til og med folk fra gamlehjemmet kommer inn her for å se på dem!

Karin Kirkenær har drevet frisørsalong i samme lokale på Hovseter torg i 33 år. Tone Bergli Joner har
vært stamkunde i mange av dem. Karin er best i byen på å bleke striper, derfor kommer jeg alltid hit,
sier Joner.

Borettslag i området

Shopping og mat
på Hovseter
• Ole’s Brukt. Ole Jacob Baakind selger
brukt fra dødsbo. Åpent onsdager og
torsdager. Hovseterveien 84
• Hovseter Helios. Helsekost.
Hovseterveien 82B.
• Side frukt & grønt har alt fra dagligvarer til blomster. Hovseterveien 68.
• Florensa pizza&grill, der kebabpizza
er en slager. Hovseterveien 84.
• Hovseter Spiseri, tilbyr både asiatisk
og norsk mat. Dagens rett for godt under hundrelappen. Hovseterveien 68.
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Setra borettslag

Orebakken borettslag

Meklenborg borettslag

Boligområdet Hovseter ligger mellom
Holmen og Røa. Den eldste blokkbebyggelsen ble reist av Luftforsvarets byggelag, mens blokkene mellom t-banen og
Voksen skog ble reist av OBOS mellom
1972 og 1976. Kjente borettslag er Jarbakken, Meklenborg, Orebakken, Setra
og Hamborg. OBOS har nå et nytt boligprosjekt på trappene i Landingsveien,
der 50 nye rekkehus skal bygges. Disse
legges ut for salg tidligst i 2010, og får da
underjordisk garasjeanlegg, kort vei til
alle skoler, et godt nærliggende barnehagetilbud og en beliggenhet tett inntil et
av Hovseters nye friområder.

DDB Oslo K F20
Foto: Massimo Leardini

Å selge en bolig er å avslutte et eierforhold til noe vi mennesker har et personlig forhold til.
I en vellykket salgsprosess er det mange brikker som skal på plass, men det aller viktigste er at
du som selger har en god magefølelse etterpå. Vi er opptatt av akkurat det samme som deg,
nemlig å få best mulig pris for boligen din. Over 80% av våre kunder
er fornøyde og anbefaler oss videre. Send sms: obosbefaring til 2030 for
en verdivurdering og et godt tilbud på salg av bolig.

Mat

Suppe
høst
Lag varmende supper av
høstens bær og grønnsaker.
Bedre og sunnere blir det ikke!
Tekst | Cathrine Wolf Lund Foto og oppskrifter | Mette Randem
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Gulrotsuppe
Denne gulrotsuppen er en vitaminbombe og
en fryd for øyet. Nytes like god varm som kald.
Dette trenger du:
• 7 store gulrøtter
• 1 løk
• 2 ss olivenolje
• 1 liter grønnsaksbuljong
• 3 dl appelsinjuice
• 2 ts knuste kummin-frø
• Crème fraîche
Slik gjør du:
Skrell og skjær gulrøttene i terninger. Etter
på skreller du og grovhakker løken. Varm
olivenoljen i en stor kjele og ha grønnsak
ene oppi sammen med krydder. Stekes i fem
minutter. Lag buljongen for seg og hell over
grønnsakene. La det hele småkoke i cirka 30
minutter. La deretter suppen avkjøle seg, og
kjør blandingen i en blender eller stavmikser til den blir jevn. Varm den opp i kjelen og
ha i appelsinjuice. Legg en liten skje crème
fraîche i hver skål ved servering.
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Alle oppskriftene er beregnet til fire personer.

Sjampinjongsuppe

Rødbetsuppe

Lag suppe av verdens mest spiste sopp: Sjampinjong. Med fløte og
litt gressløk på toppen er dette en sikker vinner.

Dette er roten til alt godt. Rødbeten er den av rotgrønnsakene med
høyest innhold av antioksidanter. Denne suppen blir ekstra fyldig
med kjøtt og grønnsaker.

Dette trenger du:
• 500 gram sjampinjonger og eventuelt noe skogsopp
• 1 hakket løk
• 3 ss smør
• 4 ss hvetemel
• 1 liter kyllingkraft
• 4 dl fløte
• Gressløk
• Salt og pepper
Slik gjør du:
Rens soppen og skjær den i skiver. Varm smøret i en stor gryte, ha
i løken og fres til den er gyllen. Ha i soppen og stek deretter i cirka
åtte minutter. Dryss over mel og stek i et par minutter. Hell over kraft
og fløte. La suppen småkoke i ti minutter. Dryss over litt gressløk ved
servering.
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Dette trenger du:
• 4 rødbeter
• 2 gulrøtter
• 2 poteter
• 1 løk
• 1 persillerot
• 1/4 kålrot
• 14 dl kjøttbuljong
• 400 gram mørt kjøtt
• 2 ss olivenolje
• Salt og pepper
Slik gjør du:
Skrell og skjær grønnsakene i biter. Varm olivenolje i en stor kjele.
Ha grønnsakene oppi og stek i noen minutter. Hell over kraften og la
det koke i 30 minutter. Skjær kjøttet i biter og ha på godt med pepper.
Brun kjøttet i en panne, og hell det deretter over i gryta. La det hele så
koke i 20 minutter.

Blomkålsuppe

Blåbærsuppe

Blomkål har vært dyrket i Norge siden 1600-tallet. Med god grunn.
Bruk den til en kremet, herlig duftende og næringsrik suppe.

Suppe til dessert! Smaken av blåbær, honning og vanilje er smaken
av det søte liv.

Dette trenger du:
• 1 stort blomkålhode
• 1 liter grønnsaksbuljong
• 2 ss hvetemel
• 2 dl melk eller matfløte
• 2 dl revet jarlsbergost
• Fersk basilikum
• 1 ts revet muskatnøtt
• Salt og pepper

Dette trenger du:
• 1 kurv blåbær
• 5 dl vann
• 5 ss honning
• 1 vaniljestang

Slik gjør du:
Kok opp buljongen. Del blomkålen opp i små buketter, og del stilken
i små terninger. Ha stilken i buljongen og kok den i ti minutter. Rør ut
melet i melken og rør jevningen inn i buljongen. Ha i blomkålbukettene og kok videre i fem minutter. Tilsett ost og muskatnøtt. Gi deretter et lite oppkok. Smak til med salt og pepper og riv over noen ferske
basilikumblader før servering. God midddag!

Slik gjør du:
Rens blåbærene og ha dem i en kjele med vann og honning. Del
vaniljestangen på langs, og ha den opp i kjelen. Gi det hele et oppkok og la det stå og trekke i 10 minutter før du serverer. Husk å fjerne
vaniljestangen før servering.
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90 x 90 x 205 cm

Før kr. 14.410,-

6.610,-

90 x 90 x 210 cm

Nå kr.

Art. nr. 15004

7.648,-

FLOTT MASSASJE-DUSJKABINETT!

DUSJKABINETT med massasje

10 Massasjedyser. 4stk. for korsrygg og 6 stk. for
skuldre. Varmeherdet glass, aluminiumsramme,
FM radio/ høyttaler, massasje hånddusj / toppdusj
“troperegn”, fotmassasje, blandebatteri, hylle,
avtrekksvifte i taket , taklampe, Innebygd sete
Art. nr. 15004. Kr. 6.612,- Før kr. 14.410,-

Meget elegant massasjedusj til gunstig pris.
6 Massasje-dyser i rygg. - Aluminiumsramme.
- Varmeherdet glass - FM radio/høyttaler.
- Massasje hånddusj / Toppdusj “troperegn” Fotmassasje - Blandebatteri. - Hylle / speilvegg
- Håndfri telefon - Diode taklampe.
lampe.

PASSER
TILL ALLE
SERVANTER!
Selges også
separat!

23 110

90 x 90 x 215 cm
Art. nr. 15052 u /steam

10.344,-

DUSJKABINETT
med massasje- og steamfunksjon

ER

ND
YDE KU
FORNØ

FOSSEFALL

10 massasje dyser for rygg og korsrygg. Touch
screen kontroll panel. Sotet varmeherdet glass.
FM Radio/høyttaler. Massasje hånddusj / Toppdusj
“troperegn”. Ozonsterilisering. Fot massasje med
fotvasker. Blandebatteri. Speil / hyller. Avtrekksvifte
fo
i taket. Dekorativt diodelys i tak og vegg.
Aluminiumsramme. Magnetlist i dører.
A
A
Art. nr. 15052 u /steam 90x90x215 cm kr. 10.344,Art. nr. 15053 m/steam 90x90x215 cm kr. 12.644,A
A
Art. nr. 15058 u/steam 96x96x215 cm kr. 11.495,A
Art. nr. 15059 m/steam 96x96x215 cm kr. 13.795,-

Vannet renner som et fossefall over
NTI
GARAom
glassplaten og ned i servanten.
3 ÅRS
ot.c
p
ck
.ja
www
H 22 cm, D 5,5 cm glassirkel 18 cm.
Art.
nr. 15030
/ Kr. 696,GJØR
ET KJEMPEKUPP
– VI HAR
ALLTID
GJØR ET KJEMPEKUPP – VI HAR ALLTID DE BESTE
R ALLT
LT
TIID
D DE
DE BESTE
BEST
BE
EST
STE PRISENE!
PRISE

HELENA
Moderne baderomsmøbel i mørkt
tre. Leveres
komplett med kobblinger, speil, skap
og fossefall.
Str vask: 67x45cm,
speil: 80x45cm.
Art. nr. 15014
Helena møbel

7.464.Leveres ferdig montert

Før kr. 14.410,-

Art. nr. 15070

Før kr 16.664,Art. nr. 15014

Inkludert
blandebatteri

Leveres
med
Fossefall
armatur!

Bestill direkte på:

WWW.JACKPOT.NO / TEL: 22680001
eller besøk vårt showroom i Enebakkveien 69, 0192 Oslo

KINE

LOUISE

Enkel vask
i herdet
glass med
blandebatteri
uten speil.
Str: L:50 x
B:55 x H:
84 cm

Eksklusiv
og praktisk
servant med
2 skap og
4 skuffer.
Blandebatteri
medfølger.
L:100 x B:50
x H:80 cm

2.180.Art. nr. 15012

4.899.Leveres ferdig montert

Art. nr. 15044

PRISKRIG PÅ BAD!!

EG!
SKYND D

WHIRLPOOL BOBLEBADEKAR
MED MASSASJE- OG STEAMFUNKSJON
Fra kr.

14.777,LEVERES I 2 STØRRELSER

150 x 85 x 215 cm
Høyde badekar: 58cm

170 x 90 x 215 cm
Høyde badekar: 42cm

Art. nr. 15005

Fra kr.

Art. nr. 15037

FAMILIENS
EGET SPA!

Art. nr. 15038

93 x 93 x 215 cm

11.488,LEVERES I 4 STØRRELSER

105 x 105 x 215 cm
Art. nr. 15006
130 x 130 x 215 cm
Art. nr. 15002
150 x 150 x 215 cm

WHIRLPOOL BOBLEBADEKAR med hydrojet muskelmassasje
Gjør badet ditt til familiens eget helse- og velvære-senter!
Her får du en komplett stor og romslig computerstyrt dusj, steamkabinett og massasje/boblebad. Fotmassasje m/ akupunktur,
massasjedusj, toppdusj “troperegn”, fjernkontroll, varmeherdet
glass produsert i Tyskland. FM radio, CD-tilkobling, telefon,
ventilator, diode taklampe, ozonsterilasjon, hylle / speilvegg.
6 Massasje-dyser i rygg, aluminiumsramme, blandebatteri.

Art. nr. 15003

Ta et forfriskende massasjebad mens du ligger
og hører på din favorittmusikk, eller et forfriskende
steambad med herlige duftende urter sammen med
din kjære. Bedre start på dagen eller avslutning
på uken skal du lete lenge etter. Meget elegant
boblebadekar med massasjedusj til gunstig pris.
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Leveres ferdig montert

CHARLOTTE

KARI

Stor buet
servant med
2 blandebatteri og skap i
MDF. Praktisk
og elegant. Str:
L:122 x D:53 x
H:80 cm

Lekkert baderomsmøbel
i herdet glass
med glasshyller. Blandebat-teri medfølger..
Str.: 90 x 52 cm
m

5.624.-

2.288.-

Art. nr. 15048

Art. nr. 15013

Bestill direkte på:

WWW.JACKPOT.NO / TEL: 22680001
eller besøk vårt showroom i Enebakkveien 69, 0192 Oslo

SUPERPRISER
PÅ FRAKT
Eksempler på frakt til følgende byer for
dusjkabinett: Art. nr. 15004,15052,15053,
15058,15059,15070.
Hamar, Ål, Larvik, Kr. Sand,
Stavanger, Trondheim.................kr. 413.Bergen, Molde, Ålesund,
Førde, Haugesund.......................kr. 663.Mo I Rana, Bodø ......................... kr. 814.Harstad, Mosjøen,
Tromsø, Vadsø, Alta.....................kr. 1110.-

Rørleggerbedrift AS

NORSK
KJØKKENFORNYING
DetÊerÊviÊsomÊenkelt,Ê
rasktÊogÊÊrimeligÊskifterÊutÊ
d¿rer,Êskuffer,ÊbenkeplaterÊ
ogÊbeslagÊpŒÊdittÊgamleÊ
kj¿kken,ÊuansettÊalder.

=PRHUVNZrI`NNLVTKPULZRHWVWW[PS[HRL[
=POHYZ[VY[\[]HSNH]MHYNLYVNWYVÄSLY
4VU[LY[VNRSHY[WrLUKHN

•Totalleverandør av baderom, pumper og
varmeanlegg • Miljørensing av 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.
Sommertid, juni - august: 09-16.

RingÊBj¿rnÊpŒÊtlf.Ê93Ê43Ê56Ê95ÊforÊenÊhyggeligÊ
kj¿kkenprat.ÊJegÊkanÊogsŒÊkommeÊhjemÊpŒÊenÊ
kostnadsfriÊbefaring.
OmÊprisÊogÊkvalitetÊerÊviktigÊforÊÊ
deg,ÊjaÊdaÊerÊvalgetÊenkelt!

NorskÊKj¿kkenfornyingÊAS

LaÊdr¿mmenÊbliÊrimelig
www.norsk-kjokkenfornying.no

GRAVSTEINER
NAVNETILFØYELSER OG
OMARBEIDELSER

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

TLF: 22 80 30 70

AVDELING SANDVIKA:
INDUSTRIV. 10, SANDVIKA

TLF: 67 52 10 30

WWW.SIGVARTSEN.NO

Inneklimaproblemer, sopp, råte,
fukt, mugg eller insekter ?
Skadeutredning
Dokumentasjon
Prøveanalyser

Mycotape
Luftanalyser (MicroBio)
Materialprøver

22 96 56 77

Ring oss for råd eller avtale om inspeksjon.
Se våre websider for bestilling av Mycotape og MicroBio (luftanalyser)

 Containerutleie 5–30 m3
 Avfallshåndtering
 Kildesortering
 Sentralsortering
 Biobrenselproduksjon
www.lovastransport.no
 Henting av EE-avfall

 23 24 50 00

post@mycoteam.no
www.mycoteam.no

Faks 23 24 50 10
Verkseier Furulunds vei 7
Pb. 229 Alnabru, 0614 Oslo
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COMFORT STORO
Grefsenveien 56, 0487 Oslo
23 40 10 40 storo@comfort.no
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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
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Juniorkokken

Grove scones

Denne oppskriften gir ca. 12 scones. Disse sconesene trenger ikke å heve og får en litt annerledes
konsistens enn vanlige rundstykker.
Dette trenger du:
• 3 ½ dl sammalt hvete, grov
• 3 ½ dl siktet hvetemel
• 3 ts bakepulver
• 1 ts salt
• 2 ts sukker
• 6 dl syrnet melk, for eksempel cultura, kefir
eller lignende.
Slik gjør du:
1. Sett stekeovnen på 230 grader.
2. Bland alt mel, bakepulver, salt og sukker i en bolle.
2. Rør inn melken. Deigen skal være løs.
3. Legg bakepapir på et stekebrett.
4. Ta deigen med en spiseskje og legg små hauger
på stekebrettet.
5. Stek sconesene midt i ovnen i 15 minutter.
6. Ta dem ut og avkjøl dem på en rist.

Hjernetrim

Juniorsudoku
Regler:

1.
2.
3.

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

Foto: Opplysningskontoret for meieriprodukter, melk.no

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

Svar på oppgaven eller send oss tegninger, vitser, dikt
eller andre bidrag, så er du med i trekningen om blant
annet første bok i serien The 39 Clues fra Egmont.

Finn seks feil
T
GALLERIE
e inn

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

Du kan send
andre
tser, dikt eller nser til
tegninger, vi
konkurra
på
e
ar
sv
er
det,
bidrag, ell
en: OBOS-bla
Oslo.
denne adress
s plass, 0129
av
Ol
.
St
66
o.
.n
boks 66
os
ob
t@
lage
Eller til junior uniorlaget».
«J
Merkes med
å skrive på
Viktig! Husk
blir du med
Da
n.
di
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ss
adre
av noen fine
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ge
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i
premier.

Fotokonkurranse!

Fra Jenny Belden (7) fra Moss har
vi fått en fargerik og festlig tegning.
Dette var en hyggelig bursdagsfest,
Jenny. En hilsen er sendt i posten!

Anh Tran (11) på Mortensrud har
kanskje et epletre hun kan klatre i.
I hvert fall har hun tegnet et flott
tre, fullt av fristende, røde epler.
En hilsen er sendt i posten!

1. Diagrammet er endret 2. Brillene er borte 3. Knappen er
borte 4. Planten er flyttet 5. Papirene er flyttet 6. Mansjettknapp er lagt til

Send oss ditt fineste høstbilde og bli
med i trekningen av fire billetter til OBOSforestillingen av Putti Plutti Pott i Oslo
Spektrum 20. desember. Send bildet til
juniorlaget@obos.no eller til OBOS,
postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo.
Merk konvolutten «Juniorlaget».
Frist: 13. november.

Madiha (7) har sendt oss en fin tegning av glade mennesker på fjelltur. Hvis du sender oss adressen din, Madiha, sender vi deg en liten
hilsen som takk for tegningen.

OBOSBLADET
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Hele folket i hus - igjen

Nå komm
er boka
om
OBOS og
Oslo fra
1970
til 2009.
Kjøp den
!

Medlemsfordel
Boka koster 289 kroner inkludert frakt, som er et spesialtilbud for OBOS-medlemmer.
Den kan også bestilles på www.obos.no. Pris ved kjøp over disk ved ett av OBOS’
avdelingskontorer er 250 kroner. Veiledende pris i bokhandel er 348 kroner. Boken er i
salg fra slutten av oktober.
Pakketilbud
Ønsker du å kjøpe bind en og to samlet, selges begge bøkene fra OBOS som en pakke
for 498 kroner inkludert frakt. Pris ved direkte kjøp ved ett av OBOS’ avdelingskontorer
er 450 kroner. Veiledende pris for begge bindene i bokhandel er 598 kroner.

Test din
kunnskap

Hva vet du
om Oslo?
Grorud-jenta Åse Myhrvold Egeland er redaksjonssjef i Familien. Hun følger FC Lyn Oslo i tykt
og tynt og håper derfor på mange fotballspørsmål når hun stiller opp i OBOS-bladets spørrelek
om hovedstaden.

– Åtte rette er jeg veldig
godt fornøyd med, smiler
Åse.

Tekst og foto | Eddie Chr. Thomas

Hvor mange fylker grenser til Oslo?
– Vi får begynne å telle da… Kommer til fire.

2

Hvor ligger Svarttjern?
– Jeg bor på Grorud, så det vet jeg: På Romsås.

3

Hva heter friluftsspillet med ruinene av St. Margareta-kirken
som kulisse?
– Maridalsspillet. Har ikke sett det selv, men er veldig interessert i
historie. I sommer så jeg Peer Gynt på Gålå.

4

Hva heter selskapslokalet på toppen av Folketeaterbygningen?
– Stratos - har vært der i 50-årslag.

5

På hvilket fotballag spiller hovedpersonene i romanen Beatles?
– Som ihuga Lyn-supporter vet jeg at det ikke er Lyn. Det står
mellom Skeid eller Frigg. Svarer Frigg.

6

I hvilken drabantby utspilles filmen «Støv på hjernen»?
– På Lambertseter. Jeg har sett filmen, men det er mange år
siden nå.

7

Hvem synger om Lindøya på plata Gammel Sykkel fra 2003?
– Postgirobygget? Eller De Lillos, kanskje? Er det lov å ringe en
venn?

8

Ved hvilken skole var kronprins Haakon russ?
– KG, Kristelig Gymnasium.

9

Hvilke olympiske vinterleker var de foreløpig siste Oslo søkte
om å få arrangere?
– Antakelig mellom Lillehammer OL i 1994 og lekene i 52. Prøver
meg på 1976.

10

Hvor befinner du deg når du står i Landingsveien?
– I Røa-traktene.

Kan du mer enn Åse?

TEST DEG SELV!
1.
2.
3.

Hvor mange fylker grenser til Oslo?
Hvor ligger Svarttjern?
Hva heter friluftsspillet med ruinene av
St. Margareta-kirken som kulisse?
4. Hva heter selskapslokalet på toppen av Folketeaterbygningen?
5. På hvilket fotballag spiller hovedpersonene i
romanen Beatles?
6. I hvilken drabantby utspilles filmen «Støv på
hjernen»?
7. Hvem synger om Lindøya på plata Gammel
Sykkel fra 2003?
8. Ved hvilken skole var kronprins Haakon russ?
9. Hvilke olympiske vinterleker var de foreløpig
siste Oslo søkte om å få arrangere?
10. Hvor befinner du deg når du står i Landingsveien?

Svar:
1. 4: Akershus, Oppland, Buskerud, Hedmark
2. På Romsås
3. Maridalsspillet
4. Stratos
5. Frigg
6. Lambertseter
7. Tre små kinesere
8. Kristelig Gymnasium
9. Lekene i 1968 (Grenoble vant avstemmingen)
10. Hovseter/Røa/bydel Vestre Aker

1
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Løsning kryssord nr. 5/09
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Løsning sudoku nr. 5/09

MÅL
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SMERTER
INNBILT
RETT
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KAOS
REFUNDERE
MÅLTID

SINT

SLETTEN

ELV I
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MÅNE

USÅRBAR

DRIFTIG

PIKENAVN

SMOKK
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SILE
GRESK
GUD
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DAGHJEM

MEGET
SMART

INSTRUMENT

PÅ
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REIM

TRAU
STATSMANN

KROPP
FISK

ART.

LIKE

SPISE

VIKLE

ASIATER
MESTERSKAP

HÅLKE
GEISTLIG

HEL

GUDINNE
UFORANDRET

TILROP

POSTSTED
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FARGE
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DRIKK

SNÅLE

PIKENAVN
BAKEVJE

AVIS I
FØRDE
TONE

REGN

LINDRINGER

PÅBUD
VASKE

Adresse
Sudoku-løsning (tallkombinasjon)
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obosbladet

6
2
1
5
3
4

Sudoku

5
4
2

APAL

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Merk konvolutten «Kryssord 07/09» eller «Sudoku 07/09» og send løsningen innen 15. november til: OBOS-bladet, postboks
6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Navn

1
3
4
2
5
6

Vinnere nr. 5/09

IGNORERER

RYDDE
SKISSE

REKLAME

4
5
3
6
1
2

Kryssord- og sudokuvinnere fra
OBOS-bladet nr. 6, offentliggjøres i
blad nr. 8/09

BÅTEIER

LEGEMSDEL
HOLME

SKAL
GRUE
HOLDE
AV

GUTTENAVN

FORFALSKNING
P. NAVN

UKOMPLISERT

TÅKE

ADELSMANN

3
1
6
4
2
5

Sudokuvinnere, nr. 5/09
Per Erik Sørensen, 1455 N. Frogn
Astrid Rahn, 1540 Vestby
Gro Unneland. 0474 Oslo

KRIGER
AVVERGET

VISLE
KANYLE

5
4
2
1
6
3

Kryssordvinnere, nr. 5/09
Tutti Andresen, 0378 Oslo
Inger Kristensen, 0281 Oslo
Marit Sophie Egge, 0263 Oslo

SURROGATENE

TRE

MATRETT

AVFALL

DRIKK

HUSDYR

2
6
5
3
4
1

1
3
4 6

1 4 2
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.

Medlemstilbud

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

Rabatt hos Juvelen
SMYKKER ER EN KJÆRKOMMEN
GAVE. I senterforretningene får du

medlemsrabatt hos en av landets
ledende gullsmedkjeder.
Side 72

Bunad til jul
SPESIALTILBUD FRA HUSFLIDEN.

Du kan ennå rekke å få bunad til jul.
Den Norske Husﬂiden gir medlemsrabatt på målsydde herre- og guttebunader i en begrenset periode.
Side 75

Årets julekonsert
Tirsdag 1. desember kan du nyte Sølvguttene, Oslo
Domkor og solister fra Operaen i Grønland kirke.
Senk skuldrene og unn deg en desemberkveld med stemningsfull
og velkjent julemusikk fremført av noen av våre beste utøvere. Julekonserten er et spesialtilbud til deg som er OBOS-medlem.
Les mer om tilbudet på side 73

Seniortilbud
LUNSJ, VISER OG LYRIKK I TEATERKJELLERN. Bli med på et hyggelig for-

middagstreff ledsaget av Cornelis Vreesvijks velkjente viser og rim, framført
av Benny Borg.
Side 78

Her får du medlemsfordelene:
Opp til 50 % rabatt på varer og tjenester! Gjelder ordinære priser. Vær oppmerksom på at det ikke gis rabatt på barne- og
familieforestillinger. Ta vare på disse sidene, de kommer ikke i hver utgave av OBOS-bladet. Oppdatert oversikt ﬁnner du
alltid på www.obos.no/medlem

Ferie
og reise

Glassmester Roald Larsen AS
Alt i glass ÷ 25 %
(senior+ ÷ 30 %)
24 timer servicetlf. 22 46 74 79
Glassmester Roald Larsen as
www.roaldlarsen.no

Fritid
og kultur

Black Box Teater
Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8. 0566 Oslo.
Tlf. 23 40 77 70, man-fre 10-16
blackbox@blackbox.no
www.blackbox.no

Skreddersydde pakker med ruteﬂy
÷ 10 % på ord. priser i Nord-Amerika,
Europa og cruise med Norwegian
Cruise Line. Reiselyst AS.
Tlf. 32 26 58 90, post@reiselyst.no
www.reiselyst.no Klikk OBOS i meny.

Maxbo Stormarked Alna
Inntil ÷ 12 % på ﬂere varegrupper
Alna senter, Strømsv. 245, 0668 Oslo
(åpent 8-21/9-18)
Tlf. 815 68 240

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

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

5 % rabatt på leie av feriehus
21 000 feriehus i 21 land
NOVASOL
Tlf: 815 44 270
www.novasol.no

Maxbo Karihaugen
Inntil ÷ 12 % på ﬂere varegrupper
Per Krohgs vei 2, 1065 Oslo
(åpent 07-20/9-15)
Tlf. 23 18 25 00

Oslo-Filharmonien
Ordinære konserter i Oslo Konserthus
kr 300/260. Gjelder OBOS-medlem
og en ledsager.
Billettservice tlf. 815 33 133 (+ avgift)
www.osloﬁlharmonien.no (gebyrfritt)

Kringkastingsorkesteret
20 % rabatt på konserter
Gjelder orkesterets egne konserter
Billettservice på tlf. 815 33 133
www.nrk.no/kork

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

Låser og nøkler
÷ 15 % på nøkler, låser, beslag og
gravering av navneskilt
R. Nygaard AS
Bernt Ankers gt. 4, 0183 Oslo
Tlf. 22 20 12 31. Mobil 916 15 100

÷ 20 % Dansens Hus
Gjelder OBOS-medl. + én ledsager på
ord. forest. Ikke rabatt på baby/barneog familieforest. Tlf. 23 70 94 00.
Møllervn. 2, 0182 Oslo.
www.dansenshus.com

Rabatt på Golfsenteret
÷ 20 % på kurs og simulatortrening
kl. 14-16. Sandakervn. 24 C, 0473 Oslo.
Tlf. 23 22 65 65.
mail@golfsenteret.com
www.golfsenteret.com

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

Designmøbler ÷ 20 %
Fine Lines
Kjelsåsvn. 114, 0491 Oslo
Tlf. 926 59 497
www.ﬁnelines.no

15 % rabatt på mat
Restauranten Sult
Thv. Meyers gt. 26, 0555 Oslo
Bordbestilling: booking@sult.no
Tlf. 67 10 99 70
www.sult.no

Jensens Dansestudio
÷ 10 % på dansekurs
Oslo og Lillestrøm
Tlf. 48 49 44 61
www.jensensdansestudio.com

Bussferie i Europa!
400 kr i rabatt på alle bussturer ut
av Norge fra Peer Gynt Tours store
feriekatalog.
Tlf. 24 10 12 80/www.peergynt.com
Kampanjekode: OBOS09

Strøm til innkjøpspris
OBOS barekraft og
OBOS barevannkraft
www.obos.no/medlem
tlf. 57 75 79 50

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

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

Duxiana.
÷ 10 % på madrasser,
overmadrasser og noe tilbehør.
Drammensvn. 126b/Haakon VII gt 2.
Tlf. 22 04 99 99 eller 22 83 22 12.
www.duxiana.no

Folkemuseet
10% rabatt ved kjøp i museumsbutikken
Norsk Folkemuseum
Tlf. 22 12 37 00
www.norskfolkemuseum.no

Rabatt på medlemskap i
Kunstklubben
OBOS-pris kr 300 (ordinært kr 450)
Henv. kun e-post:
kunstklubben@ﬁneart.no
www.kunstklubben.no

Glassvarer
÷ 10-25 % i nettbutikk
www.123shop.no

Folkemuseet
25 % rabatt på inngangsbilletten
Norsk Folkemuseum
Tlf. 22 12 37 00
www.norskfolkemuseum.no

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

20 % rabatt på Cafeteatret
Gjelder alle arrangementer
Hollender gt. 8, 0190 Oslo
Billetter: www.cafeteatret.no,
www.billettluka.no, tlf. 815 11 500.

÷ 50 % på Skeids hjemmekamper
Gjelder inngang 2 og 3 på Bislett Stadion.
Billetter kjøpes på stadion.
www.skeid.no

Bygg
og bolig
Maling, tapet, strie og beis ÷ 20 %
Flügger farve: Trondheimsvn. 275
(Bjerke), Strømsvn. 50, Gabelsgt. 11,
Enebakkvn. 69, Sannergt. 3, Frydenbergvn. 48, Ekebergvn. 312.
www.ﬂugger.no

Vann, varme, sanitær ÷10 %
Comfort Lambertseter, Holstad
Westerheim AS.
Raschsv. 40, 1153 Oslo. Tlf. 23 16 89 50.
www.holstad-westerheim.no
(Gjelder ikke arbeid)

Medlemskap i OBOS – et forsprang inn i boligmarkedet
Bestill årets julegave til barn og unge i dag! Tlf. 22 86 59 90, eller www.obos.no/innmelding
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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

Halv pris på Flysamlingen,
Gardermoen
50 % rabatt på inngangsbilletten
Sør-Gardermoen, ved Norlandia Hotell
(på Rv. 35). Tlf. 63 92 86 60
www.ﬂysamlingen.museum.no

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

Fasttelefoni – Telenor
Rabatt på tellerskritt. Gratis hver
lørdag – kun startpris kr 0,89.
Mer info: www.obos.no/medlem,
tlf. 22 86 59 90 OBOS medl.service.

Operabrunch
Gratis operaperler og rabatt på brunch.
Lørdager kl. 13-14.30
Teaterkjeller’n, Akersgt. 38, Oslo
Bordbestilling tlf. 22 42 11 47
www.kulturentusiastene.no

25 øre bonus hos Shell
Se www.obos.no/bensin eller besøk
en Shellstasjon for søknadskjema.
Merk søknaden avtalenummer 1897

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

÷ 50 % på Lyns hjemmekamper
Gjelder inngang 3 og 17 på Ullevaal
Stadion. Billett kjøpes i billettkontoret
eller bestilles hos Billettservice
tlf. 815 33 133.
www.lyn.no

Senior+
Medlemmer fra 55 år

Diverse
tilbud

÷ 15 % på veterinærtjenester
Nordstrand Dyreklinikk
Herregårdsvn. 1, 1168 Oslo.
Tlf. 22 61 58 00
www.nordstrand-dyreklinikk.no

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

Den Norske Husﬂiden
÷ 10 % på målsøm herre- og guttebunad
til 30.11.2009. ÷ 10% på andre varer
(unntatt bøker og andre bunader).
Rosenkrantzgt. 21, 0160 Oslo
www.dennorskehusﬂiden.no

Rabatt på forsikring
If Skadeforsikring
Tlf. 02400
www.obos.no/forsikring

Forsvarets Stabsmusikkorps
÷ 25 % på alle konserter i Ridehuset,
Akershus festning.
Billettservice tlf. 815 33 133
(bilettservice.no)
www.fsmk.no

÷ 10 % dressurkurs for hunder
÷ 10 % i butikken for kursdeltakere
Din beste venn
Ljabruv. 87. 1266 Oslo
Tlf. kurs 480 99 092/butikk 22 61 11 16
www.dinbestevenn.no

Kredittkort
OBOS MasterCard – uten årsavgift
For søknadsskjema ring Kundesenter
OBOS MasterCard tlf. 815 35 058

Legevakt og spesialistsenter
Spesialrabatt for OBOS-medlemmer
Oslo Akutten
N. Vollgt. 8, 0158 Oslo
Tlf. 22 00 81 60
www.osloakutten.no

Solglimt Selskapsmat AS
÷ 10 % kontantrabatt
Maridalsveien 129, 0401 Oslo
Tlf. 22 37 90 09
Fax. 22 38 52 40

OBOS billån
Gunstige betingelser på rente og
gebyr via Elcon
Tlf. 08525
www.obos.no/billan

÷ 15 % på briller, linsekontroll
og synshjelpemidler
Hansson Synssenter
Storgt. 23C, 0184 Oslo
Tlf. 22 47 90 60

÷ 10-15 % på sportsutstyr
Oslo Sportslager AS. Torggata 20
(10 % mellom 200-1500 / 15 % fra 1500)
Rabattene gjelder ikke Everest sykler
www.oslosportslager.no

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

Fonus begravelsesbyrå
Asker tlf.: 66 76 49 20
Sandvika tlf.: 67 55 29 90
Drøbak tlf.: 64 93 06 13
Moss tlf.: 69 25 36 00
www.fonus.no

Fonus begravelsesbyrå
Lambertseter tlf.: 23 38 02 42
Sinsen tlf.: 22 22 75 00
Linderud tlf.: 22 72 99 50
Lillestrøm tlf.: 63 80 21 10
www.fonus.no

Bil og
drivstoff

Smart Club – spar 100 kroner
Gratis medlemskap mot gyldig OBOS
medlemskort i medlemsservice på
Smart Club 31.12.2009.
www.smartclub.no

Fri medlemskontingent ut året.
Meld deg inn på SMS, send
OBOS til 2030.

Språkkurs ÷ 15 %
Gjelder alle språkkurs i katalogen
2009, untatt norsk.
Henv.: AOF Oslo
Tlf. 23 06 18 70

Oslo-Filharmonien
Ord. kons. i Oslo Konserthus kr 280/240.
Gjelder OBOS-medlem og en ledsager.
Oslo Konserthus tlf. 23 11 31 11
Oslo-Filharmonien tlf. 23 11 60 60.
www.osloﬁlharmonien.no

Golfsenteret
Rab. på kurs + form. tren. + sim. spill.
Påmelding: www.golfsenteret.com,
klikk Myrens/Nettbooking/Kurs,
eller tlf. 23226565. Sandakervn. 24C,
0473 Oslo.

Juridisk bistand
Førsteg. kons. innt. 30 min kr 400
eks. mva. Deretter kr 870 eks. mva
per time. Adv. Per Einar Johansen,
tlf. 22 91 00 35. Advokatfellesskapet
Advonor, Lille Grensen 7, Oslo.

Synstester
Hansson Synssenter AS.
Storgt. 23C, 0184 Oslo.
Tlf. 22 47 90 60

PC-hjelp rett hjem
Installasjon, starthjelp og opplæring.
Timepris: 849 inkl. mva. Transport
kr 60 inkl. mva. Tlf. 33 29 01 44
E-post: obos@nettkompetanse.no
www.itsynergi.no

SATS
33 % på trening (bronse), formiddag.
Fri innmelding, kun adm.gebyr.
Tlf. 67 91 50 00
NB – Gjelder fra 60 år
www.sats.no

Trygghetsalarm når du
trenger det
Korttids-/totalabonnement.
Hjelp 24 Trygghetsalarm
Tlf. 23 32 67 00
www.hjelp24.no
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Fritid og kultur

Diverse tilbud

Sprudlende cabaret

Medlemsrabatt hos Juvelen

Vokalensemblet Stilett byr på en sprudlende, satirisk og lidenskapelig cabaret om våre relasjoner, drømmer og lengsler.

Juvelen er en av landets ledende gullsmedkjeder. Som OBOSmedlem får du 10 prosent fast rabatt i våre senterforretninger.

Cabareten Vi har fått et nytt liv ble fremført to ganger på Cafeteatret i april. Det viste seg å være alt for lite. Huset var fylt til
randen, og Aftenpostens Mona Levin ga forestillingen knallkritikk.

Juvelen har lang tradisjon som faghandel innen gullsmed- og urmakerfaget. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter av god kvalitet til konkurransedyktige priser. Hos Juvelen Lambertseter, Manglerud, Oppsal
og Tveita får du fast 10 prosent medlemsrabatt på blant annet:

Cafeen/baren åpner kl 16.00.

• Diamanter
• Gull
• Sølv
• Motesmykker/bijouteri

Billetter: tlf. 815 11 500 eller www.billettluka.no/cafeteatret
www.cafeteatret.no
Hollendergt. 8

Se også www.juvelen.no
NB! Husk medlemskortet. Tilbudet kan ikke benyttes i kombinasjon med øvrige tilbud.

Nå kan du oppleve cabareten til medlemspris! Forestillingen spilles
ti kvelder i perioden 8. oktober til 5. november.

Medlemsfordel
OBOS-pris kr 245 inkl. bil.avg.
Ordinær pris kr 300

• Sølvbestikk
• Klokker
• Reparasjoner inkl. gravering
av smykker og klokker

Medlemsfordel
10 % rabatt i senterforretningene

Bygg og bolig

Kjøp strøm til innkjøpspris
OBOS barekraft sikrer deg en av markedets beste strømavtaler.
Ingen bindingstid, etablerings- eller årsgebyr.
Du betaler rett og slett innkjøpspris fra strømbørsen Nord Pool pluss et
lite månedlig påslag. (Ved et årlig forbruk på 20 000 kWh utgjør påslaget
1,25 øre/kWh).
Det er enkelt å skifte strømleverandør. OBOS’ samarbeidspartner ordner
alt det praktiske for deg. Du vil merke forskjell både gjennom lavere pris
og bedre service.
OBOS barekraft bestiller du kostnadsfritt på www.obos.no.
Du kan også ringe tlf. 57 75 79 50.

Medlemsfordel
OBOS barekraft: Strøm til innkjøpspris + fast månedlig påslag kr 20,75.
OBOS barevannkraft: Strøm til innkjøpspris fra fornybare kilder.
+ månedlig påslag kr 45,75.

72

OBOSBLADET

www.obos.no/medlem

Fritid og kultur

foto: Espen Bratlie/Samfoto

Julekonsert med Sølvguttene
Kom i julestemning med OBOS-medlemmenes egen julekonsert. 1. desember
får du Sølvguttene, Oslo Domkor og solister fra Operaen til medlemspris.
Tirsdag 1. desember kl. 19.00 er det tid for OBOS-medlemmenes
julekonsert. Konserten er i år lagt til Grønland kirke. Her får du
velkjente julesanger og vakker musikk, fremført av noen av Norges
fremste utøvere.
Billetter:
OBOS, Hammersborg torg 1, eller www.billettservice.no, tlf. 815 33 133.
Billettavgift, kr 20 per billett, tilkommer hos Billettservice.

Salgsstart 20. oktober.

Medvirkende:
• Oslo Domkor
• Sølvguttene
• Solistene Toril Carlsen og Magne
Fremmerlid fra Den Norske Opera
& Ballett

Medlemsfordel
OBOS-pris kr 190
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Ferie og reise

Førjulstur til Vilnius
Opplev en by med spennende historie, kultur og shopping.
Bli med på førjulstur til Vilnius 5. til 8. desember.
Vi frister med tre førjulsnetter i Litauens vakre hovedstad, Vilnius,
som kan by på bysightseeing og meget gode shoppingmuligheter. Bo
luksuriøst midt i Gamlebyen på ærverdige Narutis Hotell, og bli med
på shoppingutﬂukt til kjøpesenteret Akropolis utenfor byen. Avreise
fra Gardermoen kl. 19.00 lørdag 5. desember, tilbake kl. 23.50 tirsdag
8. desember.
Reisen inkluderer direkteﬂy Oslo-Vilnius t/r, buss mellom ﬂyplass og
bosted, dobbeltrom på 5-stjerners hotell med frokostbuffet, guidet bysightseeing, transport til Akropolis og egen reiseleder fra Reiselyst.
Bestill på telefon 32 26 58 90 eller på epost: post@reiselyst.no innen
28. oktober. Begrenset antall plasser.

Medlemsfordel
Pris per person i dobbeltrom kr 3.790
Ordinær pris kr 4.890
Tillegg for enkeltrom kr 850

Fritid og kultur

Mesteraften i Operaen
Tre balletter, én koreograf. Denne høstens Mesteraften er viet
Nacho Duato og hans spanske koreograﬁske kraft.
Nacho Duato er naturtalentet som kom inn på anerkjente Rambert
School of Ballet tross at han egentlig var for gammel og manglet teknikk
og trening. Han hadde rett og slett en helt egen evne til å fengsle sitt
publikum. Og han fengsler fortsatt.
I denne forestillingens tre verk maler han sine store, ﬂytende bevegelser
til stemningsfull spansk og italiensk musikk fra 15 og 1600-tallet, samt
sterk musikk av Karl Jenkins.
Spilles 31. oktober, 2., 9. og 13.-16. november.
Les mer/bestill billetter www.operaen.no, tlf. 21 42 21 21.

Medlemsfordel
20 % rabatt
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Diverse tilbud

Kometkameratene og KORK

Bunad til jul?

Bli med på musikalsk moro med Kometkameratene og Kringkastingsorkestret i NRKs Store studio. Tilbud på voksenbilletter!

Husﬂiden gir i høst 10 % medlemsrabatt på målsydde herreog guttebunader.

Tidligere i år landet Kometkameratene fra Barne-TV på Operataket
og lagde liv og røre i Kringkastingsorkestret (KORK). Nå kommer
Mook, Gilli og alle de andre til Store studio også, og du kan være
med på moroa.
Onsdag 16., torsdag 17. eller fredag 18. desember kl. 18.00.
Les mer på www.nrk.no/kork
Billetter www.billettservice.no, tlf. 815 22 133, på Posten, hos Narvesen,
7-Eleven, eller i NRK-butikken på Marienlyst. Billetter til barn
(under 16 år): 100 kroner.
Medlemsfordel
OBOS-pris voksenbillett kr 160 per person
Ordinær pris kr 200

I Den Norske Husﬂiden i Rosenkrantz gate får OBOS-medlemmer
10 % fast rabatt på alle varer (gjelder ikke bøker og skreddersydde
bunader). Fram til 30. november også 10 % medlemsrabatt på alle
målsydde herre- og guttebunader.
Bunadene som omfattes av tilbudet kan du se på www.dennorskehusﬂiden.no. Har du spørsmål, ring 22 42 10 75, eller send en e-post
til post@dennorskehusﬂiden.no.
Kom innom i Rosenkrantzgate. 19-21 i Oslo sentrum, så tar vi mål
av deg! Husk medlemskortet!

Medlemsfordel
10 % fast medlemsrabatt
10 % på målsydde herre- og
guttebunader t.o.m. 30.11.2009

Bil og drivstoff

OBOS billån med kampanjerente
Drømmer du om ny bil? Som OBOS-medlem er billån på gunstige
betingelser en av fordelene du kan glede deg over.
Lav rente
Akkurat nå får du OBOS billån med kampanjerente fra 4,40 % nominell
og 5,20 % effektiv.*
Fleksibel nedbetaling
Du kan få opptil 10 års nedbetaling på billånet ditt. I tillegg kan du
få hele 3 betalingsfrie måneder per år.
Saksbehandlingen tar bare noen få minutter.
Les mer på www.obos.no/billån eller ring OBOS medlemsservice på
tlf 22 86 59 90. Du kan også ringe ELCON på 08525 eller lese mer
på www.elcon.no
*Renten er per 28. september 2009. Sjekk www.obos.no for oppdatert rente
og beregningsgrunnlag.

Medlemsfordel
Lavere rente og gebyrer
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Diverse tilbud

OBOS MasterCard
Nå kan medlemskortet ditt også bli et internasjonalt kredittkort. Som
medlem har du tilgang til ett av markedets beste – OBOS MasterCard.
OBOS MasterCard gir deg handlefrihet når du trenger det. Du oppnår
medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere, og kan betale med det
samme kortet når du benytter deg av tilbudene.
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 6 ukers rentefri betalingsutsettelse. Dermed slipper du å betale
renter hvis faktura betales på forfallsdato
• Ingen årsavgift, månedsgebyr eller fakturagebyr
• Gebyrfrie varekjøp over hele verden
OBOS MasterCard - utstedt av DnB NOR Bank ASA.
Kundeservice OBOS MasterCard tlf. 815 35 058 eller se mer informasjon
på www.obos.no/mastercard

Medlemsfordel
Kredittkort uten årsavgift

Diverse tilbud

Fonus – ditt fullservice begravelsesbyrå
Fonus er Nordens største sammenslutning av begravelsesbyråer og
tilbyr fullservice innen begravelse og tilhørende tjenester.
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. 03024 eller www.fonus.no
Oslo:

Akershus:

Østfold:

Hedmark:

Lambertseter
Linderud
Sinsen

Asker
Bærum
Drøbak
Lillestrøm
Fet

Askim
Fredrikstad
Moss
Mysen
Sarpsborg

Elverum
Løten
Hamar
Stange

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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Bygg og bolig

30 prosent jubileumsrabatt
Holstad + Westerheim AS fyller 30 år og gir 30 prosent rabatt til
OBOS-medlemmer på Ifø baderomsmøbler, servanter og klosetter.
Tilbudet gjelder i perioden 26. til 31. oktober 2009 på ordinære varer
betalt i butikken. Fritt tilkjørt. OBOS-medlemmer bosatt i Oslo får også
spesialtilbud på utskifting til Ifø 6870 klosett med sete. Klosettet er kondensfritt med dufttabletten Fresh WC som avgir frisk duft, forenkler
rengjøringen og farger vannet blått ved hver nedspyling. Den store foten
dekker hull i gulvet etter tidligere installasjon.
Comfort Lambertseter er totalleverandør av bad og våtrom, og hjelper
deg med alt fra planløsning og valg av produkter til montering. Enkelt
og problemfritt.
Husk å vise medlemskort før du handler/bestiller.
Raschs vei 40, 1153 Oslo (v/Karlsrud t-banestasjon)
Tlf. 23 16 89 50. Faks 23 16 89 51
post@holstad-westerheim.no
www.holstad-westerheim.no

Medlemsfordel
Rabatt på Ifø 26. til 31. oktober
Ifø 6870 klosett kr 4990 ferdig skiftet (i Oslo)

Diverse tilbud

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. Sjekk ut
dine medlemsvilkår og bestill rabattene på www.obos.no.
Send sms OBOS til 2000 og få 30 minutters ekstra ringetid per måned
på alle dine fakturabaserte mobilabonnementer fra Telenor, unntatt
Djuice, SurfPrat og kontantkort.
Som OBOS-medlem får du også opptil:
25 % rabatt på fasttelefoni
25 % rabatt på bredbåndstelefoni
15 % rabatt på bredbånd ADSL
Bestill på www.obos.no

www.obos.no

Medlemsfordel
30 minutter ekstra ringetid
Opptil 25 % rabatt på telefoni og bredbånd
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Diverse tilbud

Fritid og kultur

Taube – musikalsk festforestilling
På tide å pusse opp hjemme?
EU-blomsten er din garanti for hensyn til miljø, sunnhet
og god kvalitet.
Bruk miljømerket, vanntynnbar maling til oppussingsjobben.
OBOS-medlemmer får 20 % rabatt hos Flügger. Her ﬁnner du
maling, tapet, verktøy og gode råd til oppussingen.
Finn din nærmeste Flügger farveforretning på www.ﬂugger.no
Husk medlemskortet!

Medlemsfordel
20 % rabatt

Senior+

Bruk medlemsfordelen og kjøp rabatterte billetter til høstens
store Taube-kabaret på Edderkoppen fra 18. september til
31. oktober.
Taube er en storslått forestilling basert på trubaduren, verdensborgeren
og eventyreren Evert Taubes legendariske liv og udødelige melodier.
Regi: Bentein Baardson, medvirkende bl.a. Hilde Lyrån og Brit
Elisabeth Haagensli.
Taube lar det velkjente persongalleriet med Fritiof Andersson,
Carmencita, Rönnerdal, Calle Schewen, Ellinor og mange ﬂere leve
videre. Unn deg en minnerik kveld i Taubes ånd.
Billetter på Edderkoppen Teater, St. Olavs plass 1, tlf. 23 35 34 20.
Spilleplan ﬁnner du på www.edderkoppen.no
Ingen billettavgift ved henting i teateret.
Medlemsfordel
OBOS-pris kr 495
Ordinær pris kr 550 eks. billettavgift

Dette tilbudet gjelder medlemmer over 55 år

Seniortreff i Teaterkjeller’n
Sett av mandag 23. november kl. 13.00 til et hyggelig møte med
Benny Borg og en lett lunsj til ord og toner fra Cornelis Vreeswijks
dikt og ballader.
Kun akkompagnert av gitar og barkrakk, tegner Benny Borg et usentimentalt, men respektfullt bilde av sitt store forbilde, Cornelis Vreeswijk.
Forestillingen har siden urpremieren vært spilt mer enn 250 ganger over
hele landet, og 23. november innbys seniormedlemmene til en stemningsfull stund i samvær med gamle og nye bekjente i Centralteatrets kjeller.
Møtested:
Teaterkjeller’n, Akersgata 38 i Oslo
NB! Dørene åpnes kl. 12.30
Påmelding:
OBOS Medlemsservice, tlf. 22 86 59 90, innen 10. november.
NB! Begrenset antall plasser.

Medlemsfordel
OBOS-pris inkl. lunsj kr 250 per person
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Diverse tilbud

Trygghet til en rimelig pris
OBOS innboforsikring er et forsikringstilbud spesielt utviklet for medlemmer.
Du velger den forsikringssummen som passer best for deg.
Prisen avhenger av bosted, men den er uansett meget
konkurransedyktig.
Forsikringssum
Premiesone 1:
Premiesone 2:
Premiesone 3:
Premiesone 4:

kr 1 500 000
kr 1 250
kr 830
kr 1 230
kr 1 180

kr 500 000
kr
kr
kr
kr

950
530
980
850

Samarbeidsavtalen mellom If og OBOS sikrer også medlemmene
rabatt på andre private forsikringer. Les mer på www.obos.no.

Premiesone 1:
Premiesone 2:
Premiesone 3:

Oslo
Bærum, Lørenskog, Ski og Skedsmo
Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand,
Drammen, Tromsø, Asker, Oppegård og Ås
Premiesone 4:
Landet forøvrig
Du kan utvide din OBOS Innboforsikring med Super-dekning.
Dette koster 295 kroner i tillegg per år.

Er du medlem og ønsker å kjøpe OBOS innforsikring?
Ring If på telefon 02400.

Medlemsfordel
Lavere premie og gode vilkår
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Fritid og kultur

Noe for alle
OBOS inviterer til egne medlemsforestillinger for hele familien
i november og desember.
Onsdag 4. november kl. 17.00 kan du få et gjensyn med Prøysens fornøyelige univers og kjente ﬁgurer i forestillingen Du skal få en dag i mårå…
på Det Norske Teatret.
Søndag 20. desember kl. 18.00 spilles juleeventyret Putti Plutti Pott
eksklusivt for OBOS-medlemmene i Oslo Spektrum.
For billettbestilling, ring OBOS på tlf. 22 86 59 90, eller kjøp billettene
på www.obos.no

Medlemsfordel
OBOS-pris Prøysen kr 170
OBOS-pris Putti Plutti Pott kr 195
Ordinær pris kr 230 / 245

Fritid og kultur

Supertilbud fra Oslo-Filharmonien!
Et spesialtilbud til OBOS-medlemmer: Oslo-Filharmonien og Ravel,
Mozart og Bizet i Oslo Konserthus 4. november.
Få med deg høstens ﬁlharmoniske konsertopplevelse med Oslo-Filharmonien i Oslo Konserthus 4. november kl 19.30: Ravel: Valses nobles et
sentimentales, Mozart: Klaverkonsert nr. 27 og Bizet: Symfoni i C-dur.
Dirigent og klaversolist: Christian Zacharias.
Tilbudet omfatter også miniforedraget Bak notene kl. 19.00 i Store Sal
med Henrik Hellstenius, komponist og professor ved Norges Musikkhøgskole.
Les mer på www.osloﬁlharmonien.no, hvor du også kan kjøpe eller
bestille billetter. Billetter kan også bestilles eller kjøpes i Oslo Konserthus
tlf. 23 11 31 11, hos Billettservice på 815 33 133, eller kjøpes direkte på
Posten, Narvesen og 7-Eleven.
Inntil to billetter per medlem. (Inntil ﬁre billetter for OBOS Senior+).

Medlemsfordel
Tilbudspris: Kr 260/230
Ordinær OBOS-pris kr 315/275
Ordinær pris 380/340
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DØRER
VINDUER
PARKETT
KJØKKEN
2.500m2 SHOWROOM
Du finner oss på Alnabru
Lettvint å parkere
Kvalifisert betjening og
veiledning
Arveset
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For leserne av OBOS-bladet
har vi et helt spesielt tilbud
på dekk og felg:

Megahjul er slanket til kun èn butikk i
Oslo-regionen.

Her er noen eksempler:
175/70R13 fra 255,195/60R14 fra 226,185/60R15 fra 455,205/60R16 fra 531,225/50R17 fra 756,Ta med denne annonsen når
du kommer til butikken!

Vi har effektivisert og derfor slanket
prisene også. I hele vinter selger vi de
fleste merkevarer til halve prisen av det
som dekkene koster i prislistene til
importørene - mot at du fremviser denne
annonsen!
Felgene vi fører er enda billigere!
Besøk oss i Lørenfaret 1B på Økern
Se kart og veiforklaring på
www.megahjul.com

Se felger på www.megahjul.com eller ring 815 33 444

GREY

Foto: Ståle Andersen

Skjønsberg gjør hat trick

1

HD PVR

3

pause, spole,
ta opp tv

2

Raskt
bredbånd

Rimelig
telefoni

1. HD PVR - pause, spole, ta opp
HD PVR-dekoderen gjør at Skjønsberg kan se tv og fotball når han vil, med HD-kvalitet på en rekke kanaler.

2. Superraskt bredbånd
Nye nettvaner krever bedre kapasitet på bredbåndet. Som Canal Digital kunde har Skjønsberg lynraskt bredbånd.

3. Rimelig telefoni
Med bredbåndstelefon kan Skjønsberg ringe så mye han vil over hele Norden til en fast, lav sum i måneden.

Hva med dere?
Bestill fellesavtalen KOMPLETT, tre-i-en løsningen for borettslag.
Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie eller din
kontaktperson hos Canal Digital. For mer informasjon om
KOMPLETT se canaldigital.no/komplett.

KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggavtale utover grunnpakken/serviceavtalen.

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

Den nye standarden.
Økt merverdi, reduserte kostnader, miljøvennlig.
All informasjon ﬁnner du under
www.miele-professional.no
Tlf: 67 17 31 00

Merverdi teller

