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Kvalitet siden 1970

HADDE DU KJENT DISSE MENNESKENE,
VILLE DU VISST AT DU VAR I GODE HENDER.
Siden 1970 har Buer renovert, reparert, tettet, malt og fått skikk på alt fra borger
til borettslag over hele østlandet. Malere, murere, tømrere, gulvleggere
og en administrasjon som tar vare på byggene du har ansvar for.

REHABILITERING AV FASADER – TAK – VINDUER – OPPGANGER

Ring 09100
Rød:

for gratis befaring i ditt borettslag
Rød:

Rød:

leder

PÅ NETT

Følg
OBOS på
Facebook!

KONSERNSJEF MARTIN MÆLAND

fortettes og hvor mye. Og når vi kan forvente at boligbygging prioriteres foran
andre viktige hensyn og hva skal vi bidra
med av finansiering til infrastrukturtiltak?
Byggehøyder på kun 30 meter på kollektivknutepunkter er lite offensivt. Vi ønsker en
minsteutnyttelse på tomter i knutepunkter
i stedet for å stille krav om fellesplanlegging og områdeutnyttelse. OBOS mener
at politikerne må ta føringen. Politikerne
må tørre å gjøre det som er uttalt og ikke
legge opp til omkamper. I tillegg mener
vi at saksbehandlernes mulighet til å utøve skjønn og til å mene mye om arkitektur,
byggehøyder osv., gir lite forutsigbar saksbehandling og mer tidkrevende og dyrere
byggesaksprosesser.

Gode intensjoner,
lite trøkk
➺

I Oslo kommunes forslag til kommuneplan anslår kommunen selv at det er behov for 100 000
nye boliger fram mot 2030. De siste femten årene er det bygget 40 000 nye boliger.
Det må altså bygges to og en halv ganger så
mange boliger de neste femten årene som vi
har gjort de siste femten. I forslaget til kommuneplan angir byrådet at det finnes arealer til å bygge knappe 150 000 innenfor byens grenser. Det høres fint ut, men det i seg
selv betyr ikke at det faktisk blir bygget flere boliger.

ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

STORT BOLIGBEHOV.

VANSKELIGERE BOLIGBYGGING. Vi er ikke
i tvil om at fagetaten og byrådet har de beste intensjoner. Men planen har bommet på
flere vesentlige forhold. Forslaget til ny
kommuneplan vil dessverre ikke bidra til at
det blir lettere å bygge de nye boligene som
Oslo kommune selv anslår det er behov for.
Mange av forslagene er stikk i strid med
signaler om forenklinger som har kommet
fra regjeringen. Obligatorisk fellesplanlegging rundt kollektivknutepunkter er svært
tidkrevende og vil føre til at utviklingsprosesser stanser opp. Oslo trenger bygging på
mange ulike steder samtidig. Utbygging av
enkeltprosjekter som ikke hemmes av store
planprosesser er helt avgjørende. Begreper
som «områdeutnyttelse» skaper usikkerhet
om hvordan utbyggere kan utnytte tomtene
sine og øker risikoen ved å kjøpe tomter fordi det blir fullstendig uforutsigbart hva som
kan bygges på den enkelte tomt. Kravene til
utomhusområder vil gjøre boligbyggingen

«Som utbygger trenger OBOS
forutsigbarhet. Vi vil vite
hvilken retning byen ønskes
utviklet i, hvilke utbyggingsområder som skal prioriteres,
i hvilken rekkefølge, hvor det
skal fortettes og hvor mye.»
vesentlig dyrere og faktisk også kunne hindre den. Restriksjoner på byggehøyder til
30 meter er i praksis et forbud mot å bygge høyere enn ti etasjer på kollektivknutepunkter og utviklingsområder, og vil gjøre
det vanskeligere å bygge høyere og tettere
på steder der dette vil være nødvendig, som
for eksempel i Middelthunsgate på Majorstuen i Oslo.
Som utbygger trenger OBOS forutsigbarhet. Vi vil
vite hvilken retning byen ønskes utviklet i,
hvilke utbyggingsområder som skal prioriteres, i hvilken rekkefølge, hvor det skal
MER STYRING, MINDRE SKJØNN.

INFRASTRUKTUR ER VIKTIG. Staten må i
større grad bidra til infrastrukturutbygging i Oslo-området for å gjøre flere tomter attraktive. Fremdriften både på vei og
bane, og ikke minst den svært viktige Fornebubanen, lider under uklar ansvarsfordeling mellom stat, fylke og kommuner.
Kanskje har vi noe å lære av svenskene?
Den svenske regjeringen har påtatt seg en
pådriverrolle i å få til en historisk infrastrukturutbygging i Stockholm, nettopp
for å møte befolkningsvekst og mangel på
boliger. Nabokommunene til Stockholm
har forpliktet seg til å bygge 19 nye kilometer tunnelbane, ni nye tunnelbanestasjoner
og 78 000 nye boliger fram mot 2030. Tunnelbanestrekningene vil stå ferdig i 2025,
tolv år fra regjeringens forhandler ble utnevnt. Hvor lenge skal vi holde på med
Fornebubanen?
KLARERE PRIORITERINGER. OBOS mener
at kommuneplanen for Oslo er full av gode
intensjoner, men med vår erfaring innen boligbygging gjennom over 80 år vet vi at gode
intensjoner ikke holder. Det trengs større krefter, mer tydelighet og klarere prioriteringer for at 100 000 nye boliger skal se
dagens lys i Oslo innen år 2030.

Martin Mæland
er konsernsjef i OBOS.
Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har vært
konsernsjef i OBOS
siden 1983.
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INGEN SPREKKER I FASADEN
Pantone

Pantone

CMYK

#stoltavjobben
Simen er murmester og rehabiliterer gamle murfasader. Han er ivrig opptatt av jobben sin, og uten ham ville mange av
byens gamle, vakre murbygg forfalt. Sammen med 320 ansatte i Alliero, utgjør Simen et team med bred fagkompetanse
og faglig stolthet. Takket være dyktige medarbeidere kan vi holde bygninger vedlike på en verdig måte.
Dét skal vi fortsette med også i årene som kommer.

Din totalleverandør av kvalitetshåndverk
alliero.no - tlf: 23 26 54 00

redaktøren
CATHRINE WOLF LUND

OBOS-APP

Last ned
-helt
GRATIS

JA TAKK:
Hjemmekontormiljø fra danske
House Doctor.

Kronekontroll
DEL GODENE. Denne gangen skriver vi

om delingsøkonomi i økonomiutgaven
vår. I delingsøkonomien er det privatpersoner som bruker internett og ny teknologi til å kjøpe, selge, leie eller bytte
varer og tjenester seg imellom. Noen leier ut et rom til turister på besøk i byen,
andre deler på bil, organiserer transport
og varelevering eller kjøper inn økologisk mat til fordeling i et matkollektiv.
Det er en tankegang som støtter opp om
et ønske om en mer bærekraftig livsstil.
Les saken fra side 30!

Housedoctor.dk

KLOKKA GÅR:
Klokken heter
«Analog» og
kommer fra HAY.
Hayshop.no
PENGEFANGER:
Putt myntene på
sparekule i keramikk. Fra Arhoj.dk.

VERDIENE VÅRE. Å holde kontroll på

økonomien i borettslag og sameier, der
store verdier forvaltes i fellesskap, er en
viktig oppgave. Vi har møtt et styre i et
borettslag i Stavanger og fulgt dem på
veien mot vedtaket om å starte rehabilitering og å øke fellesutgiftene. I tillegg
har vi sett nærmere på hvordan politiet
og skattemyndighetene trapper opp
kampen mot svart arbeid i byggebransjen og hvordan borettslag og andre
oppdragsgivere kan unngå å bli lurt. Se
side 36.

BOLIGNYTT. Les de siste nyhetene om
OBOS’ nye boligprosjekter over hele
landet i boligseksjonen i magasinet, fra
side 77. Laster du ned nettbrettutgaven
i app store/google play får du også alt
sammen – og litt ekstra krydder.
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Lørdag 13. desember
Kl. 13.00 - 15.00
Tegnetriks med
Øistein Blyant

Torsdag 18.desember
NATTÅPENT til kl. 24.00
Minikonsert kl.19.00
med Tone Damli

LATTERLIG
BRA JULEFEST!
Åpent: 10-21 (09-19) | Dagligvare: 08-21 (09-19) | Bank | Post | Apotek | Vinmonopol
| 73 butikker | 500 parkeringsplass | Gratis parkering | www.tveitasenter.no

utvalgt
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➺

VENTETID: Advent må
ikke være lilla. Pynt opp
med papirstjerner i sølv og
sort, finfint sammen med
både lyst og mørkt treverk.

13 Aktuelt
OBOS kårer det borettslaget eller sameiet som har
vært best på rehabilitering
i år. Meld dere på og vinn
150 000 kroner!

15 Analysen
OBOS-bladet og leserne. 65
prosent av mottakerne leser
OBOS-bladet ofte eller av
og til, og i snitt har disse lest
4,8 utgaver av de siste seks
utgavene.

17 Medlem
Visste du at ditt nye OBOSmedlemskort kommer med
OBOS-bladet nr. 1 i februar neste år og er gyldig til
2017?

19 Vi bygger
Les de siste byggenyhetene
fra OBOS. Nye boliger på
Sem i Vestfold, i Fjell utenfor
Bergen og på Fornebu.

21 Aktuelt
Årets julegave? Kjøper du
festivalpass til Slottsfjell før
nyttår får du 300 kroner i
OBOS-rabatt.

FOTO HOUSE DOCTOR

23 Økonomen
Vi har klart oss fint gjennom
både den amerikanske og
den spanske boligboblen.
Men den kinesiske kan komme til å ramme oss hardt.
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Vi KAN kjøkken - etter 32 år i bransjen!
Tlf 22 68 90 00

På tide med en

kjøkken
fornyelse?

Hvitevarer

Alltid
% på
25-40 rer!
a
hvitev

Bytte ut alt eller bare noe. Du bestemmer og vi produserer
etter mål og leverer ferdig montert på 1 dag om mulig.
Bytt kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate og du har
et helt nytt kjøkken.

Benkeplater

Skyvedørsgarderobe

Utvider du med noen nye skrog og innmat, får du en ny
helhetsløsning med smarte funksjoner.

Kjøkken

Kjøkken Skredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og
løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.

KÜCHEN

Ta kontakt for ett
uforpliktende møte:
WYSIWYGdesign

Tlf 22 68 90 00
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PÅ NETT

AKTUELT

Følg
OBOS på
Facebook!

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

FARGESTERKT: Kallerudvegen 6-10 borettslag på Gjøvik var en av
kandidatene i 2013.

JUL I
KVÆRNERBYEN

Julequiz
Torsdag 11. desember blir det
julequiz på Backyard kl 19.00.
Quizåret avsluttes og oppsummeres på Backyard under ledelse av Eddie Thomas.

Julekonsert
Torsdag 18. desember kl 19.00
blir det julekonsert i Fyrhuset: Sopranene Bente Eggum
Johannessen og Hildegunn
Coucheron, samt pianist
Emma Rowena Hansen byr
på julemusikk fra ulike deler
av verden. Dessuten spiller
Kværnerbyen Roof Top Orchestra med mezzosopranen
Hildegunn Coucheron – klassisk repertoar i eksotisk drakt.

TEKST REDAKSJONEN FOTO NYEBILDER.NO

Julenachspiel

Har dere rehabilitert?
HELE LANDET OBOS kårer det borettslaget eller sameiet som har vært best på rehabilitering i år. Meld
dere på og vinn 150 000 kroner! Har dere gjort et vedlikeholdsløft for borettslaget eller boligsameiet
som blir avsluttet i 2014? Da kan dere melde dere på i kampen om OBOS’ rehabiliteringspris.
–Vi håper å få inn mange eksempler på rehabilitering som har gjort bomiljøet bedre, mer moderne, mer miljøvennlig, eller kanskje rett og slett bare vakrere, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS og
jurymedlem, Åge Pettersen. Alle boligselskaper kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av OBOS
eller ikke.
Les mer om påmelding, kriterier og frister på obos.no/rehabiliteringsprisen

Etter julekonserten i Fyrhuset
inviteres det til julenachspiel
på Backyard torsdag 18. desember kl 21. 30. The Yuletide
Tiddlers serverer svisker fra
«The Dark side of the Prune». Det blir med andre ord
sviskekomplott og jam med
julesmak.
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PÅ BRETT

ANALYSEN

Last ned
OBOSBLADET på
nettbrett!

OBOS-BLADET OG LESERNE

TEKST HENRIK SØRLIE KILDE IPSOS MMI-UNDERSØKELSE OKTOBER 2014. UTVALG: 467 OBOS-MEDLEMMER. FEILMARGINER: PLUSS/MINUS 2-5 PROSENTPOENG

SLIK BOR DE SOM LESER OBOS-BLADET:

Boligtype: 46 prosent bor i blokk, 25 prosent i enebolig og 24 prosent av leserne bor
i rekkehus eller 2-4-mannsbolig.

ALDEREN PÅ DE SOM LESER:

43%

25
ANTALL MINUTTER LESETID:

26%

LESERE FORDELT PÅ KJØNN:

49

MENN

minutter bruker leserne i
snitt på OBOS-bladet.
36 prosent bruker under
ti minutter, og 32 prosent
bruker 21 minutter eller mer.

Vi spurte leserne: IPSOS MMI har spurt
OBOS-bladets lesere i en leserundersøkelse i 2014. OBOS-bladet har et opplag på
346 000. 65 prosent av mottakerne leser
OBOS-bladet ofte eller av og til, og i snitt
har disse lest 4,8 utgaver av de siste seks
utgavene. 15 prosent av mottakerne har
ikke lest noen av utgavene.

51

KVINNER

Knapt flertall: 51 prosent av leserne er
kvinner, mens 49 prosent er menn.

43%
OPPLAGSTALL:

Leseralder: 26 prosent av leserne er under
35 år, 30 prosent er mellom 35 og 55 år,
mens 43 prosent er eldre enn 55 år.

LESER OM BOLIGPROSJEKTER I OBOS-BLADET:

49%

346 000
Antall eksemplarer: OBOS-bladet har kommet ut siden 1947 og har i 2014 et opplag på 346 000.

LESERSKAREN:

FAMILIEØKONOMI:

Folk per husstand: 28 prosent av leserne
er én person i husstanden, mens 38 prosent er to personer. 5 prosent av leserne er
5 personer eller mer i husstanden.

Husstandsinntekt: 40 prosent av leserne har
800 000 kroner eller mer i husstandsinntekt,
mens 24 prosent har en husstandsinntekt på
mellom 500 og 800 000 kroner.

30%
21%

JA

JA, AV OG TIL

NEI

Populært: Boligprosjektsidene i bladet
leses ofte eller av og til av til sammen 79
prosent av leserne.
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NYTT KJØKKEN?
BYTT DØRER OG SKUFFER
Spis frokost i ditt gamle kjøkken,
og middag i ditt nye!

Vi kan
bytte benkeplate og bygge
opp til tak

Vi hjelper deg!
Vi renoverer ditt gamle kjøkken
ved å skifte dører og setter inn
nye moderne skuffesystemer
med heldemping.
Du velger kun farge og profil
og vi hjelper deg med resten.
Ring oss på :
OSLO OMENG
VESTFOLD
ØSTFOLD
Hovedkontor

920 69 096
970 53 151
900 22 498
55 25 70 05

for et gratis kostnadsoverslag
og en hyggelig kjøkkenprat

Jan-Erik Skaar
Herjedals Kjøkken

www.herjedalskjokken.no
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MEDLEM

MER INFO

Les mer på
side 99–112

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

MEDLEMSNYTT
Nytt kontonummer

Neste års kontingent skal
betales til nytt kontonummer: 9820.20.00002.
Alle som bor i OBOStilknyttet bolig betaler
kontingenten gjennom felleskostnadene. Alle andre
får giro på kr. 200 med
OBOS-bladet i februar.

Nytt medlemskort

Ditt nye medlemskort
kommer med OBOS-bladet
nr. 1 i februar og er gyldig
til 2017.

eFaktura

TEKST HENRIK SØRLIE FOTO MAGNUS NYLØKKEN/SKIFORENINGEN

I nettbanken kan du inngå
avtale om eFaktura neste
gang du legger inn betaling
for kontingenten. Bruk medlemsnummeret ditt
som referanse.

Bli med på folkefesten!
OSLO Bli med på verdens største skifest! 13.-15. mars kan du
oppleve skistjernene og den unike stemningen under Holmenkollen Skifestival. Hvem som vinner er uvisst, men det er lov
å håpe på norsk seier. Det konkurreres i grenene kombinert,
hopp og langrenn. Billetter bestilles på obos.no/Holmenkollen
eller ved å ringe Billettservice på tlf. 815 33 133.

Medlemsfordel: Som OBOS-medlem får du halv pris hvis du
bestiller billetter før julaften. Etter dette får du 25 prosent rabatt.
Det vil også selges billetter inkludert buss fra Hamar, Tønsberg
og Fredrikstad.

25

prosent rabatt for
inngang i Nobels
Fredssenter. Fredsprisutstillingen åpner
12. desember.

Avtalegiro

Fra nyttår kan du inngå
avtalegiro i forbindelse med
kontingentbetalingen.

WWW.NOBELPEACECENTER.ORG
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Gavekort –

enkelt å gi, supert å få!

Våre sentergavekort gir
tusenvis av muligheter!

Nå kan du kjøpe gavekort på våre automater. Gå
inn på sentrenes nettsider for info om utsalgssteder.

utvalgt

MER INFO

VI BYGGER

Se flere
prosjekter
FRA SIDE 77

OBOS-PROSJEKTER LANDET RUNDT

Helt nytt i Tønsberg
VESTFOLD Block Watne skal bygge 62 boliger i
Kongstunet på Sem i Tønsberg kommune. Salget av
seks nye tomannsboliger starter torsdag 15. januar.
Idylliske Kongstunet ligger ti minutter unna Tønsberg
sentrum, og boligene bygges i en blindvei med nærhet til skogen, skianlegg og småbåthavner. På Sem
har du kort vei til butikker, barnehager og skoler.

TEKST HENRIK SØRLIE ILLUSTRASJON OXIVISUALS

Les mer: blockwatne.no/kongstunet

Bolig med utsikt

Planer i Sandvika

Ved skog og by

HORDALAND OBOS skal bygge 209 leiligheter i Straumsfjellet Panorama, som blir
liggende på en høyde i hjertet av Fjell
kommune. Fra tomten er det utsikt til
havet, til Hjeltefjorden, mot Askøy og over
innseilingen til Bergen. Bygging av de første 83 boligene er igangsatt, og i februar
starter salget av ytterligere 40 leiligheter.

AKERSHUS OBOS planlegger 120 leiligheter i vesthellingen mot Sandvikselva.
Fremdriften på ny E16 mellom Sandvika
og Vøyenenga vil være avgjørende for
salgsstart på prosjektet. Reguleringsforslaget er til behandling i kommunen,
og mulig salgsstart kan bli mot slutten
av 2015.

BUSKERUD På Gulskogen Vest skal Block
Watne bygge 42 boliger i prosjektet
som heter Skogli. Byggingen har startet,
og de første boligene står klare for
innflytting sommer/høst 2015. Det blir
tomannsboliger og leiligheter i småhus,
med kort vei til Drammen sentrum og
med naturen rett utenfor døra.

Les mer: obos.no/straumsfjellet

Les mer: obos.no/bjornegardsvingen

Les mer: blockwatne.no/skogli
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Gi dine skatter det
hjemmet de fortjener.

Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser.
Vi skreddersyr garderober og innredningsløsninger på dine mål.
La våre salgskonsulenter hjelpe deg å finne akkurat den løsningen
du er på jakt etter.

Tlf: 69 36 81 70
www.garderobemannen.no

utvalgt

AKTUELT

STORT OG SMÅTT FOR VÅRE MEDLEMMER

PÅ NETT

Følg
OBOS på
Facebook!

Interessert i boligpolitikk og
byutvikling?

TEKST REDAKSJONEN FOTO CHRISTIAN HASSUM ILLUSTRASJON VESA SAMMALISTO

Vil du være med i representantskapet i OBOS? Representantskapet velger OBOS’
styre og fører tilsyn med
at OBOS’ formål fremmes i
samsvar med gjeldende lover og regler. Er du medlem
i OBOS og p.t. ikke har brukt
medlemskapet til å kjøpe
bolig i et OBOS-tilknyttet
borettslag, kan du velges inn
i representantskapet. Høres
dette interessant ut? Send
en kort presentasjon av deg
selv til valgkomiteens sekretær Åge Pettersen på age.
pettersen@obos.no.

Førjulstilbud på Slottsfjell!
TØNSBERG Årets julegave? Kjøper du
festivalpass før nyttår får du 300 kroner i OBOS-rabatt. Neste års utgave av
Slottsfjell-festivalen går av stabelen 16.
til 18.juli og vi gleder oss veldig! Allerede er noen av våre beste norske artister
klare, nemlig Onkl P og de fjerne slektningene, Emilie Nicolas og Team Me! Nå
har du som OBOS-medlem mulighet til
å sikre deg festivalpass til en ekstra gunstig pris: OBOS-pris: 1690 kroner (ordinær pris: 1990 kroner) ved bestilling før
31. desember.

Les mer: obos.no/slottsfjell

Delegertmøte og
generalforsamling
Delegertmøte: Dersom du
er OBOS-medlem og ikke
har brukt medlemskapet til
å kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan du
også møte på delegertmøtet
i OBOS tirsdag 3. mars 2015.
Møtet avholdes kl. 1800 hos
OBOS på Hammersborg
torg 1, Oslo. Generalforsamling i OBOS: Mandag 20.
april kl 18.30 i Oslo Kongressenter (Folkets hus).
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Stemningsfull
julehandel
MED GOD PLASS, UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER OG NORGES BREDESTE
BUTIKKUTVALG, ER STRØMMEN STORSENTER STEDET Å DRA
FOR EN HYGGELIG OG BEHAGELIG JULEHANDEL. VELKOMMEN!

UTVIDEDE
ÅPNINGSTIDER
hverdager

10–22
SE DETALJERTE ÅPNINGSTIDER PÅ
WWW.STROMMENSTORSENTER.NO
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.
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LA EKSPERTEN
FINNE DITT
FESTANTREKK
Få hjelp av Personal Shopper Elin Månsson
til å finne ditt perfekte festantrekk!
For kun 300 kroner får du to timer som
inkluderer en samtale samt prøving av klær
som Elin har plukket ut for deg.
For mer info se strommenstorsenter.no

utvalgt

ØKONOMEN

PÅ NETT

JANSBLOGG.
eika.no

JAN LUDVIG ANDREASSEN OM BOLIGØKONOMI I ET MAKROPERSPEKTIV

være for sikker på at det går oss bedre enn
det gjorde med vår ondsinnete kollega i
eventyret. Saken er den at Kina i årene etter finanskrisen tidvis har stått for halvparten av verdens økonomiske vekst. En
vekst som har bidratt til at prisen på vår
viktigste eksportvare – råolje – har holdt
seg høy. En av motorene i denne helt unike
vekstperioden for Midtens Rike har vært
boligmarkedene. Boliger som dels ble bygget i offentlig regi, men også luksusboliger som ble kjøpt til investeringsformål.
Kjøpt nærmest som frimerker, uten tanke
på at eier skulle ta dem i bruk, men heller
bare la dem stå tomme i håp om verdistigning. Tallene er usikre, men det kan være
så mange som 60 millioner enheter som i
praksis har samme funksjon som pyramidene i Egypt. Fine å se på, men forhåpentligvis tas de aldri i bruk.

De tre Boligboblene Bruse
Vi har klart oss fint gjennom
både den amerikanske og den
spanske boligboblen. Men
den kinesiske kan komme til å
ramme oss hardt.

ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

➺

AMERIKANSK BOLIGBOBLE. Det var en
gang en boligboble i USA, hvor fattige og
rike kjøpte boliger de ikke hadde råd til. Det
gikk til slutt helt galt. Faktisk var det så tidlig som ved juletider 2005 at boligmarkedet stoppet helt opp i det nordlige Florida.
Områder som helt til siste slutt var preget
av overopphetede budrunder. Stoppen kunne ha vært lokal og løst seg selv, men etter
hvert ble det klart at boligmarkedene i denne solskinnsstaten bare var en liten del av
et lånefinansiert veddemål om evigvarende
høykonjunktur. Et veddemål som investorene tapte. Det tok litt tid, men etter hvert
favnet krisen vidt og bredt, før den globale
finanskrisen høsten tre år senere var et faktum. Norge klarte seg relativt godt, selv om
det også her på berget var store tap og personlige tragedier. Men i det store hele sto vi
han av uten å ha pådratt oss varig mén.

BOBLE PÅ SPANSK. Den andre Boligboblen
Bruse var den spanske. Her var volumene
på boligbyggingen viktigere enn prisene. I
Spania var millioner av arbeidere, korrupte politikere og selvfølgelig bankfolk avhengig av selve salget av nyoppførte boliger. Deres nasjonale katastrofe slo inn da
det viste seg at også de spanske boligene
var finansiert av flyktige penger. Midler
som forsvant både fordi investorer trakk
midlene sine ut, og fordi verdier ble kraftig forringet. Men Spania ble ikke ødelagt
av krisen. Tvert imot kom det mange fornuftige reformer i krisens kjølvann, og selv
om tidene fortsatt er vanskelige, går det
sakte men sikkert riktig vei for spanjolene. Nordmenn har utnyttet situasjonen til
å skaffe seg billige feriehus.
MEN HVA MED KINA? Vi glade, norske troll
overlevde begge de første Boblene Bruse,
både den globale som skaket kapitalismen i
sine grunnvoller, og den spanske, som bare
var et tragisk tilbakeslag for våre spanske
frender. Verre kan det gå nå når den siste og største Boligboblen Bruse er på vei:
Den kinesiske. Denne gangen skal en ikke

NORGE KAN RAMMES. Kinas yrkesbefolkning faller nå med et par millioner i året.
I år har boligsalget gått ned med om lag
10 prosent. Faren nå er at tilbakeslag i salget slår over i panikk, med en kollaps i den
private boligbyggingen som resultat. En
kollaps med store tap for boligeiere, konkurser hos byggherrer og en eksplosjon
i arbeidsledigheten. En kaskade av problemer som i siste instans kan true samfunnsstabiliteten i det som fortsatt er et
totalitært system. Et system hvis legitimitet hviler på dets evne til å generere økonomisk vekst. Kommunismen er det ingen som tror på lenger. Norge kan rammes
hardt hvis nedgangstider i Kina reduserer
etterspørselen etter råolje, med prisfall
som resultat.
SNIPP, SNAPP, SNUTE. Hvordan det gikk
med trollet, da han ble slått av den siste Bukken Bruse, sier eventyret intet om.
Trolig trakk han tilbake til sine tradisjonelle næringsveier i skog og mark. Måtte bare
omstille seg. Ingen dum idé, hvis oljeeventyret vårt snart er ute.

Jan Ludvig Andreassen
er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet
i Oslo. Sjeføkonom i EikaGruppen med hovedansvar for overvåking
av makroøkonomi
i inn- og utland.
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GLAVA®

FORSKJELLEN
MERKES!
God komfort starter
med riktig isolasjon

TENK ETTERISOLERING NÅR DU PUSSER OPP

Det er smart å etterisolere når du likevel skal pusse opp. Det gjør boligen
lun og komfortabel. Bruk GLAVA® Proff 35 til ditt prosjekt. Da vet du at
du har valgt isolasjon som har satt en helt ny bransjestandard hva gjelder
isolasjonsevne. Forskjellen merkes!

tema
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TEMA: ØKONOMI

26 I gråsonen
Politiet og skattemyndighetene har trappet opp
kampen mot svart arbeid i
byggebransjen. Borettslag
og andre oppdragsgivere vet
ofte ikke at de blir lurt.

32 Prisvekst
De neste ti årene byr på lave
renter og moderat prisvekst
i boligmarkedet. Det er spådommen fra sjeføkonom Jan
Ludvig Andreassen i Eika.

34 Kontortid
Det er snart et nytt år! Gi
hjemmekontoret et etterlengtet løft og si ja til
godt arbeidslys og smart
oppbevaring!

FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO

40 Del godene
Et rom, en bil eller litt ekstra
penger? I delingsøkonomien kan du tjene penger på å
dele det du har.

48 Pusser opp

FÅ TING PÅ STELL:
Orden i sakene –
orden i økonomien.
FRA SIDE 26

Borettslaget Tjensvoll
Terrasse IV står foran en
omfattende og kostbar rehabilitering. Det er tid for
generalforsamling.
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KAMPEN
MOT SVART
ARBEID
Politiet og skattemyndighetene har trappet opp kampen mot
svart arbeid og sosial dumping i byggebransjen. Borettslag og andre
oppdragsgivere vet ofte ikke at de blir lurt.
TEKST IRINA LEE FOTO SIREN LAUVDAL OG HANS FREDRIK ASBJØRNSEN STYLING KRÅKVIK & D’ORAZIO

26 OBOSBL ADET
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PROFF: Pål Fjellvang og OBOS Prosjekt tar jobben med å representere oppdragsgiver, som i dette tilfellet er borettslaget, overfor
entreprenøren. De gjennomfører bakgrunnssjekk av entreprenøren,
sjekker underleverandører, og kjenner til hvilke tilbydere som har et
godt renomme i bransjen. I tillegg til å lage en kravspesifikasjon på
arbeidet som skal utføres, tar OBOS Prosjekt hånd om selve kontrakten. Selskapet har lov til å titte entreprenørene i kortene, blant
annet ved å gjennomføre stikkprøvekontroller på byggeplassen.

28 OBOSBL ADET

«Det er umulig å si noe sikkert om omfanget, men
den svarte delen av omsetningen kan i verste fall være
i størrelsesorden 100 milliarder kroner årlig.»
ØIVIND STRØMME, DIREKTØR I REGIONAVDELINGEN I SKATTEETATEN

➺

KALENDEREN VISER 2012. Det er på tide å få frisket opp fargene på fasadene i Høyås borettslag i Oppegård kommune. Borettslaget består av 63 boliger fordelt på 14 rekker, malt i gult, grått, rødt og
blått, pluss garasjeanlegget. Det er en omfattende jobb, ikke noe som
kan gjøres på dugnad. Styret har innhentet anbud, sammenlignet priser og vilkår. Valget faller til slutt på en norsk malermester med solide
referanser. Prosjektet har en prislapp på tre millioner kroner.
– Det var en grundig prosess forut for tildelingen, sier styreleder
Tom Andresen.
Han har sittet som styreleder i Høyås borettslag i 15 år. I tillegg
jobber han som vaktmester i et annet borettslag, der han også har
sittet i styret i 30 år. Han har med andre god erfaring med å innhente anbud og sette ut jobber til ulike entreprenører.
ETTERSPØR DOKUMENTASJON

Sommeren 2012 går malerne til verks. De gjør en utmerket jobb. Beboerne er fornøyd. Styret er fornøyd. Alle ser ut til å være fornøyd
med resultatet. Men alt går ikke etter planen. Det er den sommeren
det regner så mye. Arbeidet tar tid. Lenger tid enn planlagt.
–Er vi sikre på at arbeiderne får skikkelig betalt? spør et av styremedlemmene en dag.
Styreleder Tom Andresen kontakter entreprenøren. Han blir
fremvist dokumentasjon som viser at lønn- og arbeidsvilkår for alle
ansatte er i orden. Innbetalt skatt blir også dokumentert. – Jeg vet
ikke hva vi kunne ha gjort annerledes. Vi gjorde så godt vi kunne,
og trodde at alt var i orden, sier styrelederen.
Først når Aftenposten tidligere i år rettet søkelyset mot kriminelle nettverk innen byggebransjen, begynte varselklokkene å kime
i Høyås borettslag. Jobben var ferdigstilt for lenge siden, og alle
var fornøyd med resultatet. Ingen hadde anelse om at malermesteren de hadde hyret inn som entreprenør, hadde benyttet seg av underleverandører som enten er dømt, siktet eller mistenkt for grov

økonomisk kriminalitet. Dette inkluderer blant annet utstrakt bruk
av svart arbeidskraft, momssvindel og grovt heleri.
MILLIARDVERDIER

Tall fra Visa Europe viser at omfanget av svart arbeid innen byggebransjen i 2013 kan ha vært over 30 prosent. Årsomsetningen i
bygg- og anlegg i Norge er på rundt 350 milliarder kroner årlig.
–Det er umulig å si noe sikkert om omfanget, men den svarte
delen av omsetningen kan i verste fall være i størrelsesorden 100
milliarder kroner årlig, sier direktør Øivind Strømme i regionavdelingen i Skatteetaten.
Skatteetatens viktigste råd til borettslag og privatpersoner
som ønsker å sikre seg mot kriminelle aktører er å foreta en enkel
firmasjekk.
Det kan gjøres ved å gå inn på nettsiden www.handlehvitt.no,
som er opprettet av Skatteetaten og sentrale aktører i arbeidslivet.
–Sjekk at firmaet er registrert i momsregisteret. Forlang kontrakt, og betal tilsendt faktura via bank, sier Strømme.
Samtidig minner han om at styremedlemmer i et borettslag vil
kunne bli holdt ansvarlige dersom selskapet de hyrer inn ikke etterlever skatte- og avgiftsregler.
–Styret og styremedlemmer kan, i likhet med alle andre, i grovere tilfeller straffes og bli erstatningsansvarlige. Normalt vil slike reaksjoner forutsette noe mer enn uoppmerksomhet fra styret,
sier Strømme.
KRIMINELLE AKTØRER

Politioverbetjent Anne-Catherine Gustafson jobber som næringslivskontakt hos Kripos. Hun bekrefter at antall saker øker og viser
til at det har en sammenheng med EU-utvidelsene i 2004 og 2007,
da først Polen og Baltikum og senere Bulgaria og Romania kom med
i det europeiske fellesskapet.
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«Stadig flere kriminelle, både utenlandske og
norske, går inn i næringslivet for å benytte seg av
de mulighetene som ligger der.»
ANNE-CATHERINE GUSTAFSON, NÆRINGSLIVSKONTAKT HOS KRIPOS

–Stadig flere kriminelle, både utenlandske og noreller skifte av balkonger, tar OBOS Prosjekt hånd om
ske, går inn i næringslivet for å benytte seg av de muselve kontrakten. Der vil det fremgå at selskapet har
lighetene som ligger der. De oppretter virksomheter
lov til å titte entreprenørene i kortene, blant annet ved
som kan se rene ut på utsiden, men som er møkkete
å gjennomføre stikkprøvekontroller på byggeplassen.
inni, sier Gustafson.
–Da sjekker vi forhold som inntakskontroll på
SKATTEbyggeplassen, og at alle ansatte har lovpålagte IDDet kan være alt fra unndragelse av skatter og
avgifter, til hvitvasking av penger fra annen krimikort. Vi besørger videre at totalentreprenør har rutiETATENS TIPS
nalitet, for eksempel narkotika, fiktiv fakturering,
ne for at skatter og avgifter blir betalt, og at arbeidsSkal dere pusse
organisert kriminalitet som menneskehandel og
takerne er kjent med norske lover og forskrifter.
opp eller bygge på?
Ta firmasjekken på
tvangsarbeid, grov sosial dumping, og trygdesvindel,
Dette er viktig, både for å unngå sosial dumping og
handlehvitt.no
blant annet gjennom falske sykemeldinger. Et kjenfor å sikret at arbeidstakernes sikkerhet blir ivarenetegn ved slike virksomheter er ofte at de benytter
tatt, sier Fjellvang.
seg av en lang rekke underleverandører, som gjør det
Hans erfaring er at mange borettslag tar kontakt
vanskeligere å oppdage hvem som faktisk er på arbeidsplassen.
etter at de allerede har gjort seg noen dyrekjøpte erfaringer. – Det
–En generell anbefaling er å ha færrest mulig ledd i kjeden av finnes useriøse entreprenører ute i markedet, som bevisst går inn
underleverandører, for å ha kontroll med hvem som utfører job- for å lure kunden i sitt tilbud. Underveis viser det seg nemlig at konben, sier Gustafson.
trakten ikke dekker alt boligselskapet har bruk for, og da kan det
fort bli mange tilleggsutgifter. Det er ikke nødvendigvis mulig å ta
PROFESJONELL ASSISTANSE
disse aktørene på noe, ettersom de bare har gått inn og tilbudt sine
Pål Fjellvang er gruppeleder for rehabilitering hos OBOS Prosjekt tjenester på en utspekulert måte, sier Fjellvang.
AS, et selskap som tar på seg oppdrag innen prosjektadministrasjon.
Hans erfaring er at borettslag og andre typer boligselskaper bør søke VIL BE OM HJELP
profesjonell bistand, nesten uansett størrelse på prosjektet. – Det I Høyås borettslag foreligger det ingen umiddelbare planer om
er lett å tenke at maling av garasjeanlegget er noe som kan gjøres større oppussingsprosjekter. Men erfaringene fra sist gang har vært
på dugnad eller av en uøvet håndverker. Likevel kan de juridiske og en lærepenge.
–Vi har lært. Det blir ikke snakk om å underskrive noen papirer
økonomiske konsekvensene av et slikt prosjekt være store. Tenk bare
hvis en person faller ned fra gardintrappen. Det kan påføre boligsel- før vi vet hvem som er underleverandører. Neste gang vi skal i gang
skapet store forpliktelser, selv om den økonomiske rammen for pro- med noe stort, kommer vi til å be om hjelp fra teknisk avdeling hos
sjektet i utgangspunktet var ubetydelig, sier Fjellvang.
forretningsføreren vår, slik at de kan ta seg av det administrative.
Som prosjektadministrator tar OBOS Prosjekt jobben med å re- Vi som sitter i styret er tross alt bare vanlige folk. Det er grenser for
presentere oppdragsgiver, som i dette tilfellet er borettslaget, overfor hva vi kan klare å finne ut av, sier styreleder Tom Andresen.
entreprenøren. De gjennomfører bakgrunnssjekk av entreprenøren,
De fargerike fasadene fra sommeren 2012 har satt spor. Høyås
sjekker underleverandører, og kjenner til hvilke tilbydere som har et borettslag har erfart hvor fort de kan bli lurt av aktører i gråsonen.
godt renomme i bransjen.I tillegg til å lage en kravspesifikasjon på I fremtiden vil i hvert fall gode referanser ikke være nok for å få
arbeidet som skal utføres, enten det er snakk om maling av fasade oppdrag hos dem.
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HUS BYGGET FØR 70-TALLET?
DA ER DET PÅ TIDE Å SE OVER AVLØPSRØRENE.
UNNGÅ VANNSKADER OG HØYE KOSTNADER!

I VÅR VERDEN
FUNGERER ALLE AVLØP!
KONTAKT OSS FOR RØR-RENOVERING!

Proline Norge AS
Frysjaveien 35
0884 Oslo

Tlf: 81 50 08 98
www.prolineas.no
info@prolineas.no

FORTSATT VEKST
De neste ti årene byr på lave renter og moderat prisvekst
i boligmarkedet. Det er spådommen fra sjeføkonom
Jan Ludvig Andreassen i Eika.
TEKST HENRIK SØRLIE ILLUSTRASJON DAVID EKSTRÖM FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

➺

ANDREASSEN HAR HOVEDANSVAR for Eikas overvåkning av
makroøkonomi, og dermed følger han hendelser i inn- og utland
som blant annet kan påvirke boligmarkedet. Andreassen fremhever at virkeligheten kan overgå fantasien: Konflikten i Ukraina, den
arabiske våren og atomulykken i Japan er blant hendelser han ikke
hadde lagt inn i prognosene.
–De har alle hatt innvirkning på verdensøkonomien, og det er
umulig å forutse alt. Men vi vet likevel mye om de langsiktige trendene for de neste 10-20 årene, sier Andreassen.
Han begrunner dette med demografiske forhold. Vi vet hvor
mange som er i arbeidsfør alder og omtrent hva slags utdanning de
har. Vi vet at det blir flere eldre som vil utgjøre en større andel av
nasjonaløkonomien. Dessuten vet vi at oljealderen er på hell. Investeringene har trolig nådd toppen i år, men det blir fortsatt
gode oljeinntekter i statskassen nærmeste tiår. Og hvis
oljeprisene virkelig stuper og forblir lave, har vi i det
minste et gigantisk fond å tære på.
–Nordmenn er blant de siste i Europa som holder det gående på nachspielet, sier Andreassen.
MODERAT VEKST

Han tror den største trusselen vil være en global depresjon eller ekstremt lave oljepriser over
lang tid. Men sjansen er stor for at vi klarer oss
ganske bra.
–Eldrebølgen og fallende oljeinntekter gjør at det
ikke blir all verdens vekst, men fondet øker og vi kan bruke mer for å sikre en moderat økonomisk vekst.
Han tror renta i lang tid vil holde seg nær nullpunktet i EU-landene, og dermed blir det press på den norske krona. Dette vil påvirke norsk rentenivå, som må holdes lavt for å opprettholde konkurransekraft og arbeidsplasser i norske bedrifter.
REGIONALE FORSKJELLER

Allerede i 2015 kan det bli stagnasjon i boligprisene i områder med
nær tilknytning til oljeindustrien, som i Stavanger og Hammerfest.
Eller i andre områder der det går trått i næringslivet. Derimot tror
Andreassen på et nytt prishopp neste år i pressområder som Oslo-regionen, kanskje med 5 til 7 prosent. – Mange synes boligprisene i Oslo er ekstremt høye, men de er langt høyere for eksempel i

indre del av Stockholm. Det er ganske sikkert at attraktive boliger
sentralt i Oslo vil fortsette å øke mer enn landsgjennomsnittet, sier
Andreassen.
For det nærmeste tiåret tipper han – gitt lave renter – at boligprisene i Norge vil øke 2-3 prosent i snitt hvert år. Men det blir ikke
jevnt fordelt. Kommunereform og utbygging av samferdsel vil gi
lokale utslag på boligprisene. Og ikke minst vil det regionale næringslivet påvirke prisene – som det alltid har gjort.
Folk flytter dit det er jobber. Boligtype har også betydning. For
eksempel vil det strømme til med aktive pensjonister på jakt etter
lettstelte boliger. Helst en leilighet der det er rom for overnattingsbesøk og bra med bodplass.
–En annen vinner er rekkehus med god logistikk til tradisjonelle
gjøremål som buss, tog, skole og barnehage. Nordmenn blir
dessuten stadig mer glad i å kunne spasere hjem fra restauranten eller puben.
FOR LITE NYBYGGING

Det er kommet forslag om å utvikle nye regionbyer i Oslo-området som skal ta unna for befolkningsøkningen, for eksempel i Ås kommune.
Andreassen er redd det vil bli svært vanskelig
å skape et sunt og velfungerende bymiljø uten
sterke subsidier fra staten.
–Det vil ta veldig lang tid å utvikle disse byene.
Nybygg må lønne seg for utbyggerne, og flertallet i befolkningen er ikke villig til å subsidiere boligbygging slik
man gjorde på 1970-tallet. Resultatet er politikere med fagre ord
om boligbygging, men det går svært tregt i praksis. Det bidrar til at
prisene vil fortsette å øke i mange deler av landet.
Derfor tror han forskjellene også vil øke ytterligere mellom de
som leier og de som eier. 23 prosent av husholdningene leier bolig
og får ikke med seg verdiøkningen. Derimot vil de fleste som eier
fortsatt oppleve boligfest, selv om feiringen blir mer dempet fremover, ifølge glasskula til Jan Ludvig Andreassen.
Etter nachspielet er det usikkert om det venter en global depresjon eller en ny fest.
Tips: Les om makroøkonomi på bloggen til Jan Ludvig
Andreasssen: jansblogg.eika.no
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KONTORTID
Gi hjemmekontoret et etterlengtet løft. Ja
til godt arbeidslys og smart oppbevaring!
TEKST CATHRINE WOLF LUND FOTO SIREN LAUVDAL STYLING KRÅKVIK & D'ORAZIO
STYLINGASSISTENT ANDREEA TECUSAN

GODT ORGANISERT: Linjal
fra HAY (239 kr), praktiske
kurver på hjul fra Åhléns (199
kr). Lite skap på toppen fra
Ferm Living/Røst (1199 kr),
dekorativ arkivmappe (175
kr) fra HAY.

SMART OG LITE: String Pocket hylle fra Design
Torget (1065 kr), papirpose fra Uashmama/Ask &
Embla (129 kr). Hylle til høyre på gulvet fra Bolia
(1349 kr), liten bordvifte fra Muji/Åhléns (329 kr).

I BOKS: Fra venstre: Treboks med lokk fra Granit (199kr), sett med bokser i ulike farger og mønstre fra HAY (359 kr for 7 stk). Boks
med mønster og lokk fra Eske (235 kr), reol i eik fra Bolia (2599 kr). Lite hus til post fra Bolia (149 kr). Metallskuffer fra Futura (1175 kr),
lite skap i eik og metall fra Røst (3299 kr). Skapet «Frame» fra by Lassen med en dør (3967 kr) fra Verket kan bygges ut og på.

Lys til arbeidet
HUSK Å PLASSERE arbeidslyset slik at
innfallsvinkelen på lyset kommer fra motsatt side av hånden du skriver med.
LYS GJERNE OPP veggen bak pc-en for

å minske kontrastene.

ARBEIDSLAMPEN BØR VÆRE omtrent
på høyde med blikket og lyse opp arbeidsområdet direkte. Suppler med godt
taklys (gjerne LED).

ARBEIDSLYS(T): Vegghylle i oljet eik fra Frama/Kollekted by (1040 kr) med Nimbus bordlampe i messing fra Eske (1995 kr) og AJ leselampe fra Louis Poulsen/A Huseby (5055 kr).
På skrivebordet (fra HAY/A. Huseby, 4929 kr) står en hvit leselampe fra Ting (499 kr), Jielde,
mintfarget lampe fra Eske (3000 kr), Kaiser Idell leselampe (Fritz Hansen/A. Huseby, 4316
kr). Lengst til høyre står klassikeren Birdy fra Northern Lighting (1960 kr).

TIDSMESSIG: Klassisk veggklokke fra Vitra/A.Huseby
(3058 kr), treklokke fra Røst (1100 kr), 2015-kalender fra Granit (59 kr), firkantet kalender fra HAY (179
kr), innrammet kalender fra Kristina Krogh (499 kr).
Stor, hvit klokke i plast fra A. Huseby (950 kr), svart
klokke i keramikk fra Kähler/Ting (649 kr), treklokke
stående på gulvet fra Bolia (599 kr).

Tips!

På jakt etter noe fint til veggen?
Disse har det:
playtype.com
● kkrogh.dk
● paper-collective.com
● pollektedby.no
● waaitt.dk
●

STOL PÅ MEG: Mintfarget
stol med armlener, Jokva,
fra Bolia (4199 kr), Wirechair fra Vitra/A. Huseby
(5039 kr), J77 fra HAY/
Futura (1229 kr), Fiber fra
Muuto/Verket (fra 1995
kr). J110 med høy rygg fra
HAY/A. Huseby (1969 kr).
Krakken Stanley har sete
i kork, koster 1179 kr
(Wrong for HAY).

Praktisk!

Velg en stol som har flere bruksområder, og som passer like bra
ved skrivebordet som ved spisebordet eller på kjøkkenet.

FLYTTEKRONENE
Å flytte kostet dem 263 000 kroner i ulike honorarer og
avgifter. Hovedgrunnen er dokumentavgiften. Hadde de kjøpt
i et borettslag ville de sluppet billigere unna.
TEKST HENRIK SØRLIE FOTO NADIA FRANTSEN

OSLO –Nei, vi brukte ikke flyttebyrå. Vi lånte en bil
og stor henger, og familien hjalp oss med flyttingen,
sier Fredrik Flittie Onstad (27). Han har akkurat blitt
samboer med Marie Dugstad (29). Hun er farmasøyt,
Fredrik er fastlege, og sammen har de kjøpt en selveierleilighet på Storo i Oslo. Det er ingen hemmelighet at det koster å flytte, men hvordan har de fått til å
bruke en kvart million?
–Hovedgrunnen er dokumentavgiften. Hadde vi
kjøpt leilighet på prosjektstadiet – eller i borettslag
– ville vi sluppet denne avgiften, sier Marie.

TRØNDER OMBESTEMTE SEG

Leiligheten var ny og ubrukt da de overtok. En
trønder hadde eid den i et par uker, men han hadde ombestemt seg og droppet planene om å flytte fra
Trondheim til Oslo. Dermed var det Marie og Fredrik som vant budrunden og ble heldige eiere i Lillohagen Øvre Sameie. Fra terrassen i 8. etasje kan de se
Holmenkollen, Nesoddtangen og Ekebergåsen. Boligen har et bruksareal på 86 kvadratmeter og kostet 6,45 millioner – pluss omkostninger. Det betyr
161 000 kroner i dokumentavgift.
–Hvis vi kunne kjøpt kontrakten før ferdigstilling,
hadde vi sluppet unna med dokumentavgift bare på
tomteverdien, men nå ble det 2,5 prosent av hele kjøpesummen. Det positive er at vi har funnet drømmeleiligheten, sier Marie.
RASK PROSESS

på slike lån. Vi har 5,6 prosent i DNB og får omtrent
12 000 kroner i renteutgifter, forteller Marie.
BRUKTE AVISANNONSE

FLYTTEREGNSKAP
Dokumentavgift:
161 250 kr
Eierskiftegebyr:
4 300 kr
Tinglysningsgebyrer:
1 050 kr
Meglerprovisjon:
37 500 kr
Tilrettelegging:
7 900 kr
Visning pr. stk:
1 100 kr
Markedspakke:
9 900 kr
Aftenposten:
10 300 kr
Grunnboksutskrift:
500 kr
Boliginfo:
2 620 kr
Oppgjørskostnad:
4 250 kr
Eierskifteforsikring:
10 628 kr
Mellomfinansiering:
12 000 kr
Totalt: 263 298 kr

Møbler og det meste er på plass. Litt rot er det fortsatt på gjesterommet, men det gjenstår egentlig bare
å henge opp bilder, ordne noen lamper og et ekstra
garderobeskap.
–Det er mye å tenke på når du skal kjøpe og selge, men alt har gått
greit – og ganske fort, synes Fredrik.
I løpet av fem uker har de kjøpt, flyttet og solgt den gamle leiligheten til Marie. Inntil kjøperen overtar leiligheten hennes, trenger
de mellomfinansiering på to millioner kroner.
–Vi må ha det lånet i nesten to måneder, og renta er jo høyere
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Det er mulig å selge bolig på egenhånd, men Marie
brukte megler slik nesten alle gjør. Hun valgte Exact
eiendomsmeglere, som er en del av OBOS-konsernet. Det var samme megler som hadde solgt dem leiligheten på Storo.
–Han ga et veldig godt inntrykk da vi kjøpte, og han
kom opp med det rimeligste tilbudet da jeg sjekket hos
ulike meglere. Tror kanskje han ga meg en ekstra god
pris siden vi også hadde kjøpt av ham, sier Marie.
Hun så ikke noe behov for å leie inn hjelp til styling, men fikset dette selv før visningen. Hun kunne
også spart på å droppe avisannonse, men ble rådet til
å velge både Finn og avis.
–Jeg solgte på Ullern, og der er det en del eldre
mennesker som kanskje ikke er så aktive på Finn.
Derfor valgte jeg avis i tillegg til nettannonsering.
RIMELIGERE MELLOMFINANSIERING

Stein Vaagan, fagansvarlig i OBOS eiendomsmeglere, finner ikke mange poster der han ser at Marie og
Fredrik kunne spart inn de store summene.
–Nei, så lenge de kjøpte en selveier, er det mye
som går til dokumentavgift. Personlig liker jeg borettslag siden det er mindre framleie og gjennomtrekk av naboer. Dette var avgjørende sist jeg flyttet
selv, og i tillegg slapp jeg dokumentavgift, sier han.
Megleren støtter bruk av avisannonse for å fange
opp folk uten flytteplaner, og de som ikke har autosøk på Finn.
–Vi vet at mange liker å kikke på boligannonser i avisene, og én
ekstra i budrunden kan bety store summer.
Mellomfinansiering kan også bety en del, og han trekker fram en
nyhet fra OBOS-banken:
–OBOS-banken tilbyr nå samme rente på mellomfinansiering
som resten av lånet. Dermed får du en rente på 3-tallet, og ikke på
5-6 prosent. Her kunne Fredrik og Marie spart 5-6000 kroner.

BETALTE DOKUMENTAVGIFT: Fredrik F.
Onstad og Marie Dugstad kunne unngått
dokumentavgiften hvis de hadde kjøpt i borettslag, og de kunne fått lavere avgift hvis
de hadde kjøpt selveier på prosjektstadiet.
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DEL GODENE!
Et rom, en bil eller litt ekstra penger?
I delingsøkonomien kan du tjene
penger på å dele det du har.
TEKST INGA RAGNHILD HOLST FOTO SIREN LAUVDAL OG HANS FREDRIK ASBJØRNSEN
STYLING KRÅKVIK & D'ORAZIO

RESEPSJONEN: Merete Sæther (47) tar imot bestillinger og svarer på spørsmål via Airbnbs mobil-app hjemme i sofaen på Carl Berners
plass i Oslo. Hun leier ut ett av rommene i leiligheten til Airbnb-brukere fra hele verden.

➺
TREROMSLEILIGHETEN Merete Sæther eier ved
Carl Berners plass i Oslo, har en utsikt du sent vil
glemme. Den er det mange turister som nyter. –Jeg
begynte å leie ut ett av rommene i leiligheten i 2012
fordi jeg begynte å studere kunstfag og hadde behov
for en ekstrainntekt, sier Merete Sæther, som jobber
som seniorrådgiver i Jernbaneverket. Utleievirksomheten administrerer «hotelldirektøren» via nettstedet
Airbnb. Her kan folk med ekstra plass leie ut et rom,
en sofa eller hele boligen sin til turister. Og du som turist kan leie rom i private boliger verden over.

jeg selvfølgelig Airbnb. Boligene ligger ofte utenfor
de typiske hotellområdene og jeg får sett andre deler av en by enn jeg ville ha gjort hvis jeg bodde på et
hotell, sier hun.

UTLEIE
OG SKATT

ØKONOMISK TREND

Det at enkeltmennesker tilbyr varer og tjenester som
bedriftene har vært enerådende om, kalles delingsDu kan leie ut
økonomi. Mens den tradisjonelle, europeiske økohalvparten eller
mindre av boligen
nomien vokser med mellom null til fem prosent per
du selv eier og bor i
år, vokser delingsøkonomien kraftigere. Et anslag
uten at du må betale
fra Europakommisjonen anslår at delingsøkonomiskatt av inntekten.
EKSTRA INNTEKT
en vokser 25 prosent årlig, det vil si at den vil kunne
Kilde: Skatteetaten
doble seg hvert fjerde år.
Airbnb ble etablert i San Francisco av to blakke studenter som leide ut luftmadrasser i bokollektivet sitt.
–Fenomenet delingsøkonomi er ikke nytt, vi har
De fikk fort overnattingsgjester og bestemte seg for
alltid byttet og utvekslet varer og tjenester med hverå organisere utleievirksomheten, og gi andre muligheten til å dele andre. Men i dag finnes det globale markedsplasser der ny teknolosin bolig. De har nå leid ut 20 millioner rom.
gi og integratorselskaper legger til rette for at vi kan handle direkte
–Da jeg studerte var det fint å få ekstrainntekten. Nå som jeg er med hverandre. På slike nettjenester vil krake finne make, sier proferdig med studiene, bruker jeg den på å leie et atelier hvor jeg kan fessor i tjenesteinnovasjon Tor W. Andreassen ved Norges Handelsdrive med mine prosjekter. Jeg tar ofte helgekurs også, sier Sæth- høyskole til OBOS-bladet.
er. Hun har hatt gjester fra hele verden, blant annet fra India, USA,
Det kan være lønnsomt for oss å ta skrittet inn i delingsSingapore og Frankrike.
økonomien.
–Med en ekstrainntekt fra utleie vil du blant annet kunne betale
–Jeg synes det er fint å ha gjester. I stedet for å reise ut for å møte
mennesker, får jeg verden inn i stuen. Og når jeg selv reiser, bruker raskere ned på lån. Under fotball-VM i Brasil, var det mange som
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«I Oslo eller Bergen er det et marked for hotellsenger.
Når privatpersoner leier ut rommet sitt, øker kapasiteten.
Konkurransen øker og det blir et prispress i markedet.»
TOR W. ANDREASSEN, PROFESSOR I TJENESTEINNOVASJON VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

leide ut rom i husene sine. Det ga utleierne opp til 24 000 kroner i
inntekt på én måned, altså fire månedslønner i Brasil.
Denne trenden utfordrer de tradisjonelle næringene.
–I Oslo eller Bergen er det et marked for hotellsenger. Når privatpersoner leier ut rommet sitt, øker kapasiteten. Konkurransen
øker og det blir et prispress i markedet. For at hotellene ikke skal gå
konkurs, må de innovere, mener professoren.
VONDT I NÆRINGEN

Men det kan gjøre vondt å omstille seg. Den norske tjenesten, Haxi,
tilbyr kompiskjøring. Her kan du legge inn et ønske om skyss på et
bestemt tidspunkt eller du kan tilby å ta med deg folk i bilen når
du skal kjøre et sted. Norsk Transportarbeiderforbund har politianmeldt Haxi. I anmeldelsen står det at Haxi kan bryte både yrkestransport- og straffeloven.
–De tradisjonelle næringene ønsker å beskytte sitt eget marked.
En vanlig reaksjon har vært å be myndighetene om hjelp i form
av forbud og regulering. Det er det motsatte av innovasjon, sier
Andreassen.
–Men alle må omstille seg, sier blogger og stortingsrepresentant
Heidi Nordby Lunde (H), kjent for bloggen Vampus’ verden. Før
hun fikk plass på Stortinget, jobbet hun som blant annet kommunikasjonsdirektør i pakkeleveringstjenesten Easybring (nå Nimber),
hvor du kan få betalt for å ta med deg andres gjenstander når du
skal et sted.
–På samme måte som at platebransjen måtte tilpasse seg Spotify og den lokale videosjappa forsvant med Apple TV og Netflix, må
disse næringene også tåle konkurranse. Taxinæringen står for eksempel fritt til å lage en utvidet «Taxifix» som Oslo Taxi har, med
mulighet for å velge sjåfører etter tilbakemeldinger fra brukerne,
mener hun.
–Vi politianmeldte ikke Haxi for å beskytte vårt eget marked,
selv om det er et element av det også. Vi mener Haxi driver ulovlig, fordi de tar betalt. Det er skattesnyteri. For å drive med persontransport skal du ha løyve og det kan de få hvis de melder seg. Haxi
konkurrerer med aktører som forsøker å drive seriøst. sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund.
Haxis administrerende direktør Alexander Sønder beskriver tjenesten som en sosial transportløsning.
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–Haxi tar ikke betalt av verken passasjer eller sjåfør. Det er utelukkende en kommunikasjonsplattform. Vi anbefaler at brukerne
deler bensin. Og vi ser gjerne at skattemyndighetene utvikler retningslinjer i delingsøkonomien, avslutter Sønder.
BÆREKRAFTØKONOMI

Heidi Nordby Lunde er aktiv i delingsøkonomien. Det er nemlig
miljøvennlig.
–Vi kan spare både miljø og penger på å ta i bruk ledig kapasitet.
De som ikke har det de trenger, kan i delingsøkonomien bytte, låne
eller leie av dem som har. Bildeling og bilkollektiver er kanskje min
favoritt siden jeg bor i by, og mener vi bør kjøre mindre. Fra et miljøperspektiv er det bra om folk som ikke er opptatt av miljø, tar bærekraftige valg fordi det lønner seg, sier hun.
Stortingsrepresentanten håper flere av de internasjonale tjenestene finner veien til Norge.
–Jeg håper på mer delingsøkonomi i årene som kommer. Ikke
bare er det som regel en mer bærekraftig organisering av ressurser
og tjenester, men også mer sosialt. Akkurat nå venter jeg på at biltjenesten Über skal etablere seg i Norge, slik at jeg kan få trygg transport hjem. Her kan brukerne gi tilbakemeldinger på sjåførene. Den
nye teknologien gjør det mulig å bygge inn sikkerhetsverktøy, som
for eksempel at brukerne gir hverandre åpne tilbakemeldinger på
om de er fornøyde med det de får.
DRILL PÅ DELING?

Merete Sæther merker at flere mennesker melder seg inn i delingsøkonomien og Airbnb.
–Fordi det har kommet flere på markedet, har prisene gått ned.
Selv har jeg også satt ned prisen, sier hun.
Hun ser for seg at vi kan dele mye mer.
–For eksempel er det mange som har en drill. En drill bruker
du ikke i mange minutter i løpet av et år. Det er et hull i veggen du
trenger, ikke drillen. Det hadde vært fint om vi kunne ha et system
for å leie for eksempel verktøy av hverandre. Eller for eksempel et
porselensservise når vi skal ha gjester, det er heller ikke noe man
bruker så ofte. Det var slik man gjorde det før i tiden, men nå kan
teknologien hjelpe oss til å finne marked for å dele med hverandre,
mener hun.

GJEST: –Et Airbnbrom koster halvparten
av det et hotellrom
koster. I tillegg er menneskene som leier ut
åpne og hyggelig, sier
Stacy Hanssen (27) fra
Kristiansand, og gjest
hos Merete Sæther.
Han bruker Airbnb når
han reiser på ferie.
BYGUIDE: Merete Sæther forteller gjerne sitt
internasjonale klientell
om hva de kan oppleve
i Oslo. Hun har en velkomstpakke med tips,
kart og nøkler.

VELG ROM: På Airbnb kan du se
hvordan boligene ser ut. Du kan
også få opplysninger om vertene
og gjestene, inkludert bilde av dem.
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DELINGSØKONOMI

KORT OG GODT
Samvirket Matkollektivet er et bindeledd mellom lokale
matprodusenter og forbrukere i Bergen som ønsker kortreist mat produsert på en bærekraftig måte.
TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO HELGE HANSEN/MONTAG

KOLLEKTIVT: –Du kan kalle det en ny type grønn
frivillighet, der mennesker finner sammen i et nabolag og i effektiv bruk av sosiale medier, forteller
Agnes Vevle Tvinnereim (til v.). Sammen med Liv
Karin Thomassen var hun med på å starte Bærekraftige liv på Landås for seks år siden.

RENT BORD: Matkollektivet ønsker seg produsenter som har en
økologisk og ressursbevisst tenkemåte i bunnen, men har ingen
absolutte krav om økologisk sertifisering.

➺

Å KJØPE GOD OG KORTREIST MAT er noe av det lille jeg kan gjøre, sier Nina Hjort. Hun er med i Matkollektivet og synes det er en
verdi i seg selv å handle mindre i de store kjedebutikkene. Det er
torsdag, og vi treffer Nina på Landås menighets eldresenter. Fra
onsdag kveld til mandag morgen handler inntil 200 faste kunder
på nett. Nå henter de varene som matprodusenter i Hordaland har
levert til samlingspunktet litt sør for Bergen sentrum. Her er økologiske grønnsaker fra Voss, villsau, hjort og vestlandsk fjordfe fra
Fusa, økologisk kalkun og kylling fra Hardanger.
LITT SMARTERE

Det er seks år siden det hele startet. En filmkveld i nabolaget ble til
nettverket «Bærekraftige liv på Landås». Senere har det fått avleggere som matkurs, en egen matskog, byttefester og altså Matkollektivet. På nettet fungerer sirkle.no som den gamle oppslagstavlen på
butikken. Her bytter, deler og låner naboene alt mulig av hverandre.
–Vi er helt vanlige mennesker som ønsker å leve litt smartere.
Vi reduserer våre økologiske fotavtrykk, men vi gjør det på en gøy
måte som øker vår livskvalitet. Du kan kalle det en ny type grønn
frivillighet, der mennesker finner sammen i et nabolag og i effektiv
bruk av sosiale medier, forklarer Agnes Vevle Tvinnereim.
Matkollektivet gir tilgang på sunn, god og kortreist mat gjennom
grunnleggende forbrukermakt.
–Hvorfor skal noen få rike kjøpmenn diktere hva hele Norge skal
spise, samtidig som dyktige bønder ikke får selge sine kvalitetsprodukter? Jeg har ikke tid til å kjøre rundt på gårdene i Hordaland,
men 200 kunder er mange nok til at varene leveres i nabolaget. Det
er bra for bøndene og det er bra for oss, sier Tvinnereim.

MATSENTRAL: Fra onsdag kveld til mandag morgen handler inntil 200 faste kunder på nett. Deretter henter de varene som matprodusenter i Hordaland har levert til samlingspunktet litt sør for
Bergen sentrum.
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SMARTE TJENESTER
I delingsøkonomien skapes verdier ved at vi leier, deler og låner produkter og tjenester
av hverandre, i stedet for å eie. Her er noen tjenestene som finnes.
LEI EN BIL
Vil du kjøre Tesla på USA-reisen? Getaround er
en tjeneste der bileiere kan leie ut bilen sin for
timer. Bileierne bruker teknologi som gjør bilen
geografisk sporbar. Når leietakeren har funnet
sin drømmebil, kan de bruke Getaround-appen
til å låse opp bilen. Bileiere kan tjene minst
1 000 dollar per måned, og du kan leie bil fra
fem dollar per time, kommer det fram av Getarounds app. Moveabout.no er en Oslo-basert
bildelingsordning for elbiler.

LÆR NOE NYTT
Meetup er et sosialt nettverk hvor
du treffer folk i nærmiljøet som deler
dine interesser, enten det er håndarbeid, teknologi eller idrett. I Norge er
det mange som organiserer treff på
denne måten. Nettverket «Lær kidsa
koding», er én av dem, og de har
programmeringskurs for barn.

SEND EN PAKKE
Vil du sende bursdagspresang til kompisen
din i Tromsø? Med Nimber kan du sende
pakken med noen som skal sammen vei. Et
anslag fra Nimber viser at det vil koste 300
kroner å sende en presang som får plass i en
sekk fra Oslo til Tromsø. Du kan også få hjelp
til å flytte alt fra møbler til katter.

BYTTE BORT ELLER SELGE?
Finn.no er Norges største markedsplass der det
selges og gis bort ting. Tall fra Finn viser at det
ble lagt ut 1,7 millioner til salgs-annonser og 277
000 gis bort-annonser i 2013. Til salgs økte med
1 %, mens gis bort økte med 17 %. På søketoppen ligger «bunad» med 271 934 søk, mens
«hagemøbler» hadde 190 271 søk og «sykkel»
184 243 søk. Andre markedsplasser: Fribi.no og
norske Skylib.com.
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NYE BØKER
Bytt til deg nye bøker
via nettsteder for
bokbytte. Meld deg på
en av de mange spesialiserte bokbyttetjenestene på nett, for
eksempel Paperbackswap.com. Legg ut det
du selv vil bytte bort
og bestill de du har lyst
til å lese. Husk at det
arrangeres bokbyttemarkeder over hele
landet. De annonseres
ofte på Facebook. Det
finnes lignende tjenester for spill og dvd.

BILKOLLEKTIV
Et bilkollektiv
innebærer at flere
personer deler på
bruksretten og kostnadene for en eller
flere biler. Kollektivets
medlemmer, som
kan være privatpersoner eller bedrifter,
kan få tilgang til en
bil uten kostnadene
som bilkjøp og -hold
innebærer. Vanligvis
kjøper man andeler i kollektivet for
en viss sum og må
betale en års- eller
månedsavgift. Det
finnes bildelering i
Bergen (dele.no), i
Trondheim (trondheim-bilkollektiv.no)
og i Oslo/Stavanger/
Kristiansand/Tromsø
(bilkollektivet.no). På
hertzbilpool.no kan leie
bil fra en «pool» i nærheten av der du bor.

BÆREKRAFTIGE NABOLAG
Matkollektivet på Landås i Bergen er en del av
«Bærekraftige liv på Landås». I dag finnes det
«Bærekraftige liv»-nettverk i 14 ulike nabolag.
Flest i Bergen, men naboer har også funnet
sammen i Kristiansand og i Heggedal i Asker.
«Bærekraftige liv på Landås» bidrar gjerne
med råd og vink til dem som ønsker å starte
opp der de bor. Se barekraftigeliv.no.

OSLO KOOPERATIV
Samvirke basert på frivillig arbeid, og som
kjøper inn økologiske/biodynamiske og lokalt
produserte grønnsaker og andre varer for sine
medlemmer. Mot å hjelpe til en gang eller to i
året kan medlemmene annenhver uke bestille
en pose med grønnsaker og frukt til 210 kroner
på nettet, hvorav 200 kroner går direkte til
bøndene. Arbeidsgruppene i Kooperativet i
Oslo består av: innkjøp, økonomi, kommunikasjon, arrangement og logistikk. På grunn av stor
pågang og lange ventelister åpent kooperativet
en ny avdeling i Oslo i sentrum i høst, med plass
til 500 nye medlemmer. Se kooperativet.no.

SYKKEL
I Trondheim, Drammen og Oslo er
tilbudet med reklamefinansierte
bysykler allerede godt etablert og er
blitt en populær transporttjeneste –
på deling. I Bergen kan du også låne
deg en sykkel gjennom bysykkelordningen Sykkel i sentrum.

TRANSPORT
I Norge kan du melde deg på kameratkjøringstjeneste Haxi eller GoMore. Du kan selv tilby
å ta med deg passasjerer hvis du skal et sted,
eller du kan bestille tur via pc eller en mobilapp. Du deler bensinutgift med sjåfør og kan
betale tips.

Har du råd til å la
være innglassede
balkonger?

Levetiden på en innglasset balkong er 50 år lengre enn på en tilsvarende åpen balkong.
Dette skyldes først og fremst den reduserte mengden korrosjon og frostsprengning i betongen.
Den innglassede balkongen fungerer også som et effektivt vern mot regn, snø og vind for både
fasade og vinduer. Dette reduserer behovet for fremtidige investeringer i fasade- og vindusrenovering på selve balkongen. www.balco.no

BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

BALCO AS
Sandstuveien 60 A
1184 Oslo
Telefon +47 23 38 12 00
balco@balco.no

Er det mulig å redusere vann- og energiforbruket med 15-30%?
Individuell måling av forbruket kan gjøre dette mulig

Installasjon av produkter for individuell måling av vannog energiforbruk i din bolig sikrer at du kun betaler for
ditt eget forbruk.
Erfaringen viser besparelser på opptil 30% av det
nåværende forbruket.
Techem fungerer som totaltjenesteleverandør for drift,
avlesning og fordeling av utgifter.

Kontakt oss gjerne for videre informasjon!

Techem Norge AS - Hammersborg Torg 3 - 0179 Oslo - tlf.: 22 02 14 59
www.techem.no
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I Stavanger står borettslaget
Tjensvoll Terrasse IV foran en omfattende og kostbar rehabilitering.
Styret har kontaktet eksperter,
utredet vedlikeholdsbehov og
informert beboerne. Det er tid
for generalforsamling.
TEKST JORUNN WOLD FOTO ELISABETH TØNNESEN
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TAR TAK: Borettslaget
med til sammen 169
boliger fordelt på blokker, rekkehus og kjedeboliger har bestemt
seg for å rehabilitere.

➺

VEDLIKEHOLD TRENGS. 169 stemmeberettigede er innkalt. Styret
har forberedt de neste timene i detalj. Nå står de foran forsamlingen
av beboere, sine egne naboer. I ryggen har styret eksperter på vedlikehold og borettslagsøkonomi. Budskapet er at borettslaget trenger
omfattende vedlikehold, og må bruke 25 millioner kroner på tak og
fasader. Pengene skal lånes i banken, og betales ned gjennom økte fellesutgifter. De neste timene kommer til å dreie seg om økonomi.
–Alle har forståelse for at noe må gjøres, men de fleste er opptatt
av hvor mye de skal betale, forteller styreleder i Tjensvoll Terrasse
IV, Ronny Boge.
Han og de andre i styret har viet mye fritid til fellesskapet den siste tiden. Han anslår at hver av dem har brukt opptil 10 timer i uken.
EN NØDVENDIG INVESTERING

Borettslagets forvaltningskonsulent fra OBOS, Geir Kro, har gjort
beregninger av hvor mye rehabiliteringen vil koste, og hvor mye fellesutgiftene må økes. Fra OBOS Prosjekt har Victor Andreas Dahl
utredet vedlikeholdsbehov og anbefalt prioriteringer.
–Ingen liker økte fellesutgifter. Vedlikehold kan være kostbart,
men et borettslag har ikke råd til å la være, mener Kro.
Dahl legger til at styret er forpliktet til å holde bygningene ved
like. Hvis beboerne i et borettslag skulle stemme nei til nødvendig
vedlikehold, vil det være svært problematisk. Da får ikke styret utført sine forpliktelser.
–Et borettslag skal ikke stemme over alle avgjørelser, men det er
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viktig at alle er tilstrekkelig informert, særlig når det gjelder økning
av fellesutgifter. Beboere må forstå behovet, og at det er deres interesser som blir ivaretatt. Det Tjensvoll Terrasse IV stemmer over i dag er
hvor lang tid lånet skal nedbetales over, 15 eller 20 år, forteller Dahl.
FELLES LÅN OG FELLES UTGIFTER

For litt over et år siden fant Ronny Boge og hans nyvalgte styre ut at
noe måtte gjøres. Den korte tiden Boge hadde hatt vervet som styreleder, var blitt en tid med «brannslukking».
–Hver gang vi gjorde vedlikehold, fant vi nye feil. Tidligere styrer
har vært opptatt av å holde fellesutgiftene lave, og utsatt helhetlig
vedlikehold, forteller han.
Med god eksperthjelp fra OBOS Prosjekt, er borettslaget nå sikre på at pengene brukes riktig, og at det mest prekære vedlikeholdet
utføres først. Det som står øverst på lista er fasaden og taket på blokkene, bytte kledning på kjedehusene, og nye boder til rekkehusene.
BLE ENIGE

Tilbake til generalforsamlingen. Pensjonister, enslige og barnefamilier har diskutert og stilt spørsmål. Sammen har de tatt en avgjørelse. Det blir rehabilitering i Tjensvoll Terrasse IV, og lånet skal
betales ned på kortest mulig tid som er 15 år. Det betyr omlag 1000
kroner i økte månedlige utgifter for beboerne, mye støy og mas i tiden fremover, men også en finere bolig som kanskje vil stige i verdi
allerede fra neste høst.

ER DET
NØDVENDIG?
Trengs egentlig kostbare fasaderehabiliteringer, eller blir de satt i gang for at
borettslaget skal se penere ut? Victor
Andreas Dahl fra OBOS Prosjekt svarer.
–Et bygg trenger konstant vedlikehold,
hvis ikke vil det på sikt brytes ned og gå
i stykker. Ved gode vedlikeholdsrutiner
som husvask og overflatebehandling,
opprettholder man fasadens tilstand
godt. Men til slutt vil dessverre også konstruksjonen bak fasadens overflate brytes
ned, og dette kan til slutt medføre større
sprekker, utsprengning av betongbiter
eller råte på trekledning. Uten riktig vedlikehold vil nedbrytningsprosessen bare
akselerere. Da blir vedlikeholdsbehovet
og utgiftene fort store. Når man kommer
til dette stadiet vil det være et behov for
et mer omfattende rehabiliteringsprosjekt, for å nullstille fasadens tilstand.
–Må beboerne bare finne seg i at husleien øker?
–Ja, de må i grunnen det. Godt vedlikehold er en god investering. Men behovet
for omfattende rehabiliteringsprosjekter er også en naturlig del av byggets
livssyklus.

RÅDGIVER: Victor Andreas Dahl

fra OBOS prosjekt.

TJENSVOLL
TERRASSE IV

DEBATT: På generalforsamlingen diskuteres
borettslagets økonomi. Fra venstre: Victor
Andreas Dahl fra OBOS prosjekt, Geir Kro fra
OBOS forvaltning og styreleder Ronny Boge.
FELLESSKAP: Avgjørelsen om å ta opp og
felleslån og satse på rehabilitering i Tjensvoll
terrasse ble tatt i felleskap.

Borettslag i Stavanger bygget
i 1978, med 169 boliger fordelt
på 128 blokkleiligheter, 25 rekkehusleiligheter og 16 kjedeboliger. Har det siste året utført en
grundig vedlikeholdsanalyse,
og avdekket sprekkdannelser
og skader i fasadene, og andre
vedlikeholdsbehov. Borettslaget setter nå i gang nødvendig vedlikehold av fasader og
tak på blokkene, nye boder til
kjedehusene og ny kledning på
rekkehusene. Styret er opptatt
av å velge løsninger og materialer som gir lang levetid, og
oppnå mindre vedlikeholdsutgifter i fremtiden. Rehabiliteringen ferdigstilles høsten 2015.

–Hvordan bør styret forberede beboerne på en økning i fellesutgifter?
–Det er viktig at informasjonen fra styret er omfattende, med grundig dokumentasjon og nøyaktige utregninger.
Kommunikasjonen bør skje både skriftlig og muntlig, gjerne på informasjonsmøter, så tidlig som mulig i prosessen.
–Hvilke langsiktige grep kan styret
gjøre for å unngå store hopp i fellesutgiftene for beboerne?
–Gode rutiner for vedlikehold er viktig
for å redusere forfall. Fasadevask, maling, rense sluker og takrenner, tømme
sandfang, spyle/rense rør og drenere er
tiltak som må gjøres jevnlig. Hvis ikke
vil nedbrytningen, og behovet for store, dyre tiltak, øke. Til slutt vil det alltid
komme et behov for et større rehabiliteringsprosjekt, det er en naturlig del
av bygningers livssyklus. Da er det en
fordel at boligselskapet har satt av litt
penger. Noen borettslag er veldig flinke til dette, andre trenger hjelp. OBOS
Prosjekt har laget vedlikeholdsnøkkelen. Det er en spesialtilpasset plan
som beskriver bygningens tilstand og
gir forslag til utbedringer. Med vedlikeholdsnøkkelen får styret et praktisk
verktøy for å sikre at bygningen holdes i
god stand med forutsigbare kostnader,
tipser Dahl.
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RABATT PÅ RULL
Ida (21) og Stefan (24) brukte noen minutter
på å lese hva de kan spare som OBOS-medlemmer. Det ble en svært god investering.
TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO HELGE HANSEN/MONTAG
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«Vi har brukt mye penger på å kjøpe en bolig
sammen. Når oppussingen begynner, er det en stor
fordel å være OBOS-medlem.»
IDA ULVESTAD BRUDVIK

BERGEN Fire rom, 16 vegger. Kanskje det holder med
60 liter maling? Det er bare noen dager siden Ida Ulvestad Brudvik (21) og Stefan Bertelsen (24) fikk nøklene til leiligheten i Hetlevikhøyden borettslag i
Bergen.
De har skrapt og svettet seg gjennom fire-fem lag
med tapeter, tilbake til standarden da lavblokken ble
bygget for 45 år siden. Nå skal treromsleiligheten bli
deres.
Stefan er industrimontør, Ida jobber i butikk, men
starter snart på høyskoleutdannelse. De har kjøpt sin
første bolig sammen for cirka to millioner kroner.
–Vi tror vi har gjort et godt kjøp her, men for oss
er dette mye penger. OBOS-fordelene kommer godt
med, sier Ida, som allerede har sett seg ut noe hun
ønsker seg i Kitch’n-butikken på Vestkanten Storsenter. Der får OBOS-medlemmer 20 prosent på alle
ordinære varer.

SPARER STORT!

Første stoppested er Flügger farve. 20 liter hvitmaling, pensler og ruller er en god begynnelse.
OBOS-rabatten på 20 prosent utgjør nær 400 kroner
bare på det første besøket. Om antakelsen om 60 liter
og en del utstyr slår til, sparer de nær 1000 kroner.
–Det blir nok noen flere turer dit, tror Ida.
Litt byggevarer behøves også når samboerparet setter sitt eget preg på boligen. Stefan er godt

SPAR
MED OBOS:
Interiørkjeden Feel:
20 % rabatt på alle
ordinære varer.
feel.no
Flügger farve:
20 % rabatt på maling, tapet og utstyr.
flugger.no
Kitch’n:
20 % rabatt på alle
varer til ordinær pris.
kitchn.no
Montér:
Medlemsrabatter på
over 70 varehus. Se
rabattlisten på
obos.no/monter
Norfloor fliser:
25 % rabatt på fliser
og tilbehør.
norfloor.no

forspent med redskap og verktøy, men en hel del må
likevel kjøpes inn. Her trengs det sparkel, 40 meter
listverk, 30 gipsplater, tapet og 20 kvadratmeter laminatgulv. Litt avhengig av hvilke kvaliteter som velges, kan dette kjøpes hos Montér og Flügger farve
for rundt 12 000 kroner. Vis OBOS-kortet, og det blir
2400 kroner billigere. Penger spart, det!
STEIN, FORSIKRING, BANK OG TV!

Leiligheten ligger innerst i borettslaget, med fin utsikt mot turterrenget rundt Storavatnet i Loddefjord.
Ida og Stefan har bestemt seg for å steinlegge terrassen. Når den tid kommer, kan det være fine rabatter
å hente hos Norfloor. Ida og Stefan har takket ja til et
tilbud om å flytte alle skadeforsikringene til OBOS
Forsikring.
–Jeg mente vi hadde gode avtaler fra før, men vi
sparer rundt 1200 kroner i året på å flytte dem til
OBOS, forklarer Stefan. Snart skal OBOS-banken
også få anledning til å komme med et tilbud til det
unge paret.
Det er en travel tid, men de håper å kunne invitere
familie og venner på julebesøk i en ferdig oppusset
leilighet. Mellom øktene setter de seg ned og ser på
TV 2 Sumo. OBOS-rabatten for Sumo-seere utgjør
480 kroner i året. –Og alt dette for et medlemskap
som koster 200 kroner hvert år. Vi synes det er en
ganske god deal, sier Ida og Stefan.
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STJERNE
&
KAMERAT
– Jeg vil bli verdens beste skøyteløper. Men jeg kan
ikke bli nummer én uten å tilhøre et lag og et fellesskap,
sier Sverre Lunde Pedersen (22).
TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO HELGE HANSEN/MONTAG

STØTTES: OBOS
er stolt sponsor av
skøyteesset Sverre
Lunde Pedersen.
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«Jeg hadde ikke kommet så langt uten
å tilhøre et godt klubbmiljø.»
SVERRE LUNDE PEDERSEN

➺
STERKT SKØYTEMILJØ. Skøytesport er
kanskje ikke det første man tenker på når
bergensvinteren høljer ned. I vest er hvit
jul et ubekreftet rykte, minusgrader en eksotisk sjeldenhet. Det finnes ikke ett sted
i Norge hvor et tak over kunstisen hadde
vært mer naturlig, men på Slåtthaug-banen
går de altså, runde etter runde, de 200 aktive
skøyteløperne i Fana IL. Én av dem har planer om å bli verdens beste, og han er på god
vei mot målet.
–Fana har et av Norges største og beste
skøytemiljøer. Og det blir enda større og bedre når den planlagte hallen en gang blir bygget, sier Sverre Lunde Pedersen.
LANGE ØKTER PÅ ISEN

SVERRE LUNDE
PEDERSEN

• Sverre Lunde Pedersen ble født 17.

juli 1992. Han bor fortsatt i hjembygden Os, sør for Bergen.
Han
er skøyteløper for Fana Idretts•
lag, med Slåtthaug kunstisbane i
Bergen som hjemmebane.
• Sverre Lunde Pedersen ble, som
første nordmann noensinne, juniorverdensmester allround to år på rad
- i 2011 og 2012. Han vant også junior-VM i lagtempo i 2010 og 2012.
• I 2011 debuterte han i seniormesterskap med å bli nr. 6 i EM allround. I
2013 ble han nr. 4 både i EM og VM.
I 2014 fikk han en femteplass i EM.
I Sotsji-OL ble han nr. 5 og beste
nordmann på 5000 m. Lunde Pedersen vant NM på 5000 m i 2014.
• Personlige rekorder: 36,56 1.10,60 - 1.43,25 - 3.42,25 - 6.10,47
- 13.08,82.
• Følg Sverre på facebook.com/
sverrelundepedersen

Idrettslaget feirer sitt hundreårsjubileum i
2020. Mer enn 3000 medlemmer gjør klubben til en av landets største, og den betyr
mye for folk i bydelen. I dag har Fana aktive
grupper i fotball, håndball, friidrett, orientering, sykling, turn, langrenn, skiskyting og
alpin, i tillegg til skøyter.
Klubben sørget for at Bergens eneste
kunstisbane ble åpnet i 1991, året før Sverre ble født. Broren Eirik og faren Jarle, som
trente landslaget fra 2010 til 2014, viste vei fra hjembygden Os til
skøytearenaen i Fana.
–Jeg har stått på skøyter siden jeg var fem år gammel. Siden den
gangen har jeg alltid gledet meg til å gå på trening. Vær og vind har
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aldri spilt noen rolle, jeg har hatt det gøy
med gode treningskamerater. Vi har spilt
fotball til oppvarming, før noen gode, lange økter på isen. Jeg husker også da jeg ble
stor nok til turer og treningssamlinger på
sommeren. Det var flotte opplevelser.
KLUBBEN VAR AVGJØRENDE

Han trente jevnt og trutt, gjorde store
fremskritt hvert år. Som 13-åring debuterte Sverre i Norgescupen, som egentlig har
16-årsgrense. Da hadde han i flere år vært
raskere enn de som var mange år eldre.
–Skøyteløp er en individuell idrett. De
beste må få utfordringer, men de kan likevel trene med resten av miljøet. Mange
av konkurrentene er jo også lagkamerater
på klubb- eller landslagsnivå. Jeg hadde
ikke kommet så langt uten å tilhøre et godt
klubbmiljø, mener Sverre.
STANG UT

Faren ble nummer seks på 500 meter i OL
i Lake Placid i 1980. Med fjerdeplass både i
EM og VM i 2013 er Sverre forbi senior på
adelskalenderen. Han tangerte OL-bragden med sin femteplass på 5000 meter i
Sotsji. Medaljene uteble i de store mesterskapene.
–På 1500 meter i OL var det 66 hundredeler fra min åttendeplass
og opp til gullet. Nivået er fantastisk høyt, og alt må klaffe om du
skal nå helt til topps. Det skjedde ikke i forrige sesong, men jeg har

ISTID: Sverre Lunde Pedersen har stått på skøyer siden
han var 5 år. FANA: Bydelen i Bergen har ett av Norges
største skøytemiljøer. LANDEMERKE: Gamlehaugen er

den offisielle kongeboligen i Bergen, og ligger i bydel
Fana. HJEMME: Sverre bor fortsatt i Os, sør for Bergen.

FANAFOLK: Bo Oscar Lilletvedt, Ulrik Lilletvedt, Samuel Jøssang, Sakarias Koller Løland, Mikkel Jøssang, Matias
Emil Sundby, Cassandra Skavhellen, Emil Pedersen Matre, Maria Netland Rabbe, Sigurd Henriksen, Oline Anspach
Klippen, Victoria Keltie Sætersdal, Maria Anspach Klippen, Leo Løland Eikeseth, Emma Speerstra Østervold, Maria
Bianca Samsonsen, Julie Samsonsen, Rebecca Skavhellen og Ulrik Schaathun Berge på Slåtthaug-banen.

veldig stor tro på arbeidet jeg gjør. Jeg har gjort nye fremskritt, og
det skal jeg fortsette med.
SKAL TIL TOPPS

2015 blir ikke noe hvileår for den ambisiøse 22-åringen. Han har
tenkt seg på pallen i flere world cup-løp denne sesongen.
Han skal prikke inn formen mot EM i russiske Tsjeljabinsk i januar, VM enkeltdistanser i Heerenveen og allround-VM i Calgary
i mars.
–Det er viktig å sette seg mål både på kort og lang sikt. Gode støttespillere som OBOS gjør det mulig for meg å tenke flere år fremover. Det er jeg veldig takknemlig for.
–Hva er ditt langsiktige mål?
–Jeg skal ta OL-gull i Pyeongchang i 2018, sier Sverre uten å slå
blikket ned.
– SVERRE ER EKSTREM

Skøytelandslagstrener Sondre Skarli er imponert over det Sverre
Lunde Pedersen har vist i sesongoppkjøringen.
–Det Sverre gjør på de lange dragene nå er ekstremt. Der er han
svært, svært god akkurat nå, sa Skarli til TV2 i høst.
–Hvor bra er det han presterer sammenlignet med de beste i verden akkurat nå?
–Jeg håper og tror at han vil være på pallen i vinter ved flere
anledninger.
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OBOS støtter
kidsa i Bergen!
OBOS støtter positive miljøtiltak der
medlemmene bor. Dette gjelder ikke
minst lag og organisasjoner som bidrar
til positive oppvekstvilkår for barn og
unge. Her er noen eksempler på dette
fra OBOS Stor-Bergen:
Alrekstad skoles Uro-konsert 2014, BIFF (Bergen
internasjonale filmfestival), Brann, Damsgårdsdagene,
Fana Håndball, Fargespill, Follese IL (Askøy), Iskanten
ishall, Laksevågs Bueskyttere, Laksevåg turn- og
idrettslag, Loddefjord ILs dansegruppe, Lyderhorn
Opp (bakkeløp), MOLA-stiftelsen, Olsvik og Alvøen
skolekorps, Oseana kunst- og kultursenter (Os), Sverre
Lunde Pedersen, Fotballklubben Voss (Voss), Årstad
håndball.

Sikkerhetsdører holder
tyvene borte, ikke låsen.
Det er viktig med en god lås, men det som
stopper tyven, er hvor vanskelig det er å bryte
opp døren. Flere lag med stålplate, hakeformede ståltapper og skåter i både
frem- og bakkant gjør det så å si umulig
å trenge gjennom en Daloc-dør.
At Daloc-dørene likevel er både smidige og
elegante, kommer av at motstandskraften i
døren helt enkelt er et resultat av hvor intelligent
sikkerhetsdetaljene er konstruert og hvilket
materiale man bruker.
Stort prosjekt? Våre profesjonelle montører
bytter en leilighetsdør på under en halv dag.
Gå inn på Daloc.com (eller
skann QR-koden) og les mer.
Der finner du også nærmeste
forhandler.

Sikkerhetsdører

KIKKU T

KJÆRE OSLOBORGER
TAKK FOR ET RYDDIG OG
GODT SAMARBEID I 2014

ønsker alle en god jul og et feiende flott nytt år!

Vinn en drømmedag i Operaen!
Hvordan ser din drømmedag i Den
Norske Opera & Ballett ut? Fortell
det til oss og kanskje er det nettopp
du som får drømmen oppfylt!
TEKST EDDIE CHR. THOMAS
FOTO CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN

➺

DET STORSLAGNE OPERAHUSET i Bjørvika
rommer mange spennende aktiviteter, i tillegg
til forestillingene og konsertene. Hva har du
lyst til å oppleve på nært hold? For fjerde gang
inviterer Operaen og OBOS-bladet til konkurranse hvor du kan vinne en spesialkomponert
dag for deg og dine gjester i et av Norges flotteste og mest spennende kulturhus. Kanskje er
det din tur til å vinne i år?
–Vi ser virkelig frem til nok en gang å kunne
ønske en av OBOS-bladets lesere velkommen
til Den Norske Opera & Ballett for å få oppfylt
sin drømmedag. Vi ønsker å lage en dag akkurat slik vinneren vil ha den, sier markeds- og
kommunikasjonsdirektør Cathrine Pia Lund
fra Den Norske Opera & Ballett.
ETTER EGET HJERTE

Tusenvis av mennesker besøker Operaen hvert
år, men ikke alle får et tilbud om en drømmedag helt etter eget hjerte. –Mulighetene er
mange, enten man vil oppleve en konsert eller
operaforestilling, få en omvisning, overvære
en kor- eller orkesterøvelse eller legge inn et
besøk hos kostymeavdelingen, så vil vi strekke oss så langt det er praktisk mulig for å legge
opp en dag hos oss akkurat slik vinneren selv
drømmer om, sier Lund.
SLIK GJØR DU DET

Skriv en kort begrunnelse der det fremgår hva
vil du oppleve og hvem vil du invitere med deg.
Send din «søknad» til: OBOS Informasjonsavdeling, Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo
eller på e-post til: obosbladet@obos.no. Merk
konvolutten eller e-posten »Operakonkurranse 2015». Frist: 10. januar 2015.

DRØMMEDAG: I fjor var
det Dyveke Hals og barnebarnet Kristoffer og hans
band Iffy Orbit som fikk en
rocka drømmedag i Den
Norske Opera & Ballett.
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Morgendagens boliger fortjener
morgendagens bredbånd.
Mengden datatrafikk sprenger grenser hver dag. Fiberbredbånd fra Altibox er fremtidens motorvei for kommunikasjon
og gir ubegrenset kapasitet og hastighet – nå og i årene som kommer. Altibox-partnerskapet har over ti års erfaring
som Norges ledende innen fiberteknologi, og vi har Norges mest fornøyde TV- og bredbåndskunder*. I 2014 ble vi av
kundene våre kåret til vinner av Norges beste kundeservice**.
Les mer på altibox.no og meld din interesse.
100% fiber. alltid.

Kilde: *©EPSI Norway 2013 ** TNS Gallup 2014

GÅ FOR GULL I VINTER!
Er du under 14 år, gir OBOS et bidrag
til SOS-barnebyer hver gang du tar
et nytt distansemerke. Alt du trenger
å gjøre er å laste ned Barn setter
spor-appen og gå masse på ski!
TEKST CATHRINE WOLF LUND
FOTO CHRISTIAN ROTH CHRISTENSEN

HELE LANDET Nå kommer vinteren! Bli med
å ta distansemerket på ski og støtt SOS-barnebyer samtidig. Med prosjektet «Barn setter spor» har OBOS bidratt til å utvikle en
digital versjon av Skiforeningens distansekort. Appen kom i fjor og i løpet av den første sesongen ble det tatt nesten 10 000 merker og registrert mer enn 400 000 kilometer
på ski. La oss sette ny rekord i år!
– Med prosjektet «Barn setter spor» ønsker vi
å inspirere familier til å være i aktivitet. Samtidig bidrar alle barn som benytter Skiforeningens digitale distansekort til et trygt hjem og
en bedre fremtid for sårbare barn i SOS-barnebyen Blantyre i Malawi, forteller kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

LAST NED APPEN HER:
QR-kode (iphone) QR-kode (android)

Les mer på barnsetterspor.no
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FORLOT AMERIKA:

Verdensborger,
hedmarking og en
mann av den nye
tid. Arkitekt Rolf
Prag triller barnevogn i Chicago i
1927. Forlot Amerika i år 1930 og
retunerte til Hamar.
ARKIVFOTO: UKJENT/DOMKIRKEODDENS FOTOARKIV

DEN VIDUNDERLIGE, NYE VERDEN: Oustads mekaniske verksted er funkis av internasjonal klasse og en hypermoderne ramme rundt den moderne teknikkens herligheter.
ARKIVFOTO: NORMANN/DOMKIRKEODDENS FOTOARKIV

Arkitekten som vendte hjem
Han hadde studert i Trondheim og tegnet hoteller i Chicago.
I 1934 vendte han tilbake til sin hjemby, Hamar. Med seg brakte han
nye idéer - og et nytt formspråk i arkitekturen.
TEKST ANNE-KRISTINE KRONBORG FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

➺

ROLF PRAG (1899–1989) ble Hamars egen funkisarkitekt. Funksjonalismen var jazzens, automobilens og det fremadstormende borgerskapets stil, og det er ingen tilfeldighet at Prag etablerte
seg som Hamars fremste villaarkitekt. Også handelsstanden la sin
elsk på det hypermoderne formspråket, og Prag fikk prege Hamar
sentrum med en rekke forretningsgårder. Etter krigen tegnet han
alt fra kommunehus til omsorgsbygg, og nå havnet også Hamars
nystartede boligbyggelag på kundelista.
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OUSTADS MEKANISKE VERKSTED

FUNKIS FOR
FARTSVIDUNDRE
Mange av de første bensinstasjonene og bilverkstedene her i landet ble bygd i funkisstil.
Det kommer av at funksjonalismen og bilen
kom hit omtrent samtidig, men det kommer
også av at en viss fascinasjon for maskiner,
teknikk og fart synes å ligge innbakt i funkisen. Dessverre er mange av anleggene fra
bilens barndom revet eller ombygd til det
ugjenkjennelige. Men heldigvis ikke Oustads
mekaniske verksted på Hamar fra 1937.
Her fikk Prag anledning til å rendyrke det
modernistiske formspråket, og vi ser tydelig
hvordan han komponerte anlegget ved hjelp
av volumer, flater og geometriske grunnformer. Hovedbygningen er som en kube
hvor en bit av første etasje er utført i glass,
og hvor inngangspartiet er lagt til som
en halvsirkelformet «utvekst». Taket som
rager ut over bensinpumpene er en dristig
og imponerende øvelse i betong. Noe sånt
hadde man aldri sett før i Mjøsbyen! I dag
er anlegget fredet. Tiden har gitt det noen
skraper i lakken, men auraen av modernitet,
av fremtidsdrømmer og fascinasjon over
teknikk, maskiner og fart er intakt.
Østregate 23, Hamar
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VILLA NORDBY

MODERNE HUS
FOR MODERNE
MENNESKER
Det må være en myte at hedmarkinger er
trege og sidrumpa. Den voksende middelklassen i mellomkrigstidens Hamar var i
hvert fall klar for noe nytt, og Prag ble mannen som fikk i oppdrag å skape en passende ramme rundt en ung og fremtidsrettet
livsstil. Han tegnet tre villaer det første året,
og en lang rekke i årene som fulgte. Han fikk
raskt en posisjon i byen, og ble kjent som en
arkitekt man kunne stole på. Her var det nok
en fordel at han ikke var noen dogmatisk
funksjonalist, men en pragmatiker som klarte å realisere det nye formspråket i lokale
materialer og ved hjelp av tradisjonelle byggemåter. Prags villaer er «kassete» i formen
og preget av glatte flater og skarpe linjer,
men de er bygd i tre og ikke i betong. Flate
funkistak ble generelt møtt med skepsis
her i landet, og de fleste Prag-villaene fikk
skråtak i en eller annen form. Store vinduer
hører også funksjonalismen til, men Prag
gikk ikke av veien for å utstyre dem med
sprosser. En særlig forkjærlighet hadde han
for store, runde vinduer. En annen favoritt
var oppmurte blomsterkasser ved inngangspartiet. Det ser fasjonabelt ut og bidrar i
tillegg til å skape en fin overgang mellom
huset og tomta og terrenget.
Vognvegen 121 A, Hamar

FUNKSJONALISME PÅ NORSK:

Villa Nordby i Hamar er fra 1939,
og har hjørnevindu, skråtak og
panel. Det runde vinduet og de
oppmurte blomsterkassene ble
Rolf Prags signatur.
ARKIVFOTO: NINA BERRE
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SOLID ARKITEKTUR:

Moderne bygg med
moderne boliger,
bygd av det nystartede boligbyggelaget
og signert Hamars
stjernearkitekt.
ARKIVFOTO: NORMANN/DOMKIRKEODDENS FOTOARKIV
FOTO UNDER: IVAN BRODEY

CHRISTIESGATE 13

FASJONABELT I LAG
Hamar bolig- og byggelag ble stiftet i 1946
og var raskt ute med store byggeplaner.
Rolf Prag fikk oppdraget, og resultatet var
det stilsikre og mondene boligkomplekset
på hjørnet av Christiesgate og Parkgaten.
Etter vår tids målestokk er de 56 to- og
treromsleilighetene nokså beskjedne, men
den gang representerte de en markant heving av boligstandarden. Ikke minst fordi alle
var utstyrt med bad og wc. Selv om komplekset sto ferdig i 1949, er Christiesgate 13
solid forankret i mellomkrigstidens funksjonalisme. Veggene er slette og taket flatt, og
bygningene ser ut til å være komponert av
en rekke med kuber som er koblet sammen
ved hjelp av de inntrukne trapperommene.
De langsgående brannbalkongene i fjerde
etasje, som nå er fjernet, bidro til å binde
det hele sammen, rent visuelt. På endene
er vinduene trukket ut mot hjørnene for å
oppnå en hjørnevinduseffekt. Det Prag-typiske runde vinduet måtte boligbyggelaget
derimot klare seg uten. Til gjengjeld fikk de
en rekke små loftsvinduer som gir bygget
en fin avslutning på toppen. Hver for seg
er alle bygningselementene enkle. Helhetsinntrykket, derimot, er nærmest dekorativt.
Christiesgate 13 er et stykke solid arkitektur
skapt av en arkitekt med formsans og et
godt blikk – og bygd av en organisasjon
med tro på seg selv og fremtiden.
Christiesgate 13, Hamar
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TYPISK FUNKIS, TYPISK PRAG: Glatte flater, rette linjer, elegante balkonger, oppmurte blomsterkasser og rundt vindu.
Bak det rundet vinduet lå opprinnelig rektors kontor. I dag er det legekontor der.
ARKIVFOTO: NORMANN/DOMKIRKEODDENS FOTOARKIV

STORHAMARGATA 34

SKOLEN SOM BLE BORETTSLAG

➺

LINDERUDS HANDELSSKOLE ble trolig opprettet tidlig på
1900-tallet, og lagt ned i all stillhet en gang på 1960-tallet. Men
selv om skolen har forsvunnet ut av Mjøsbyens kollektive hukommelse, så har den satt varige spor etter seg i bybildet. I 1938 flyttet
handelsskolen inn i nye lokaler, i Storhamargata 34, i en forseggjort funkisgård signert Rolf Prag. Her var det klasserom og et par
butikklokaler i første etasje, lese- og spiserom i underetasjen og
leiligheter i andre og tredje. Storhamargata 34 har skiftet eiere flere ganger opp gjennom årene, men gården er bemerkelsesverdig
uforandret. Og slik vil det fortsatt være.
Ved siste korsvei, da Hamar og Omegn boligbyggelag kjøpte
bygget i 2004, ble det vernet. Dermed måtte boligbyggelaget
skrinlegge planene om å fjerne de gamle balkongene som strekker seg over hele fasaden og erstatte dem med moderne og innglassede varianter. I stedet ble de gamle balkongene rehabilitert og
det opprinnelige fasadeuttrykket beholdt. Heldigvis, sier styreleder
og nestleder i det som nå heter Storhamargata 34 borettslag,
Stig Morten Volla og Agnethe Berger Øvrebekk. Visst byr det på
utfordringer å bo i et vernet bygg. Akkurat nå er det vinduet i trappeoppgangen som skal skiftes. Det smale og litt ruglete vinduet
som strekker seg gjennom tre etasjer og helt opp til takoppbygget
kjenner ingen standardmål og må spesialtilpasses. Slikt er både
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dyrt og arbeidskrevende, men i styret er man enige om at det er
verd både prisen og jobben. Bygningen er bemerkelsesverdig. Den
er ikke stor og ikke prangende, men definitivt en smule eksentrisk.
Det som springer en i øynene her er inngangspartiet med den buede døra, den lille baldakinen og det lange, smale trapperomsvinduet. Hjørnet er et kapittel for seg. Det er avkappet i første etasje
og utstyrt med en slags dekor i betong. Litt påklistret pynt, rett og
slett! Et skikkelig overskuddselement som vitner om en arkitekt
som stolte mer på sin egen fantasi og formsans enn på arkitekturteoretiske trossetninger. Rolf Prag, som hadde tegnet skyskrapere i USA og var fortrolig med den amerikanske art deco-stilen,
kunne nok aldri bli en funksjonalist av den asketiske typen. Rundt
hjørnet venter en overraskelse, for fasaden ut mot gårdsplassen er
så forskjellig fra gatefasaden at man begynner å tvile på om det
er snakk om samme hus. I kontrast til den rolige gatefasaden er
gårdsfasaden åpen, dynamisk og nesten aggressivt modernistisk.
Her er det glass og betong som gjelder, og de store vindusflatene
åpner bygget ut mot Mjøsa. Inngangspartiet skaper bevegelse og
er omhyggelig utformet med Prags umiskjennelige signatur; den
oppmurte blomsterkassa, den svungne trappa, det elegant betongrekkverket og selvfølgelig – det store, runde vinduet.
Storhamargata 34, Hamar
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MODERNE PRAKT:

Casa Blanca, Pragbygg fra 1957 – hypermoderne, blankt
og glitrende, midt i
Hamar sentrum.

ARKIVFOTO: NORMANN/DOMKIRKEODDENS FOTOARKIV

CASA BLANCA

BYENS BLIKKFANG
«Hamar skal bli enda penere, enda mer
moderne», skrev Aftenposten høsten 1955,
og nevnte blant annet et planlagt aluminiumsbygg ved Stortorget. Det var Rolf Prag
som eksperimenterte med det nye byggematerialet, og oppdragsgiveren var firmaet
M. Steen. Forretningsgården sto ferdig i
1957. I første etasje lå blant annet M. Steens
manufakturhandel med tilhørende systuer,
og oppover i etasjene var det kontorer. Ved
åpningen omtalte Hamar Stiftstidende bygget som byens mest moderne, og mente
at det ville bli en «strålende blikkfanger
i byens liv og bilde». Og blikkfanger ble
det! Blankt og staselig fikk aluminiumshuset navnet «Casa Blanca» på folkemunne.
Statsarkivet i Hamar holdt til i Steen-gården
i en årrekke, og tidligere statsarkivar PerØivind Sandberg hadde sin arbeidsplass
her. Han mener at Rolf Prag hadde hentet
inspirasjon fra rådhuset i Oslo. Likhetene
er absolutt til stede, særlig fra Strandgata. Her åpner bygget seg opp mot Mjøsa,
og man ser tydelig hvordan det består av
to kompakte fløyer på hver sin side av et
nettere, inntrukket inngangsparti. I 1990 ble
Steen-gården malt lyseblå, og i dag går den
bare under navnet Blue Castello. Men, som
Sandberg forteller, bygget er vernet og skal
rehabiliteres. Får Steen-gården sin glans
tilbake vil den skape en flott kontrast til det
mørke og sobre kulturhuset på den andre
siden av torget, og nok en gang fungere
som blikkfang i bybildet.
Strandgata 71, Hamar
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NOSTALGISK UTENPÅ - HIGHTECH INNI
Veil.: 4.199,Kun:

BESTSELGER!

3.499,Inkl. DAB+ og Bluetooth!

Kun:

199,-

DAB+ og FM-radio

CD-spiller

Platespiller

Kassettspiller

USB-lagring/-avspilling

USB minnepinne 8 GB

Kun:

199,-

Reservestift

Kun:

299,-

Platerengjøringssett

Kun:

899,-

Platebord

• NYHET: Innebygd DAB+ radio med teleskopisk antenne • Bluetooth for avspilling av lydﬁler fra smartphone eller nettbrett
• FM-radio og 75 Ohm husantenneinngang • Integrerte stereohøytalere 2 x 5W (RMS) som gir god lyd • Equalizer med 5 ulike valgmuligheter for klang
• Platespiller for LP’er (33), singleplater (45), “steinkaker” (78) • Kassettspiller med hurtigspoling • Programmerbar CD-spiller for audio-CD og Mp3-CD
• USB-inngang for avspilling og lagring av musikk fra radio, plater, CD, kassett, Mp3-disc og Bluetooth • Inngang for eksterne avspillingsenheter
• Tilkobling av eksterne høyttalere mulig (forsterker nødvendig) • Fjernstyring av alle funksjoner via godt lesbart LED-vindu • Norsk bruksanvisning
• Språkvalg i display: norsk, svensk, engelsk, tysk, nederlandsk • Flott kabinett i massiv eikeﬁnér • Mål (b/d/h) 51x35x22 cm (42/52 cm åpnet)
For ekstra tilbehør, se småbildene med hvit bakgrunn

Informasjon og bestilling:
www.powermaxx.no Tlf: 38 26 45 52

Reis med hjerte, hjerne & holdning

NYTT KJØKKEN

PÅ KUN EN DAG!

Pris fra kr. 15.725,- *
KINA

De Tre Kløfters
Demning

Fengdu
Shennong

Chongqing

Suzhou

Shanghai
Wuhan
Yichang
Gulehavet

Slow Boat to China

15 %
for leserne

med OBOS

Benny Goodmans velkjente klassiker lokker,
og nå er det din tur! Bli med og opplev Kinas
mangfold fra vest til øst!
– med Albatros-reiseleder, 10 dager
Cruise på mektige Yangtze gjennom Sentral-Kinas eiendommelig vakre landskap med vårt 5-stjerners cruiseskip.
Fall i staver over synet av De tre kløfter. Forelsk deg i de
vennlige kjempepandaene. Føl pulsen i verdens største by
Chongqing. La deg fengsle av mystikken i det berømte
buddhistiske Guiyan-tempelet i historiske Wuhan. Gå
på oppdagelse på stemningsfulle markeder. Finn roen i
Mingdynastiets kunstferdige hager. Spaser mellom lave
hvitkalkede hus i den idylliske kanalbyen Suzhou. Og la deg
blende av Shanghais hypermoderne storbyeleganse.
Vi overnatter på 4-stjerners hoteller og nesten alle måltider
er inkludert i reisens pris.

Avreise 9/3 2015 kr

12 998,–

Kjøkkenkompaniet

- det fornuftige alternativet

Tillegg for enkeltrom og enkellugar kr 2 798,–
Alt dette får du
• Norsk/svensk reiseleder
• Fly Oslo – Chongqing og Shanghai – Oslo med Finnair via Helsinki
• Utflukter ifølge program
• 5 overnattinger på 4-stjerners hoteller i delt dobbeltrom
• 3 overnattinger i delt dobbeltlugar på 5-stjerners Victoria Cruises
• Alle måltider (unntatt lunsj dag 9 og middag dag 7–8)
• Øl/mineralvann til inkluderte måltider (unntatt under oppholdet
på Yangtze-båten)
• Skatter og avgifter

Ring meg, så kan jeg
fortelle mer!
Mikael Abrahamsson
Tlf: 900 60 850

albatros-travel.no/obos
Telefon 800 58 106. Åpent man–fre 08:30–17:00
info@albatros-travel.no. Opplys bestillingskode: LR-OBOS
Medl. Rejsegarantifonden Danmark.
Med forbehold for trykkfeil og utsolgte avganger.

* Tilbudet gjelder 11 skapdører, 1 høyskapdør
og 5 skuffefronter.
Pris oppgitt inkl. 15%, ordinær pris kr. 18.500,-

osloquiz

GØY MED QUIZ?

Gjett og vinn
i OBOS-bladets osloquiz på facebook.
com/obosmedlem.

HVA VET DU OM OSLO?

Runar Kvernen synes det er gøy med
quiz og håper han har lært ett og annet
om Oslo etter å ha bodd her i over 30 år.
7 RETTE: –Absolutt godkjent og nå er jeg inspirert til å lære enda mer om Oslo,
sier Runar Kvernen som får to billetter til valgfri forestilling på Nationaltheatret
som takk for innsatsen.

I Verdensparken på Furuset finner du landets første idrettsanlegg i sitt slag
(åpnet i 2013). Hva slags idrett?
–Kan det være cricket eller landhockey, kanskje?
Hvilket kirkebygg ble totalskadet i en påsatt brann 24. august 1992?
–Har nok vært oftere i Vålerenga kirke som også brant, men dette er Holmenkollen kapell.
Hva heter strøket mellom Pilestredet og Uranienborgveien og som er oppkalt etter brødrene Jacob og Henriks etternavn?
–Her må jeg nok melde pass.
Hva var Cecilie Thoresen (1858-1911), som har fått en vei på Lambertseter
oppkalt etter seg, den første kvinnen til å bli i 1882: prest, student eller lege?
–Kjenner navnet og veien, sjanser på at hun var Norges første autoriserte
kvinnelige lege.
Rikspolitikere sa nei til OL i Oslo 2022, når arrangerte Oslo vinter-OL sist?
–1952!

TEKST OG FOTO EDDIE CHR. THOMAS

Norges første restaurant av dette slaget åpnet i Sofiesgt. 15 på Bislett i
1963. Hva serverte de?
–Antakelig noe utenlandsk og på den tiden sikkert litt eksotisk. Kinamat?
Hvor mange innbyggerne hadde Oslo 1. januar 2014 ifølge SSB: 599.120,
612.349 eller 634.463?
–Vi passerte 600.000 for en stund siden og det øker ganske raskt, så jeg tar
alternativ c.
Hvem var ordfører i Oslo før Fabian Stang?
–Var ikke det han FrP’ern som hadde vært slakter? Svenn Kristiansen?
Hvem fremførte revysangen Lille Frøken Stang (Lille Frøken Oslo) på Edderkoppen i 1955 og spilte pikkolo i filmen Fjols til fjells?
–Ser henne for meg. Ganske kjent teaterfamilie. Unni Bernhoft.

TEST DEG SELV!
1.

Hva heter stoppestedet mellom Ullevål stadion og Tåsen på T-banens
linje 6 til Sognsvann?
2. I Verdensparken på Furuset finner
du landets første idrettsanlegg i sitt
slag (åpnet i 2013). Hva slags idrett?
3. Hvilket kirkebygg ble totalskadet i
en påsatt brann 24. august 1992?
4. Hva heter strøket mellom Pilestredet og Uranienborgveien og som
er oppkalt etter brødrene Jacob og
Henriks etternavn?
5. Hva var Cecilie Thoresen (1858-1911),
som har fått en vei på Lambertseter
oppkalt etter seg, den første kvinnen til å bli i 1882: prest, student eller lege?
6. Rikspolitikere sa nei til OL i Oslo
2022, når arrangerte Oslo vinter-OL
sist?
7. Norges første restaurant av dette
slaget åpnet i Sofiesgt. 15 på Bislett
i 1963. Hva serverte de?
8. Hvor mange innbyggerne hadde Oslo 1. januar 2014 ifølge SSB:
599.120, 612.349 eller 634.463?
9. Hvem var ordfører i Oslo før Fabian
Stang?
10. Hvem fremførte revysangen Lille
Frøken Stang (Lille Frøken Oslo) på
Edderkoppen i 1955 og spilte pikkolo i filmen Fjols til fjells?
SVAR: 1. Berg. 2. Parkour (en bevegelsesidrett).
3. Holmenkollen kapell. 4. Homansbyen (Jacob
Homan, 1816 – 68 og Henrik Homan, 1824 – 1900).
5. Norges første kvinnelige student. 6. 1952. 7. Kinamat
(Chen Te Hu åpner China House). 8. 634.436.
9. Svenn Kristiansen (FrP). 10. Unni Bernhoft.

Hva heter stoppestedet mellom Ullevål stadion og Tåsen på T-banens linje 6
til Sognsvann?
–Jeg tar banen ofte til Vålerenga-kamper på Ullevål, så dette bør jeg kunne.
Er det ikke Berg?
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Oppussing

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

30%

25%

GARASJEPORTER
UTVALGTE PRODUKTER

VARMEPUMPER

Få gratis befaring med gode tips og råd, egen produksjon på Kløfta og opptil 15 års garanti.
Markisemannen/Lunex leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.
Velkommen til vårt showroom ved Østre Aker vei 215!
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Rørlegger
Rørleggere

























VI GIR 10% RABATT

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





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




Containere
Oppussing

Oppussing

Entreprenør

Oppussing
Advokat
Oppussing

Glassmester
Billedkunstner

Advokatbistand

GLASSMESTER

Bistand til privatpersoner og næringsdrivende ifm. kontrakter, oppgjør ved
kjøp og salg, seksjonering, tomtefeste
og andre juridiske spørsmål knyttet
til eiendomshandel.
Vi stiller med:

Går du med tanken
om å pusse opp!

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

Snekker, maler, flislegger,
rørlegger, elektriker og
prosjektledelse.
Tlf.: 47 41 30 00
www.nytthjem.net
post@nytthjem.net
www.oklandco.no
tlf. 64 84 60 60

Ring 815 GLASS

Advokat
Annonsering

Garasje
Garasjeporer

(815 45277)

Glassmester
Din
lokale Elektroinstallatør!
PlanerDin
omlokale
nytt bad?
ADVOKATBISTAND
GLASSMESTER
Vi søker Elektromontør
gruppe LRing 815 00 004
Testament,
ektepakt, arveforskudd,
elektroinstallatør!
hjemme,
Din
lokale
Elektroinstallatør!
GARASJEPORTER
arv, skatt og tvister
- få
gratis befaring!
Vakt
hele døgnet.
Vi søker
Elektromontør
gruppe L
annonser i
Faste
lave priserElektromontør
til
Vi søker
Elektromontør
gruppeL
L
Vi
søker
gruppe
OBOS-bladet
10% rabatt på utstyr som OBOS medlem
* Gjelder ikke allerede nedsatte varer

Går du med tanken
om å pusse opp!

Container?
Vi stiller med:

Kampanjekode
Snekker,
maler, flislegger,
rørlegger,
elektriker og
“Private
Oslo/Akershus”

Ringprosjektledelse.
oss på
Tlf.:
47 41 30 00
tlf 09700
www.nytthjem.net
post@nytthjem.net
www.norskgjenvinning.no
Annonsering

leserne av OBOS-bladet!

Ring 815på GLASS
Vi er totalentrepenør
baderom
(815 45277)
Ring for GRATIS
befaring

Advokat P.E.Unhjem Johansen Tlf.: 911 19 336
Advokat S.K. Berge
Tlf.: 901 95 250

www.obos.no

Telefon: 67 90 01 85 / 22 63 11 00

Kontakt HS media:

-25%

E-post:
post@linje-elektro.no
Timepris
kr.ISELIN
1000,+ 25%
mva
MARTEPostadresse:
SKARPNORD
Postboks 92, 1472 Fjellhamar
motKontoradresse:
normalt
kr. 1350,til kr.1600,Telefon:
62Øvre
94 10 37
Grønliveien
1, 1472 Fjellhamar
e-post:
mis@hsmedia.no
+ 25%
mva.
Telefon: 67 90 01 85 / 22 63 11 00

SNORRE SIGURDSSON
E-post: post@linje-elektro.no
Linje Elektro AS utfører: • Ordinær installasjon
Elektro AS formidler og
Telefon:
92 40 29Linje
17Postboks
Postadresse:
92, 1472 Fjellhamar
utfører elektriske arbeider for:
Telefon:www.linje-elektro.no
67 90 01 85 / 22 63 11 00• Tele-, Data- og Fiberinstallasjon
e-post: ss@hsmedia.no
Kontoradresse:
Øvre Grønliveien 1, 1472 Fjellhamar
• Kjøling
www.linje-elektro.no
E-post:
post@linje-elektro.no • Internkontroll
Lille Grensen 7,•OSLO
• Elektrokontroll
Ventilasjon
Tlf. 63 94 04 30 www.raynor.no
Varmepumper
• Solskjerming
www.advonor.no – post@advonor.no
Linje Elektro AS utfører: •• Ordinær
installasjon
Linje Elektro AS formidler og
• Tele-, Data- og Fiberinstallasjon
utfører elektriske arbeider for:
• Kjøling
• Internkontroll
www.linje-elektro.no
• Elektrokontroll
• Ventilasjon
• Varmepumper
• Solskjerming

www.linje-elektro.no
Garasjeporer

juniorsiden

VI VIL HØRE
FRA DEG:

juniorlaget
@obos.no

MORO FOR DE MINSTE

TEKST NATURFAG.NO FOTO COLOURBOX.COM

Denne gangen anbefaler Unge Deichman,
som er Deichman biblioteks barne- og
ungdomsavdeling, at du leser:

NÅR ALLE SOVER

av Nicolai Houm og Rune Markhus
Om natten når alle sover kommer Boba. Boba er 32
meter høy og river ned alt han ser. Markiser, lyktestolper, postkasser. Ingenting får stå i fred. Når han er ferdig
dukker Lille Fetir Lutemann opp. Han er 28 meter høy
og rydder opp alt rotet Boba etterlater seg. Dette skjer
hver eneste natt. Men ingen vet det, for ingen ser det.
Bortsett fra bakeren og datteren hans, Murielle. De er på
jobb hver eneste natt, og baker brød til de andre i byen.
Men en natt dukker ikke Lille Fetir Lutemann opp. Så
alt rotet Boba har laget er der fremdeles når byen våkner. Og hvem får skylda? Den eneste som er våken hver
natt, nemlig bakeren. Nå har han problemer. Heldigvis
for bakeren, er Muriell en tøffing. Hun prøver å ordne
opp. Men først må hun finne Lille Fetir Lutemann.
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Lag vinterens vakreste lykt!
Du trenger:
• bøtter • vann • kuldegrader • te- eller kubbelys
De flotteste og enkleste islyktene lager du ved å bruke vaskebøtter (alle slags bøtter og kar kan selvfølgelig brukes – fra små lekebøtter til en bakebolle). Fyll bøtta nesten full med vann og sett
den ute natta over når det er kuldegrader.
Ta inn bøtta i 10–30 minutter, eller dusj den med varmt vann, og
snu den opp ned. Med en hammer eller noe lignende slår du hull i
bunnen, slik at vannet som ikke har frosset renner ut. Lykta er nå
ferdig til bruk. Du kan finpusse med hammer og varmt vann, men
det er sjelden nødvendig. Med lys i skinner lykta vakrere enn noen
lykt du kan kjøpe med penger.

Junior x-ord

Svar på kryssordet, eller send oss
tegninger, vitser, dikt eller andre bidrag,
så er du med i trekningen om blant annet
startnummer til Barnas Holmenkolldag.
Frist 2. januar.

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

Klipp ut og send inn.

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN FOTO NYEBILDER.NO

Vinn premier!
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kryssord

SEND INN

og vinn
Flax-lodd!

MORO FOR DE VOKSNE

Løsning Kryssord 7/14
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BANNSKAP

KJØKKEN- FOLK
REDSK.

EKSISTERER

SLEKTNINGER

EDELGASS

TEPPER
FINNES

GUTTENAVN

KOMPAKT

FERSK

GUTTENAVN

TÅKE

BARBARISK

SKØY

SKIVE

VEKK
MÅLVOKTER

SJAMAN

DESSERT

DIKTENE

BYGE

HUSDYR

SAMD

UTØY

KEISER

VERN
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GRØNNSAK

STØNN

DIGER
SKUEPLASS

ELV
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TALL

FUNKLE

TREET

4 5
1
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1
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6
1
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.

PLANTE

SJØDYR

VOKSE
SKORPE

3

DIKT

KORT

ØYEBLIKKET

FUGL

Oppgave Sudoku 9/14

HELT

FORENE

HENSYNSFULL

FILLE

REDSKAPET
GLISER

VELGE

HAUGENE

FORTELLE

SKIP

BISTAND

TALL

ANTYDE
SENGETØY
URO

ANMODE
GODSNAKKING

DATAMASKIN

VIRKELIGHET

RYKER
FISK

Sudokuvinnere nr. 7/2014
Winnie E. Tagge, Kolbotn
Bente Bakke, Kolsås
Ingebjørg Saxegaard, Ski

1

TALL

BAKVERK

Kryssordvinnere nr. 7/2014
Jørgen Stø, Oslo
Eva Brandsdal, Oslo
Per Halvorsen, Vingelen
KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 9, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 2/15.
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SEREMONI

SØVN

PARADIS

MOTBYDELIG

Løsning Sudoku 7/14
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1
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2

PÅLEGG

TILSPRANG
BORT

TALL

KAMPPLASS

GUTTENAVN

BÅT
FORK.

PERIODE

NEVNE
NØYAKTIG
VILL

FØLER

SPISE

KRYPE
JENTENAVN

VERN
STEMME

FORGIFTE
SETERHUS

De første riktige løsningene premieres med fem Flax-lodd hver, sudokuløsningene med tre lodd.
Merk konvolutten «Kryssord 9/14» eller «Sudoku 9/14» og send løsningen innen 2. januar til:
OBOS-bladet, postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo, eller til obosbladet@obos.no.
Navn
Adresse
Sudoku-løsning

BUNN

bolig
OBOSBL ADET 09 | 14

GRØNT: Se nærmere på boligene i
Gartnerløkka – byggetrinn 3.

78 Helt nytt i
Ensjøbyen
OSLO: Salgsstart for nye
selveierleiligheter på Ensjø i
januar. Stålverkskroken – der det
er godt å bo.

82 Grønt i
Gartnerløkka
OSLO: Det nærmer seg salgsstart for nye selveierleiligheter i
Gartnerløkka byggetrinn 3 på
Løren.

86 OBOS
visningshelg
HELE LANDET: Lørdag 17. og
søndag 18. januar arrangerer
OBOS visning på over tusen helt
nye boliger!

91 Sjønært på
Nøtterøy
VESTFOLD: I 2015 starter salget
av 59 nye boliger ved Vestfjorden
på Nøtterøy.

92 Nye boliger
fra Block Watne

ILLUSTRASJON STRIPE/BAKERMAN

ØSTLANDET: Nye boliger med
fortrinnsrett for OBOS-medlemmer på Nesodden og i Ytre
Enebakk.

94 Full oversikt

HELE LANDET: Vil du vite hvor
OBOS bygger nå, og hvor vi
planlegger å bygge? Her får du
full oversikt!

Les mer på obos.no/nybolig

BOLIG | ENSJØ | STÅLVERKSKROKEN

SALGSSTART

13.

januar 2015

Stålverkskroken i Ensjøbyen
– der det er godt å bo.
78
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SALGSMØTE
OG PÅMELDING
Tirsdag 13. januar 2015 kl 1800 på
Hammersborg Torg 1. Påmelding enten til
medlemsservice@obos.no, på telefon 22
86 59 90 eller via prosjektets hjemmeside.
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© Kartagena / Statens kartverk

Kollektivtransport:
Kun noen få minutter å gå til Ensjø
T-banestasjon. 5 minutter med
T-bane til Oslo sentrum. Buss i
området.
Butikker:
Rema 1000, Kiwi, Frisør Auster og
Apotek 1 ligger alle svært nær.

Barnehage og skole:
Barnehage, barne- , ungdoms- og
videregående skole ligger alle i kort
avstand fra boligene.

i bydel
Gamle Oslo. På et flott platå over sentrum
ligger Ensjøbyen med egen T-banestasjon,
åpent vann og grønne friarealer. I umiddelbar nærhet kan du svømme i Tøyenbadet, ta
en matbit på Vålerenga eller spasere gjennom idylliske Tøyen hageby. Det som tidligere var kjent som Oslos bilby transformeres
nå til en moderne boligby der det skal være
godt å bo.
VELKOMMEN TIL NYE ENSJØ

UTVIKLING PÅ ENSJØ

Den overordnede planen for nye Ensjø er
et samarbeid mellom Oslo kommune og
noen av landets største aktører innen bo-

lig- og næringsutvikling. Langs Gladengveien skal det til sammen bygges rundt
1400 boliger med omkringliggende parker
og butikker, og utviklingen er godt i gang.
OBOS har allerede overlevert to prosjekter
og har to under salg på nabotomtene. Stålverkskroken boligsameie vil bli det femte
i rekken.
BELIGGENHET

Stålverkskroken blir liggende på en flott
tomt ved siden av den fremtidige Stålverksparken med åpent vann og plass til lek og
moro. Du finner T-banen, matbutikker og
treningssenter i umiddelbar nærhet. Det er

Friområde:
Kort vei til fine turområder med
gang- og sykkelmuligheter.
Stålverksparken er planlagt på
nabotomta. Kort avstand til Jordal
idrettsanlegg.

KONTAKT
Gladengveien DA v/ Hanne Larsen og
Ulf-Petter Binfield
Tlf:

90 18 40 52/22 86 55 32
(Binfield)
91 37 63 60 / 22 86 57 52
(Larsen)

E-post:
prosjektsalg@obos.no

OBOSBL ADET
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kort vei til barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole. Kommunen planlegger også en ny barneskole
kun få minutter unna Gladengveien.
LEILIGHETENE

Boligsameiet vil bestå av 40 selveierleiligheter i et bygg
på 6 etasjer med felles takterrasse. Leilighetene vil fordeles på 10 stk 2-roms-, 12 stk 3-roms- og 18 stk 4-romsleiligheter. 6 stk av disse vil selges med egen hybel. Størrelsene varierer fra 42 kvm til 116 kvm BRA.
Alle leilighetene får egen balkong eller markterrasse
på vestsiden av bygget, og de fleste av de gjennomgående
leilighetene får to balkonger. Boligene i toppetasjen får
ekstra store terrasser. Balkongen til flere av endeleilighetene vil være trukket rundt hjørnet for ekstra gode
solforhold. 4-romsleilighetene får et ekstra toalett i tillegg til bad. De fleste leilighetene vil få egen parkeringsplass i kjelleren.
Bygget har to trapperom med heis fra kjeller til alle
boligetasjer. Den ene heisen går også opp til takterrassen.
KVALITET, STANDARD OG TILVALG

Boligene tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet og leveres med lyse farger og parkett på gulvene. Badene får
fliser på vegger og gulv. Leilighetene har porttelefon og
leveres med tv- og bredbåndstilknytning.
Det blir muligheter til å sette sitt personlige preg på
leiligheten gjennom en del tilvalg, blant annet på kjøkken, parkett og dører.
Utvendig fasade vil i hovedsak være pusset i lys farge
med mørke plater ved balkonger og vinduer.
ENERGI

Prosjektet vil være tilknyttet fjernvarmeanlegg og varmes opp med vannbåren varme i radiatorer. Bad får i
tillegg med elektriske varmekabler i gulv. Sammen med
balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir dette et
behagelig inneklima.
FERDIGSTILLELSE

Gitt tilfredsstillende salg planlegges det at boligene skal
være klare for innflytting høsten/vinteren 2016.
UTVENDIGE FELLESAREALER

Bygget settes opp i hele tomtas bredde slik at utvendige
fellesarealer ligger usjenert til på indre del av tomten
med lekearealer og sitteområder. Det blir også en takterrasse som fritt kan benyttes av alle beboerne.
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LYSE LEILIGHETER.

Alle leilighetene leveres med lyse farger
og parkett på gulv.
TURMULIGHETER.

På Ensjø er det gode
turmuligheter. Stålverkskroken bygges ved siden av den
fremtidige Stålverksparken.

EKSEMPEL PÅ ETASJE

4-ROMS
97 m²

3-ROMS
69 m²

3-ROMS
66 m²

HØYSKAP

4-ROMS
86 m²

2-ROMS 2-ROMS
47 m²
42 m²

4-ROMS
86 m²

HØYSKAP

HØYSKAP
HØYSKAP

BALKONG
21 m²

STUE/KJØKKEN
31 m²

BALKONG
18 m²

SOV 2
7.5 m²

HØYSKAP

BAD
5.4 m²

SOV 1
13 m²

STUE/KJØKKEN
26 m²
BOD
3 m²

ENTRÉ
8.5 m²

BAD
5.5 m²

ENTRÉ
6 m²

GANG
7 m²

HØYSKAP

BOD
3 m²

SOVEROM 1
14 m²

SOVEROM 2
7.5 m²

BAD
3.4 m²

HYBEL
13 m²

BALKONG
3 m²

3-ROMS, 69 M2 BRA

FINANSIERING

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie og kjøper må selv sørge for finansiering. OBOS-banken tilbyr
for tiden nyboliglån til OBOS-medlemmer på inntil 85 % av kjøpesummen med
3,10 % nominell rente på hele beløpet. Se
www.obos.no/bank for mer informasjon.
LEV VEL MED OBOS

Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som forretningsfører.

EKSEMPLER
PÅ LEILIGHETSTYPER:

4-ROMS, 97 M2 BRA

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

Bestilles fra prosjektselger eller lastes
ned fra www.obos.no/stalverkskroken

VISNING
PÅ TOMTEN
Visning på tomten med lift: søndag 11.
januar 2015 kl 1300-1500 ved vår visningsbrakke i Gladengveien 10.

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: Gladengveien DA
Arkitekt: Torstein Ramberg AS
Illustrasjoner og foto: 3darbeid.no, Nadia
Frantsen
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BOLIG | OSLO | LØREN

PLANLAGT
SALGSSTART

I JANUAR

Gartnerløkka boligsameie
– trinn 3

Det bygges en ny by i byen på Løren. Her er alt tilrettelagt for et urbant og
barnevennlig familieliv. Nå nærmer det seg salgsstart for Gartnerløkka
byggetrinn 3.
82
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SALGSMØTE
OG PÅMELDING

NÆROMRÅDET
Storo

Salgsstart er planlagt i januar, men eksakt
dato vil bli annonsert på prosjektets hjemmeside, obos.no /gartnerlokka, gjennom
annonsering i avis, samt i OBOS’ nyhetsbrev.

n
sveie
dheim
Tron

Sinsen

N

Her kommer
boligene
veien
Økern

Løren

Hasle

Søndre Hovin
Tøyen

0

Kollektivtransport:
Busstopp på
Lørenvangen – linje 23,
700 m © Kartagena / Statens kartverk
24, 107, 433 og F3. T-bane fra Økern.
Egen T-banestopp i gangavstand fra
boligene planlegges åpnet i 2016.
Forretninger:
Det finnes et bredt utvalg av
butikker i nærområdet som
dagligvare, blomster, bokhandel,
interiør og apotek. Her finnes også et
treningssenter.
Barnehage:
Flere barnehager i område, samt
egen barnehage i borettslaget.
Barn som bor i Gartnerløkka vil bli
prioritert ved opptak til barnehagen.
Skole:
250 m fra Gartnerløkka åpnet
nyoppussede Løren barneskole i
august i år. I nærheten ligger også
Refstad skole og Sinsen barneskole.
Friområde:
Det er flere parker i området og kort
vei til Lillomarka.

KONTAKT
Lørenvangen Utvikling ved Hanne
Larsen og Ulf-Petter Binfield.
Tlf:
91 37 63 60/22 86 57 52 (Larsen)
90 18 40 52/22 86 55 32 (Binfield)

i rivende utvikling, som Gartnerløkka er del av. Transformasjonen av området er allerede godt i
gang og det bygges også på Ensjø, Hasle,
Frydenberg og Økern. Lørenbanen knyttes
til T-bane-nettet med stasjon en kort spasertur fra prosjektet, og er planlagt ferdig i
2016. Gartnerløkka vil bestå av til sammen
241 boliger. Byggetrinn 1 og 2 blir borettslag, mens leilighetene i trinn 3 blir selveiere
LØREN ER ET OMRÅDE

BELIGGENHET

Gartnerløkka blir liggende i enden av ro-

lige Lørenvangen med kort avstand til det
meste Løren og omegn har å by på. En kort
T-banetur unna finner du Lillomarka i den
ene enden og ti minutter med T-banen
den andre veien er du i sentrum. Det finnes flere skoler og barnehager i nærheten.
Det bygges barnehage i prosjektet der barn
som bor i Gartnerløkka vil ha fortrinnsrett
ved opptak.
BOLIGENE

Gartnerløkka byggetrinn 3 er en blokk
på fem etasjer med til sammen 30 leiligheter fordelt på 10 stk 2-romsleiligheter

Nettside:
www.gartnerlokkabolig.no
www.obos.no/gartnerlokka
E-post:
ulf.binfield@obos.no
hanne.larsen@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: Lørenvangen Utvikling AS,
eid av OBOS og Veidekke Eiendom AS
Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter AS
Entrprenør: Veidekke Entreprenør AS
Illustrasjoner og foto: Stripe/Bakerman,
GettyImages
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BOLIG | OSLO | LØREN
EKSEMPLER
PÅ LEILIGHETSTYPER:

2-ROMS, 44 M2 BRA

Balkong
7.5 m²

Sov
8.9 m²

Stue/kjøkken
20.5 m²

Bad
5 m²
Entre
4.7 m²

Bod
3 m²

på 42 kvm, 2 stk 3-romsleiligheter på 65
kvm og 18 stk 4-romsleiligheter på 80-83
kvm. Denne blokken er spesielt egnet for
barnefamilier, og er et intimt byggetrinn.
Leilighetene på bakkeplan har, i tillegg til
markterrasse, egnehageparseller. Flere av
leilighetene selges med garasjeplass i underjordisk garasjeanlegg med heis til alle
etasjer. Prosjektet er utviklet i samarbeid
med Asta- og allergiforbundet med tanke
på et helsetrygt inneklima.
GÅRDSROM

Gartnerløkka vil bestå av 5 bygg som omkranser en stor, solfylt gårdspark på nesten
fem mål. Her vil du finne alt fra frukttrær
og bærbusker, store boltringsarealer for
liten og stor til felles grillplass. Her er sikkerhet for barn i fokus, og det vil derfor
ikke være mulig å kjøre bil inn på selve
gårdsplassen. Her skal de små kunne leke
fritt uten foreldres bekymring. Det legges
til rette for både leking og avslapping –
både sommer og vinter.

4-ROMS, 80 M2 BRA

Balkong
10 m²

Sov
9.8 m²

TILVALG

Det vil være muligheter for tilvalg på blant
annet kjøkken, parkett og innerdører.
FERDIGSTILLELSE

Det er planlagt byggestart mai 2015 og gitt
tilfredsstillende salg er det planlagt ferdigstillelse 1. kvartal 2017.

høytsittende vindu

Stue/kjøkken
29 m²

Bad
5.9 m²

wc
2.1 m²

Entre
6.6 m²

Sov
11.5 m²

Bod
3 m²

Sov
8 m²

LEV VEL MED OBOS

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

På salgsmøtet har OBOS-medlemmer forkjøpsrett, men møtet er åpent også for andre interesserte som kan kjøpe leilighet
når forkjøpsretten er avklart.
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GÅRDSPARKEN
De fem husene som totalt utgjør Gartnerløkka blir plassert rundt en stor, solfylt gårdspark. Parken blir på nesten fem mål, noe som tilsvarer over seks håndballbaner.
Her anlegger vi en grønn lunge med innslag av planter,
busker, trær og frukttrær. I tillegg kommer det benker,
hellelagte stier, små koller, lekeapparater og en pergola
til felles bruk.

FINANSIERING

Boligprosjektet består av selveierleiligheter i et boligsameie og kjøper må selv sørge for finansiering. OBOSbanken tilbyr nyboliglån til OBOS-medlemmer på inntil
85 % av kjøpesummen med 3,10% nominell rente på hele
beløpet. Se www.obos.no/bank for mer informasjon.
PROSPEKT OG PRISLISTE

Dette vil være tilgjengelig ca to uker før salgsstart, og kan
bestilles hos prosjektselger eller lastes ned fra prosjektets
hjemmeside obos.no/gartnerlokka. Salgsstart er planlagt
i januar, men eksakt dato vil bli annonsert på prosjektets
hjemmeside, obos.no, gjennom annonsering i avis samt i
OBOS’ nyhetsbrev.
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BOLIG | VISNINGSHELG

VELKOMMEN TIL
VISNINGSHELG!

VISNINGSHELG

Lørdag 17.
og søndag
18. januar

Lørdag 17. og søndag 18. januar arrangerer OBOS visning på over tusen helt
nye boliger– over hele landet. Velkommen til OBOS’ visningshelg!
Leter du etter din nye drømmebolig har
du gode sjanser til å finne den hos oss.
Helgen 17. og søndag 18. januar åpner vi
dørene til våre nye boligprosjekter – du
finner oss over store deler av landet!

FOTO NADIA FRANTSEN

Se mulighetene der du bor på
www.obos.no/visningshelg
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OBOS
boligbytte
Skal du kjøpe ny bolig? Vi kan ta din
gamle bolig i innbytte.
OBOS boligbytte innebærer at vi kan
kjøpe din gamle bolig til en avtalt pris
når du kjøper ny bolig i ett av våre
utvalgte prosjekter. Dermed kan du
kjøpe bolig og være helt sikker på at
din gamle blir solgt.
For mer info, se obos.no/boligbytte

Lån til nye
boligprosjekter
Trenger du lån til å kjøpe ny OBOSbolig? For å gjøre det lettere å velge
nytt, gir OBOS-banken deg ekstra god
rente på lån til OBOS’ og Block Watnes
boligprosjekter. Med OBOS Nyboliglån
kan du låne inntil 85 prosent av kjøpesummen. Lånet kan nedbetales over
30 år, og du får samme rente uavhengig av lånebeløp. Vanligvis betales 100
000 kroner ved kontraktsinngåelse og
10 prosent av totalprisen ved vedtak
om byggestart. Har du behov for lån
til disse innbetalingene hjelper OBOSbanken deg med et prosjektlån til
samme rente som boliglånet, slik at du
slipper dyre mellomfinansieringsløsninger.
Se obos.no/nyboliglan

OBOSBL ADET
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Boliglån

Ung

3,05%

Mellomfinansiering
til samme gode rente som boliglånet

–
I OBOS-banken får du alltid god rente på boliglånet. Hvis
du skal kjøpe nytt før du har solgt eksisterende bolig får du
mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Boliglån Ung med mellomfinansiering 3,05%*

*Dette koster lånet:
Er du under 34 år og trenger 1 million kroner i mellomfinansiering i 3 måneder og låner 2 millioner
kroner over 25 år, vil du ha betalt 2 879 031 kroner når lånet er nedbetalt. Effektiv rente er 3,13% for
det langsiktige lånet og 3,10% for mellomfinansieringen. Prisene kan endres uten varsel.
Se obos.no/bank for oppdaterte priser.

obos.no/bank

bank@obos.no | 02334

BOLIG | BÆRUM | FORNEBU
SALGSSTART

27.

november

Bo godt på Storøya
FORNEBU Nye og store boliger på Storøya ble lagt ut for salg 27. november. Det er Lomvi tun 1, med eksklusiv plassering ytterst mot Storøyodden. Lys, utsikt og naturskjønne omgivelser preger Lomvi. Det blir
26 leiligheter på 90-187 kvadratmeter fordelt på tre bygg i 3-4 etasjer.
Boligene får god takhøyde og sørvestvendte uteplasser.
– Dette er et av Storøyas flotteste områder med beliggenhet mot
naturreservatet og Storøyodden badeplass. Samtidig får du et urbant
tilbud av spisesteder og forretninger i kjøpesenteret like ved, sier prosjektleder Tor Evert Lindeland i OBOS Fornebulandet.
Se bilder og mer info på fornebulandet.no
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Leiligheter for korttidsleie
- et godt alternativ til hotell

...EN IDÉ FOR TRIVSEL OG GLEDE

Våre fullt utstyrte leiligheter
er ideelle for deg som:

Komplett moderniseringsprogram for
kjøkken, bad og garderobe

• er lei av å bo på hotell
• skal pusse opp hjemme
• har hatt vannskade
• skal på ferie i Oslo
• er mellom to boliger
Leilighetene har ett eller to soverom,
alle hvitevarer og trådløst internett.
Hos oss kommer du til ferdig
oppredde senger og en moderne,
hjemmekoselig atmosfære
sentralt i Oslo. Velkommen!

Nye skap, skuffer og dørfronter etter mål!
Benkeplater skreddersys etter ønske
fra eget verksted!
Hvitevarer leveres og monteres etter
avtale!
Snekker, rørlegger og elektriker utfører
arbeid av høy kvalitet!
Se mulighetene, besøk vår butikk i
Ullevålsveien 17, 0165 Oslo

Tlf.: 22 11 24 92 - 22 42 08 47
Faks: 22 20 60 55
www.kjøkkenfornyeren.no
WWW.BJORVIKA-APARTMENTS.NO – TLF: 21 38 01 88

radonlab as
Radonmåling i boliger og arb.plasser
Rådgivning og prosjektering
Korttids radonmåling
Radonkurs og opplæring
Byggegrunn - risikovurdering

radontiltak as
Utførelse av radontiltak med
garanti og service
Radonmembran legging
Ventilasjonssystemer
Produkter for radonsanering

tlf. 21 96 03 50

www.radonlab.no

Vår drift i over 30 år...
Trygghet for godt resultat

BOLIG | VESTFOLD | NØTTERØY

Ved vannkanten
på Nøtterøy

NÆROMRÅDET
N

Byfjorden

Tønsberg

Kaldnes

Vestfjorden

Ør
ne
s

Valhalle
Vestskogen

Her kommer
boligene

Kollektivtransport:
Kort avstand til nærmeste
busstopp i Amundrødveien med
bussforbindelse til Tønsberg.
Butikker:
Kiwi, legekontor og bensinstasjon
innenfor gangavstand. Kort avstand
til Teie senter med de fleste servicetilbud.
Barnehage:
5 barnehager i nærområdet
Skole:
Vestskogen barneskole, Steinerskolen, Teigar og Borgheim ungdomsskole, og Nøtterøy Videregående
innenfor gangavstand

I 2015 starter salget av 59 nye boliger
ved Vestfjorden på Nøtterøy. Gjør deg
klar til å kapre en drømmebolig i idylliske
omgivelser.
I ROLIGE OG LANDLIGE omgivelser på
Nøtterøy skal OBOS bygge 59 nye tomannsboliger, rekkehus og blokkleiligheter. Alle
med balkong mot sydvest, slik at du kan
nyte både sjøutsikt og kveldssol. Praktisk
talt et steinkast fra Vestfjorden, med nærhet
til badestrand, natursti og båthavn.

til Tønsberg sentrum, er det kun 5 km dit.
Derfra har du også togforbindelser mot
Oslo og Skien.
BOLIGENE

Leilighetsstørrelsene vil variere fra ca 70
til 170 kvm. Alle leilighetene får garasjeplass i kjelleren.

Friområde:
Gode tur- og friluftsmuligheter i
området. Flere badeplasser innenfor
kort avstand.

KONTAKT
For mer informasjon kontakt eiendomsmegler Tor Andre Vedvik i OBOS
eiendomsmeglere i Vestfold.
Mobil:
979 59 557
E-post:
tor.andre.vedvik@obos.no
Nettside:
www.obos.no/skogro

BELIGGENHET

Området er stille og barnevennlig uten
gjennomgangstrafikk. Her får du alt du
trenger av skoler, barnehager og servicetilbud i gangavstand. Gangsti er planlagt
gjennom boligfeltet som kobler seg til
kyststien sydover på Nøtterøy. Området
er et godt utgangspunkt for gode naturopplevelser. Skulle du ønske deg en tur

PROSPEKT OG PRISLISTE

Prospekt med prisliste og leilighetsplaner
vil foreligge i god tid før salgsstart.
SALGSSTART

Salget starter første halvår 2015. Dato for
salgsstart kunngjøres på www.obos.no/
skogro.

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: OBOS Nye hjem og Block
Watne
Arkitekt: Spir Arkitekter AS
Antall leiligheter: 59
Illustrasjoner og foto: Nadia Frantsen
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NY BOLIG | BLOCK WATNE

SALGSSTART

21.
januar

Fagre Fagerstrand
21. januar starter salget av nye eneboliger og rekkehus i
populære Fagerstrand på Nesodden.
Fagerstrand er det nest største tettstedet på Nesodden. Det ligger på den sørligste delen og grenser til nabokommunen Frogn.
Prosjektet i Fagerstrand heter Bakkeløkka, og Block Watne skal
bygge totalt 56 boliger. I første omgang kommer seks eneboliger i
kjede og åtte rekkehus.
Eneboligene får en praktisk planløsning med carport og sportsbod, tre soverom, to bad og separat vaskerom samt stor stue med
delvis åpent kjøkken med utgang til stor terrasse. Bruksarealet er
137 kvadratmeter med P-rom på 129,6.
Rekkehusene er fordelt på to rekker med fire boliger i hver.
Også her blir det carport med sportsbod, tre soverom, to bad –
det ene kombinert med vaskerom. Det blir åpen stue-/kjøkken-
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løsning samt loftstue. Arealet for rekkehuset er 114 kvadratmeter
bruksareal med P-rom på 108.
Inntil det nye boligområdet ligger en barnehage, og ungdomsskole ligger bare 300 meter fra tomtegrensa.
SALGSSTART:

Onsdag 21. januar kl. 09.00 hos Block Watne i Nygårdsveien 20 C,
1400 Ski
FRIST FOR Å MELDE FORTRINNSRETT:

Mandag 19. januar kl 16.00
MER INFO:

blockwatne.no/bakkeloekka

Romslig ved Østmarka

SALGSSTART

22.

På Østmarkskollen i Ytre Enebakk kan du
få en romslig tomannsbolig ved inngangen til Østmarka.

Prosjektet heter Bråtengrenda, og
der blir det sydvestvendt beliggenhet,
praktisk planløsning og solrik hage.
22. januar er det salgsstart på et nytt
delfelt i Bråtengrenda 93-103. Det blir
seks boliger fordelt på tre vertikaldelte
tomannsboliger.
Det er gangavstand til barnehager,
skoler og idrettsanleggene på Mjær.
Med gode vei- og bussforbindelser er
det enkelt å pendle til Oslo, Ski eller
Lillestrøm.
Boligene har to stuer, tre soverom,
romslig kjøkken med spiseplass og to

januar

gode bad. Fra stuen er det utgang til hage.
Hver bolig har egen sportsbod og carport.
Uteområdene leveres ferdig opparbeidet.
Bruksarealet på tomannsboligen er
136 kvadratmeter med P-rom på 130
kvadratmeter.
SALGSSTART:

Torsdag 22. januar kl. 09.00 hos Block
Watne, Nygårdsveien 20 C, 1400 Ski.
FRIST FOR Å MELDE FORTRINNSRETT:

Tirsdag 20. januar kl. 12.00.
MER INFO:

FORTRINNSRETT FOR
OBOS-MEDLEMMER
OBOS-medlemmer har fortrinnsrett
etter ansiennitetsprinsippet ved alle
salgsstartene til Block Watne, som
nå er en del av OBOS-konsernet.
Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder
ønske om å benytte fortrinnsretten.
Les mer på blockwatne.no/fortrinnsrett

blockwatne.no/braatengrenda

Visningshelg
17.– 18. JANUAR
kl. 13.00–15.00
blockwatne.no/visning

Visningshelg i januar
17. og 18. januar kl. 13-15 har du muligheten til å se en rekke av prosjektene
til Block Watne – fra Kristiansand i
sør til Steinkjer i nord! Noen boliger er
klare for overtakelse, noen vil bli klare
for innflytting om kort tid, mens andre

trenger litt lenger tid før ferdigstillelse.
Felles for alle er gode planløsninger og
god standard. Oppdatert informasjon
om alle visningssteder finner du etter 5.
januar på www.blockwatne.no/visning.
Velkommen til visningshelg!
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NYE BOLIGER
FOR SALG

Kjøpe nytt?
OBOS kan ta din gamle
bolig i innbytte!
Ordningen med boligbytte innebærer at
OBOS kan kjøpe din gamle bolig til en avtalt
pris når du kjøper ny bolig i ett av våre
utvalgte prosjekter. Dermed kan du kjøpe
ny bolig og være helt sikker på at din gamle
bolig blir solgt.

OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo og
Akershus og i regionene Stor-Bergen, Midt-Norge, Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger ute for
salg nå. Følg også med på www.obos.no/nybolig.

OSLO/ AKERSHUS

GBOLI
E
BYTT

Les mer på obos.no/boligbytte
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KVÆRNERBYEN

KVÆRNERBYEN

LØREN

KVÆRNERBYEN TERRASSE HUS A, B, C OG D:
189 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra
3. kvartal 2016

FRANCISKVARTALET: 131 borettslagsleiligheter.
Innflytting fra november 2014

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt
Kværnerbyen. Eiendomsmeglere Benedicte
Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen,
mob. 975 98 855
www.kvaernerbyen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt
Kværnerbyen. Eiendomsmeglere Benedicte
Wien, mob. 476 08 089 og Ellen Dammen,
mob. 975 98 855
www.kvaernerbyen.no

GARTNERLØKKA BYGG 2, 3, 4 OG 5:
117 borettslagsleiligheter, og 30
selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra 1.
kvartal 2016

ENSJØ

ENSJØ

ENSJØ

STÅLVERKSKROKEN:
40 selveierleiligheter. Planlagt innflytting 4.
kvartal 2016.

VERKSHAGEN:
40 selvierleiligheter. Planlagt innflytting
3. kvartal 2016

GLADENGEN PARK:
56 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting
4. kvartal 2015

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter
Binfield, mob. 901 84 052 og megler Hanne
Larsen, mob. 913 76 360
www.obos.no/stalverkskroken

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter
Binfield, mob. 901 84 052 og megler Hanne
Larsen, mob. 913 76 360
www.obos.no/verkshagen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter
Binfield, mob. 901 84 052 og megler Hanne
Larsen, mob. 913 76 360
www.obos.no/gladengenpark
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SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter
Binfield, mob. 901 84 052 og megler Hanne
Larsen, mob. 913 76 360
www.obos.no/gartnerlokka

GBOLI
E
BYTT

GBOLI
E
BYTT

OPPSAL

MORTENSRUD

BEKKELAGET

TRASOPTUNET:
114 borettslagsleiligheter i Hellerudveien 69.
Planlagt innflytting fra 2. kvartal 2015

STENBRÅTLIA:
34 rekkehus i borettslag.
Innflytting november 2014

JOMFRUHAGEN:
17 selveide rekkehus ved Jomfrubråten.
Innflytting fra november 2014

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Prosjekt,
tlf. 22 86 82 40. Eiendomsmegler Ulf Petter
Binfield, mob. 901 84 052
www.obos.no/trasoptunet

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

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

FORNEBU

1367 HUNDSUND

ROLFSBUKTA

HAGEBYEN

HUNDSUND

KANALBYGG 3 OG 4:
50 leiligheter. Planlagt innflytting fra 3. kvartal 2015.

BYGGETRINN 2 OG 3:
238 rekkehus/rekkehusleiligheter/leiligheter.
Innflytting fra 1. kvartal 2014

TUN 3: 1 innflyttingsklar leilighet igjen!
TUN 7: Salgstrinn 1: 56 leiligheter. Planlagt
innflytting 4. kvartal 2016.
1367 HUNDSUND: 40 leiligheter. Planlagt
innflytting 3. kvartal 2016

ALLEÉN 3 OG 4:
3 innflyttingsklare leiligheter igjen!
SALG VED: OBOS Fornebulandet AS, Karianne
Prytz, mob. 414 38 931 www.fornebulandet.no

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

MIDT-NORGE

SALG VED: OBOS Fornebulandet AS,
Heidi B. Kristoffersen, mob. 938 95 730
www.fornebulandet.no

GBOLI
E
BYTT

STORØYA

TRONDHEIM HORNEBERG

TRONDHEIM VÆRE

STORØYA: Innflyttingsklare rekkehus!
TERNETUNET 1,2 OG 3: 131 leiligheter.

HORNEBERGTUNET:
119 selveierleiligheter og 47 rekkehus i
Fossegrenda. Innflyttingsklare.

VÆRETRØTOPPEN:
42 selveierleiligheter. Planlagt innflytting
3. kvartal 2015

SALG VED:
Eiendomsmegler 1, mob. 922 43 704,
www.horneberg.no

SALG VED:
Heimdal Eiendomsmegling Tlf. 73 87 15 00
www.væretrøtoppen.no

Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2015.

SVALETUNET: 8 rekkehus og 25 leiligheter.

Planlagt innflytting 4. kvartal 2016

SALG VED: OBOS Fornebulandet AS,
Tomine Duller, mob. 926 30 113.
www.fornebulandet.no
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BLÅKLOKKESVINGEN

TRONDHEIM TILLER
HÅRSTADHAUGEN TILLER:
24 selveierleiligheter.
Innflyttingsklare leiligheter.
SALG VED:
Heimdal Eiendomsmegling Tlf. 73 87 15 00
www.haarstadhaugen.no

GBOLI
E
BYTT

TRONDHEIM TILLER

STJØRDAL

TILLERLANDET TRINN 1, 2 OG 3:
97 selveierboliger. Planlagt innfytting fra
2. kvartal 2015

BLÅKLOKKESVINGEN I FOSSLIA:
26 selveierboliger. Planlagt innflytting 3 kvartal
2015
SALG VED:
DnB Eiendom v/ Tove Kulseng mob. 901 85 490
www.fosslia.no
HUSBYÅSEN:
Eneboliger, rekkehus, leiligheter og tomter
www.husbyaasen.no

SALG VED:
Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler
Tonje Borthen, mob. 416 05 422
www.tillerlandet.no

ØSTFOLD

VESTFOLD

TRONDHEIM LADE

TØNSBERG KALDNES

FREDRIKSTAD BELLEVUE

LADEBYHAGEN TRINN 1 OG 2:
73 borettslagsleiligheter, og
37 selveierleiligheter. Innflytting fra
3. kvartal 2014.

DOCKSIDE TRINN 1 OG 2:
116 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra
1. kvartal 2015

BELLEVUEHAGEN:
65 borettslagsleiligheter. Innflyttingsklare
leiligheter.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Tønsberg.
Eiendomsmegler Tor André Vedvik,
mob. 979 59 557
www.kaldnesbrygge.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Fredrikstad, eiendomsmegler André Søyland,
mob. 952 77 103
www.bellevuehagen.no

SALG VED: Eiendomsmegler 1,
eiendomsmegler Tonje Borthen,
mob. 416 05 422.
www.ladebyhagen.no

ROGALAND

GBOLI
E
BYTT

GBOLI
E
BYTT

INNLANDET

STAVANGER TASTARUSTÅ

STAVANGER HAUGESUNDSGATA

HAMAR SENTRUM

KVARTALET:
235 borettslagsleiligheter, innflytting fra
1. kvartal 2013.

50 ØST TRINN 1 OG 2:
67 selveierleiligheter. Planlagt innflytting fra
2. kvartal 2015.

HAMAR STADION:
15 byboliger og 38 borettslagsleiligheter.
Innflytting fra 4. kvartal 2014

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Rogaland,
Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240
www.kvartalet-tasta.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Rogaland,
Christian Hauge, mob. 936 53 151
www.5grader.no

SALG VED: OBOS eiendomsmegler Innlandet
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006,
www.obos.no/hamarstadion
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HAMAR MARTODDEN

HAMAR/RINGSAKER

BRUMUNDDAL

STRANDVEGEN 153 TRINN 1 OG 2:
21 borettslagsleiligheter. Trinn 1 er
innflyttingsklar.

BJØRKHOL TRINN 1 OG 2:
8 rekkehus i borettslag i Furnes. Trinn 1 er
innflyttningsklart.

BADSTUVEGEN:
18 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra
2. kvartal 2015.

SALG VED: OBOS eiendomsmegler Innlandet
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006,
www.strandvegen.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006,
www.bjørkhol.no

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006
www.obos.no/badstuvegen

STOR-BERGEN

LUND/VOLL

BERGEN KRONSTAD

BERGEN ASKØY

LINÅKEREN TRINN 1:
15 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting fra
4. kvartal 2015.

KRONSTADPARKEN TRINN 2 OG 3:
220 selveierleiligheter. Planlagt innflytting
fra 3. kvartal 2016.

OLA TERRASSE:
18 selveierleiligheter. Innflytting februar 2015.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006
www.obos.no/linakeren

SALG VED: DnB Eiendom AS,
mob. 916 88 655.
www.kronstadparken.no

SALG VED: Herland Eiendom AS.
Stein Herland, mob. 905 22 221.
www.obos.no/olaterrasse

LÅN TIL NYE
BOLIGPROSJEKTER

BERGEN STRAUME

BERGEN SANDSLI

STRAUMSFJELLET PANORAMA TRINN 1:
83 selveierleiligheter. Planlagt innflytting
3. kvartal 2016.

SANDSLIÅSEN TRINN 1:
40 selveierleiligheter. Planlagt innflytting
3. kvartal 2016.

SALG VED: Fana Sparebank Eiendom,
Stig Håkon Nøkling, mob. 472 43 948
www.straumsfjellet.no

SALG VED: Kaland&Partners AS,
Per Magne Birkeland, mob. 924 90 425
www.sandsliåsen.no

Trenger du lån til å kjøpe ny OBOSbolig? OBOS-banken gir deg ekstra
god rente på lån til OBOS' og Block
Watnes boligprosjekter. Du kan låne
inntil 85 prosent av kjøpesummen,
og renten er den samme uavhengig
av lånebeløp. Lånet kan nedbetales
over 30 år.
Ti prosent av totalprisen betales
vanligvis ved kontraktsinngåelse.
Trenger du lån til denne
innbetalingen hjelper OBOS-banken
deg med et prosjektlån til gunstig
rente.
Les mer på obos.no/nyboliglan
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BERGEN OS

BERGEN OS

BERGEN STRAUME

SOLSTRANDVEGEN:
36 selveierleiligheter. Planlagt innflytting
3. kvartal 2016

OS SJØFRONT:
37 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting
4. kvartal 2015

STRAUMEHAGEN:
43 selveierleiligheter. Planlagt innflytting
4. kvartal 2016

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Bergen Sentrum
Silje Maurangsnes mob. 977 17 715
www.obos.no/solstrandvegen

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Bergen Sentrum
Silje Maurangsnes mob. 977 17 715
www.obos.no/os-sjofront

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Bergen Sentrum
Silje Maurangsnes mob. 977 17 715
www.obos.no/straumehagen

Dette må du
vite før du skal
kjøpe bolig!
SKAL DU KJØPE NY BOLIG?

LES DETTE FØR DU
GÅR PÅ SALGSMØTET!
For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet, må
følgende vilkår være oppfylt:

bolig på salgsmøtet signerer
en forenklet, men bindende
kontrakt.

• Du må møte opp personlig eller
ved fullmektig innen kl. 18.00
slik at ditt medlemskap blir
registrert.
• Din eventuelle fullmektig må
fremvise skriftlig og signert
fullmakt. Det må uttrykkelig
fremgå hvilke fullmakter som
er gitt.
• Du må være à jour med
medlemskontingenten.
• Ta med finansieringsbevis.

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

Bruk av ansiennitet på
salgsmøtet, medfører midlertidig
nullstilling av ansienniteten i 12
måneder etter at den nye boligen
er ferdigstilt. De som velger
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Særskilt ved kjøp i sameie:
Krav om salg av egen bolig
og kontrakt på bolig under
oppføring i OBOS-tilknyttet
borettslag, gjelder ikke. Ellers
følges foranstående retningslinjer.

BERGEN MØLLENDAL
MØLLERSTRANDEN:
69 borettslagsleiligheter. Planlagt innflytting
4. kvartal 2015
SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Bergen Sentrum
Silje Maurangsnes mob. 977 17 715
www.obos.no/mollestranden

BERGEN ARNA
ARNA URBAN: 50 borrettslagsleiligheter.
Planlagt innflytting 2. kvartal 2017
SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Bergen Sentrum
Silje Maurangsnes mob. 977 17 715
www.obos.no/mollestranden

PÅ NETT

Planlagte
boligprosjekter

OSLO OG AKERHUS

Kværnerbyen
En ny bydel er under bygging. Franciskvartalet ligger ute for salg. Nytt
prosjekt- Kværnerbyen terrasse, Hus
A, B, C og D ligger ute for salg. Salgsstart for neste prosjekt er ikke bestemt.
Majorstuen
I Middelthunsgate 15-17 skal OBOS og
Veidekke bygge ca 350 leiligheter. Planlagt
salgsstart høsten 2015.
Ensjø
I Gladengveien på Ensjø skal OBOS bygge
tilsammen 500 leiligheter. Gladengen Park
og Verkshagen ligger ute for salg. Stålverkskroken er utlyst i dette bladet.
Løren
I Lørenvangen skal OBOS og Veidekke bygge
over 800 boliger. Gartnerløkka bygg 4, 5 og
2 ligger ute for salg. Bygg 3 er utlyst i dette
bladet.
Mortensrud
Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter. Stenbråtlia ligger ute for salg. Planlagt
salgsstart for neste prosjekt er 2015.

For mer informasjon se
www.obos.no/nybolig

Fornebu-Hundsund
Her skal det bygges totalt 460 boliger.
Tun 3, Tun 7 og 1367 Hundsund ligger ute
for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke
bestemt.
Sandvika
I Bjørnegårdssvingen skal det bygges totalt
120 leiligheter. Reguleringsforslag er til
behandling i kommunen. Planlagt salgsstart
2015.
MIDT-NORGE
Lade
I Ladebyhagen planlegges ca. 450 boliger.
Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Salgsstart for
neste trinn er ikke bestemt.

Tiller
På Tillerlandet skal det bygges eneboliger,
rekkehus og leiligheter. Trinn 1, 2 og 3 ligger
ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke
bestemt.
Stjørdal
I Fosslia skal det bygges totalt 67 boliger.
Blåklokkesvingen trinn 1 ligger ute for salg.
Salgstart for trinn 2 er ikke bestemt.
VESTFOLD

Oppsal
Oppsal senter planlegges oppgradert og
utbygget med et større antall leiligheter.
Planlegging pågår.
Bogerud
Bogerud senter planlegges opprustet og
utbygget med 110 leiligheter. Planlagt salgsstart høsten 2015.
Lambertseter
I Cecilie Thoresens vei 12 planlegges ca. 130
leiligheter og forretninger. Planlagt salgsstart 2. kvartal 2015.
Lørenskog
I Nordliveien skal det bygges ca. 220 boliger.
Planlagt salgsstart 1. kvartal 2015.
Fornebu-Storøya
Her skal det bygges totalt 500 boliger. Storøya rekkehus, Svaletunet og Terne tun 1, 2
og 3 ligger ute for salg. Nye unike leiligheter
kommer for salg i løpet av 2014.

Skogro
På Nøtterøy skal det bygges 59 boliger.
Planlagt salgsstart i løpet av 2015.
Kaldnes
På Kaldnes brygge i Tønsberg skal det bygges ca 160 leiligheter. Dockside trinn 1 og
2 ligger ute for salg. Salgstart for trinn 3 er
ikke bestemt.
ROGALAND

5° Øst
I Haugesundsgt. 30 skal det bygges 124
leiligheter. 50 Øst trinn 1 og 2 ligger ute for
salg. Planlagt salgsstart for trinn 3 er i løpet
av 2015.
Badedammen
Her skal det bygges 100 leiligheter. Planlagt
salgsstart 2015.
Sandnes/Kleivane
Her skal det bygges 25 leiligheter.
Planlagt salgsstart i løpet av 2015.

Sandnes/ Bogafjell
Her skal det bygges 55 leiligheter. Planlagt
salgsstart 2015.

Jæren/ Nærbø
Her skal det bygges 145 leiligheter. Under
planlegging.
STOR-BERGEN
Kronstadparken
I Bjørnsons gate 7-15 skal det bygges tilsammen ca. 320 boliger. Trinn 1 er utsolgt.
Trinn 2 og 3 ligger ute for salg. Salgsstart for
neste trinn er ikke bestemt.

Blomsterdalen
Her skal det bygges 200-300 leiligheter/
rekkehus. Planlagt salgsstart 2016.
Hjellestad
Her skal det bygges leiligheter/rekkehus.
Planlagt salgsstart 2016.
Sandsli
Her planlegges 250 boliger. Trinn 1 ligger
ute for salg. Salgsstart for trinn 2 er ikke
bestemt.
Straume
Her skal det bygges 200 leiligheter. Trinn
1 ligger ute for salg. Planlagt salgsstart for
trinn 2 er i løpet av 2015.
INNLANDET

Lund - Voll
Her planlegger OBOS og Block Watne
700-1000 boliger i løpet av 10-15 år. OBOS
første prosjekt er Linåkeren. Trinn 1 ligger
ute for salg. Salgsstart for neste trinn er ikke
bestemt.
Martodden
Her skal OBOS bygge 71 leiligheter. Strandvegen 153, trinn 1 og 2 ligger ute for salg.
Salgsstart for trinn 3 er ikke bestemt.
Bjørkhol
I Furnes skal det bygges 18 rekkehus/eneboliger. Trinn 1 og 2 ligger ute for salg. Planlagt
salgsstart for trinn 3 er ikke bestemt.
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Medlemstilbud

fra OBOS eiendomsmeglere

–

Selge bolig? Hos oss betaler du
ingenting før boligen er solgt!
Null utlegg – null stress!
Typiske utlegg/kostnader ved salg av bolig kan være:
Fotografering, takst, annonsering i avis og på nett, planskisser, styling av bolig osv.
Som OBOS-medlem betaler du først disse utgiftene når boligen er solgt.

––
Kontakt oss i dag for et godt tilbud på salg av boligen din.
www.obos-eiendomsmeglere.no - tlf. 02333
*Medlemstilbudet er gjeldende i oppdragstiden på 6. mnd. ved fornyelse av oppdrag vil utlegg belastes selger.

medlem
OBOSBL ADET 09 | 14

Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

MUSIKALSK FYRVERKERI: Fiolinist Guro Kleven Hagen
ønsker det nye året velkommen.

102 Skifest

OSLO: Skistjernene kommer til
Holmenkollen i mars – blir du
med?

103 Den
Nationale Scene
BERGEN: Nytt medlemstilbud på
teater.

104 Barnas
Holmenkolldag
OSLO: Hold av søndag 8. mars
– da er det barnas tur i Kollen.

108 Godt nytt år!
OSLO: Velkommen til OBOS
Nyttårskonsert 8. januar.

108 Slottsfjell

VESTFOLD: Førjulstilbud på
festivalpass til neste års Slottsfjell.

110 Klar for
ferie?
HELE LANDET: Nå får du
kampanjerabatt hos Novasol.

111 Julebord

FOTO: CATHRINE DOKKEN

OSLO: Ekstra gode tilbud på
showrestauranten Wallmans i
desember.

Les mer på obos.no/medlem

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er

MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

Holmenkollen
Skifestival
Bli med på verdens største skifest i
Holmenkollen fra 13. til 15. mars.
KULTUR OG FRITID Det blir folkefest i Kollen hele helgen når det
konkurreres i kombinert, hopp og langrenn.

I tillegg er det flere andre godbiter du kan få med deg, blant
annet et ekstra hopprenn lørdag kveld, freeski-show- og
konkurranse, barneaktiviteter og ungdomsstafett.
Les mer om arrangementet på www.skifest.no.
Det vil også selges billetter inkludert buss fra Hamar, Tønsberg
og Fredrikstad.
Tid: Fredag 13. til søndag 15. mars 2015.
Sted: Holmenkollen.
Billetter: www.obos.no/holmenkollen eller tlf. 815 33 133.

50 % rabatt t.o.m. 23.12
Fra 25.12 er det 25 % rabatt
Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen

Vinn en Apple TV
Kjøp tilgang til TV 2 Sumo med OBOS-rabatt
før 31. desember og vinn en Apple TV!
KULTUR OG FRITID På TV 2 Sumo ser du alle TV 2s kanaler,
hele sesonger av kjente serier og selvsagt Premier League.

Se på PC/Mac, nettbrett, mobil, Smart TV*, Playstation, Xbox
One eller Apple TV.
Velg mellom to abonnement:
• Sumo: Gir tilgang til alt innhold unntatt engelsk fotball.
• Sumo Premium: Gir tilgang til engelsk fotball og alt annet.
Bestilling: obos.no/sumo
*Støttet på Samsung Smart TV 2012 og nyere.

Inntil 30 % rabatt på abonnement
Ingen bindingstid
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Chicago
Velkommen til et forrykende show med topp
skuespillere, dansere og live-orkester!
KULTUR OG FRITID Teamet bak gigantsuksessen Guys and Dolls,
Svein Sturla Hungnes og Marianne Skovli Aamodt, er tilbake
på Oslo Nye våren 2015 med en av verdens beste og mest
spilte musikaler: CHICAGO!

Roxie og Velma befinner seg i Chicago. Roxie har tatt livet
av sin elsker. Velma har mannens og hans elskerinnes liv på
samvittigheten. De vet begge å utnytte media til egen fordel
når deres historier rulles opp i all sin gru. Paralleller til dagens
uhemmede pressedekninger av store, skandaløse rettssaker er
ikke vanskelig å finne.
Premiere på Oslo Nye Hovedscenen 22. januar 2015.
Tid: Hverdager kl. 19.30. Lørdager kl. 18.00.
Sted: Oslo Nye Teater, Hovedscenen.
Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

OBOS-pris kr 480 (Ord. pris kr 595)
Barn kr 320 inkl. bill.avg.

Othello
Bill Pullman har hovedrollen i Shakespeares
Othello på Den Nationale Scene.
KULTUR OG FRITID Othello er den fremmede hærføreren som
blir dratt inn i et intenst kjærlighets- og sjalusidrama. Han
blir utsatt for et stygt maktspill der ambisjon og hevn er
hovedingredienser.

Othello handler om å stå alene utenfor fellesskapet og om
å være annerledes. Hovedrollen som Othello spilles av
Hollywood-stjernen Bill Pullman, og i Stein Winges regi
vektlegges språk og kulturell bakgrunn som den store
barrieren mellom han og de andre karakterene i stykket.
Regissør: Stein Winge.
Bearbeidelse: Bibbi Moslet.
Scenograf: Tine Schwab.
Med: Bill Pullman, Siren Jørgensen, Jan Sælid m.fl.
Tid: Premiere 7. februar 2015.
Sted: Den Nationale Scene, Teaterkjelleren.
Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.

25 % rabatt
Gjelder på inntil 2 billetter
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Kutt bensinprisen!
DRIVSTOFF Bruk medlemskortet ditt når du tanker og få 27
øre i rabatt per liter drivstoff. Rabatten er uavhengig av volum
og gjelder alle Statoil-stasjoner i Norge, i tillegg til alle Beststasjoner og 1-2-3-automatanlegg.

Husk å trekke medlemskortet før du betaler med kontanter
eller bankkort.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabattavtaler, og
gjelder ikke på Statoil Trucknettverk.

27 øre rabatt per liter drivstoff (bensin og diesel)
10 % rabatt på hurtiglading av elbil

Brørne Løvehjarte
KULTUR OG FRITID Astrid Lindgrens Brørne Løvehjarte er ei av
dei vakraste historiene vi har i skandinavisk barnelitteratur.

Regissør Svein Sturla Hungnes har laga ei nydramatisering av
forteljinga om Kavring og Jonatan Løvehjarte — brørne som
ikkje ein gong døden kan skilje.
Passar for vaksne og barn frå 7 år.
Tid: Til og med mars 2015.
Billettar: Tlf. 22 42 43 44 eller www.detnorsketeatret.no

OBOS-pris kr 225
(Ord. pris kr 280)

Barnas Holmenkolldag
KULTUR OG FRITID Bli med på verdens største barneskirenn!
Løypene passer for barn i alderen 4-12 år (fra 3 år hvis de har
vært deltager på Skiforeningens skiskole i 2015).

Alle barn får en flott premiesekk med innhold når de kommer
i mål. Det blir morsom underholdning, skileik og aktiviteter
med Skiforeningens samarbeidspartnere.
Tid: Søndag 8. mars fra kl. 09.00-14.30.
Sted: Holmenkollen.
Startnummer: www.skiforeningen.no.
OBOS-pris kr 240 + bill.avg.
(Ord. pris kr 320 + bill.avg.)
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20 % hos Kitch’n
Du finner mange flotte julegaver hos Kitch’n
og får rabatt på alle varer til ordinær pris.
BYGG OG BOLIG Kitch’n er Norges ledende butikkjede for
produkter til kjøkkenet.

Slik får du OBOS-rabatten:
• Meld deg inn i Kitch’n Kundeklubb. Det er gratis, helt uten
forpliktelser og du mottar gode kampanjetilbud.
• Du kan melde deg inn i en av butikkene eller
på www.kitchn.no.
• Vis OBOS-kortet i kassen.
Kitch’n er Norges ledende butikkjede for produkter til
kjøkkenet, og i hyllene finner du gode og innovative varer
fra kjente merkenavn som Kitchen Aid, Rosendahl, Menu,
Victorinox, iittala, Riedel, Eva Solo, Bodum, Nespresso,
Poul Pava med flere.
Finn din nærmeste butikk på www.kitchn.no.

20 % rabatt
Gjelder varer til ordinære priser

Blodig alvor
En forrykende komedie om kaffediplomati
avslutter høstsesongen på Rogaland Teater.
KULTUR OG FRITID To dannede foreldrepar møtes etter at
sønnene deres har vært i slåsskamp. Det begynner med
forsoningsvilje og tilbud om en kopp kaffe og et kakestykke,
men dannelsen slår sprekker når de nærmer seg sakens
kjerne: Hvem sladret og hvem slo?

Til tross for at begge foreldrepar er dannede mennesker som
har satt sjøbein i den øvre middelklasse og er vant til å løse
konflikter med rasjonalitet og åpenhet, viser det seg at det
ikke skal så mye til før villdyret våkner i foreldrene når barna
blir angrepet.
Det er den franske forfatteren Yasmina Reza som har skrevet
«Blodig alvor» og stykket har gått sin seiersgang over hele
verden.
Tid: Spilles til 20. desember.
Sted: Rogaland Teater, Hovedscenen.
Billetter: Tlf. 51 91 90 90 eller www.rogaland-teater.no

25 % rabatt
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Jul i Operaen
Velkommen til et julepyntet operahus og
populære forestillinger i desember.
KULTUR OG FRITID I tillegg til opplevelser på scenen kan du
gjøre julehandelen på operaen.no, i billettluken eller i
Operabutikken. Gi en opplevelse i gave!

Her er noe av det du kan oppleve i desember:
• Peer Gynt, 29. november – 17. januar.
• Nøtteknekkeren, 3. desember – 22. desember
• Barberen i Sevilla, 21. desember – 20. februar
Du kan se hele spilleplanen og lese mer om forestillingene
på www.operaen.no.

Foto: Erik Berg

Billetter: www.operaen.no eller tlf. 21 42 21 21.

20 % rabatt

Hjem til jul?
Hos Avis får du inntil 20 prosent rabatt
på leiebil.
BYGG OG BOLIG

Slik får du OBOS-rabatten:

• Oppgi rabattkode (Awd. nr.) O250801
• Vis OBOS-medlemskort, førerkort og kredittkort ved
utlevering av bil
Hvis du bestiller minimum 5 dager i forkant (minimum to
dagers leie) kan du i tillegg spare inntil 15 prosent.
Besparelse på tidlig booking er ikke en OBOS-rabatt, men et tilbud til alle Avis’
kunder. Gjelder ikke weekendpriser og nyttekjøretøy.

Skal du leie bil i Europa? Les mer på www.avis.no/avis360-no.
Bestilling: www.avis.no eller tlf. 815 33 044.
God tur!

Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norge
Rabatten gjelder ikke på forsikringer og mva.
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Ring billig til utlandet
Mobilabonnement fra Telio er billige å ha og
bruke – også for deg som ringer til utlandet.
MOBIL Med Frihet får du inkluderte minutter til USA,
England, Pakistan, Vietnam, Iran, Sri Lanka og mer enn 100
andre land verden over.

FRIHET 500
– 250 minutter til utlandet
– 500 minutter, SMS, MMS og MB data i Norge
Din pris: kr 179/mnd. (ordinær pris kr 199/mnd.)
FRIHET 1000
– 500 minutter til utlandet
– Fri bruk av tale og meldinger og 1 GB data i Norge
Din pris: kr 296/mnd. (ordinær pris kr 329/mnd.)
Ring kostnadsfritt fra utlandet med Telio One
Bruk de inkluderte minuttene dine også når du er på reise i utlandet. Alt du trenger er appen Telio One og trådløst internett.
Les mer og bestill på telio.no/obos eller ring oss på tlf. 02101.
10 % rabatt på hjemmetelefon, mobil,
bredbånd og mobilt bredbånd

Slik kutter du
strømutgiftene
Som OBOS-medlem kan du sikre deg en av
landets beste strømavtaler.
BYGG OG BOLIG

Med OBOS-strømavtale gjennom LOS får du:

• Strøm til innkjøpspris — samme pris som LOS kjøper den for
på strømbørsen
• Månedlig påslag til administrasjon på kun 19 kroner
• Kostnadsfri fakturering som eKunde
Send kodeord obos til 02021, så hjelper vi deg med å kutte
dine strømutgifter. Du kan også bestille på los.no/obos
Avtalen gjelder ikke boliger som allerede er LOS-kunder
gjennom fellesmålte anlegg.

Strøm til innkjøpspris
Kun kr 19 i månedlig påslag

OBOSBL ADET
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OBOS Nyttårskonsert
KULTUR OG FRITID På programmet står blant annet Borodins
Polovetsiske danser fra operaen Fyrst Igor.

Dirigent: Kirill Karabits. Fiolin: Guro Kleven Hagen.
Konferansier: Espen Beranek Holm.

Foto: Cathrine Dokken

Les mer om konserten på www.oslofilharmonien.no.
Tid: Torsdag 8. januar 2015 kl. 19.
Sted: Oslo Konserthus.
Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.
40 % rabatt. Gjelder alle
bill.kategorier unntatt kr 150

Natten er dagens mor
KULTUR OG FRITID Opplev Lars Noréns brutale familieportrett,
i Kjersti Horns regi med Ellen Horn, Terje Strømdahl, Glenn
André Kaada og Emil Johnsen.

Alle familier er sitt eget lille økosystem. Alle familier har sine
hemmeligheter. Med beksvart humor, iblandet en ubarmhjertig
realisme, tegner Lars Norén et sylskarpt portrett av familien.
Det handler om skam, om håp og om kjærlighet
Tid: Premiere 10. januar. Sted: Nationaltheatret, Hovedscenen.
Billetter: www.nationaltheatret.no eller telefon 815 00 811.
20 % rabatt
Gjelder for inntil 2 billetter til ord. pris
Foto: Marte Garmann

Førjulstilbud på Slottsfjell
KULTUR OG FRITID Årets julegave? Kjøper du festivalpass før
nyttår får du 300 kroner i OBOS-rabatt.

Allerede nå er noen av våre beste norske artister klare til neste
års festival, nemlig Onkl P & De fjerne slektningene, Emilie
Nicolas og Team Me!
Tid: Torsdag 16. til lørdag 18. juli 2015.
Sted: Slottsfjellet i Tønsberg.
Billetter: www.obos.no/slottsfjell
Tilbudet gjelder til 31. desember. NB! Begrenset antall billetter.
OBOS-pris kr 1690
(Ord. pris kr 1990)
Foto: Christian Hassum
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Sent ute med julegavene?
Årets beste julegavetips er nøkkelen til å stå
på egne ben!
DIVERSE Gi bort et medlemskap til en du er glad i, så får de en
enklere vei inn på boligmarkedet.

Fyll inn skjemaet på www.obos.no/gavemedlemskap og betal
på nett med kredittkort. Der finner du også et ferdig laget
gavekort du kan skrive ut.
Vi spanderer medlemskontingenten for 2014, du betaler kun
den lovpålagte andelen på kr 300. Dette er en engangskostnad. Medlemskontingenten for 2015 er på kr 200.
Faktura for kontingent vil gå til deg inntil du gir beskjed om
noe annet.
God jul!
Bestilling av gavemedlemskap:
www.obos.no/gavemedlemskap eller tlf. 22 86 59 90.

Se alle fordelene på obos.no/medlem
Foto: Colourbox.com

Forsikring
+ boligalarm = sant
Sikre boligen din med alarm fra Sector Alarm
og få opptil 20 % rabatt hos OBOS Forsikring.
BANK OG FORSIKRING

Har du boligforsikring?
OBOS Forsikring kan gi deg opptil 20 prosent rabatt på
boligforsikringen, dersom boligen har FG-godkjent*
innbruddsalarm. Ytterligere rabatter kan gis hvis alarmen også
har røykvarsler tilknyttet alarmsentral.
Kontakt OBOS Forsikring på tlf. 22 86 55 45.
Har du boligalarm?
Boligalarm reduserer risikoen for innbrudd med 90 prosent.
I tillegg blir boligforsikringen din billigere om du har alarm
installert.
Kontakt Sector Alarm på tlf. 08090.
* FG-godkjent betyr at alarmen er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

Lave premier og gode vilkår

OBOSBL ADET
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Fonus Begravelsesbyrå
Fonus tilbyr personlig seremoni ved alle
typer gravferder – en trosnøytral avskjed.
DIVERSE En personlig seremoni kan gjennomføres for alle der
en gravferd knyttet til en bestemt trosretning eller livssyn ikke
vil oppleves riktig. Seremonien kan planlegges helt fritt når
det gjelder form, innhold og karakter. Innholdet og rammene
skapes i nært samarbeid mellom de etterlatte og seremonilederen for å gi avskjeden det ønskede uttrykket.

Uansett hvordan du ønsker seremonien kan du kontakte
Fonus på tlf. 03024 hele døgnet.
Finn ditt nærmeste kontor:
• Oslo: Helsfyr, Lambertseter, Linderud, Manglerud (NY),
Oppsal , Røa, Sinsen og Tveita senter
• Akershus: Asker, Drøbak, Fet, Lillestrøm, Sandvika
og Østerås
• Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen,
Råde og Sarpsborg
• Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange

10 % rabatt på kister og urner m.m.
Kr 1000 i rabatt ved nytt navn på gravstener
Kr 3000 i rabatt på nye gravstener

www.fonus.no

Skal du kjøpe ny bil?

10 % rabatt med NOVASOL

BANK OG FORSIKRING Som OBOS-medlem får du et av
markedets beste billån. Søknad legger du enkelt inn på
www.obos.no/billaan — og du får svar innen 24 timer!

FERIE OG REISE Benytt månedens kampanjerabatt, og bestill
neste års vinter- eller sommerferie med 10 prosent avslag på
leiebeløpet.

• Lån både til ny og brukt bil • Signer lånet med BankID

Blir ventetiden frem til jul for lang? Ta med deg dine kjære på
en uforglemmelig høytidsfeiring sammen med NOVASOL.

Har du spørsmål kan du nå oss på tlf. 06270
eller obosbillaan@eika.no.

For mer informasjon om vårt unike jule- og nyttårstilbud,
gå til www.novasol.no

Produktet leveres av Eika Kredittbank AS.

Gunstig rente, lave gebyrer
og fleksible vilkår
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10 % kampanjerabatt på alle feriehus
ved bestilling før 31.12.2014
Ellers 5 % rabatt på ordinær pris

www.obos.no/medlem

Junipher Greene på Rockefeller
KULTUR OG FRITID Det norske progrockbandet fyller 50 år i
2015. Bli med på feiringen!

I 1971 ga de ut klassikeren Friendship, norsk rocks første
dobbeltalbum, produsert av Harald Are Lund og med omslag
av Odd Nerdrum. Gruppa gjenoppstod for noen år siden,
og spiller fremdeles drivende, populære konserter.
Tid: Lørdag 24. januar 2015.
Sted: Rockefeller Music Hall.
Billetter: www.billettservice.no eller tlf. 815 33 133.
OBOS-pris kr 315 inkl. bill.avg.
(Ord. pris kr 385 inkl. bill.avg.)

Wallmans Oslo
KULTUR OG FRITID Nyt en helaften som inkluderer det musikalske showet Miracles med en tvist av jul, en surprisemeny med
minimum 5 retter og After Show Party — alt under ett tak, helt
uten planlegging!

Husk spesialtilbudet på tirsdager og onsdager i desember
med hele 35 prosent rabatt.
Tid: Spilles frem til 20. desember. Sted: Wallmans Oslo.
Billetter: booking@wallmans.com eller tlf. 23 22 65 90.
Oppgi kampanjekode OBOS for å få rabatten når du bestiller.
35 % rabatt på tirsdager og onsdager i desember
30 % rabatt alle andre dager i desember

Tryggere handel med kredittkort
BANK OG FORSIKRING Med OBOS MasterCard kan du kjøpe alt
du trenger til jule- og nyttårsfeiringen.

•
•
•
•

Ingen administrasjonsgebyr ved bruk av kortet
Reise- og avbestillingsforsikring
ID-tyveriforsikring • Gebyrfrie varekjøp
Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse

Foto: Colourbox

Les mer om kortet og bestill på www.obos.no/mastercard.
OBOS MasterCard leveres av Eika Kredittbank AS. Effektiv rente 25,50 %
v/15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.460,40 kr.
Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og
inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse

OBOSBL ADET

111

MEDLEM | AKTUELLE MEDLEMSTILBUD

DINE MEDLEMSTILBUD
Her ser du alle medlemsfordelene dine. Disse finner du også på www.obos.no/medlem eller ved
å laste ned OBOS-appen fra App Store eller Google Play. Rabatter gjelder på ordinære priser
hvis ikke annet er opplyst. Husk medlemskortet!

OBOS Billån

MAXBO

Bolig og
interiør

÷ 10 % på alle ordinære varer hos
MAXBOs varehus i Oslo og på
Skjetten. Se butikkoversikt på
www.maxbo.no

Ferie
og reise

Gunstige betingelser på rente og
lave gebyr via Eika Kredittbank AS.
Gjelder også båt, caravan og MC.
Tlf. 06270.
www.obos.no/billan

Den Norske Husfliden

Mester Rammer

Avis

OBOS Forsikring

Feel

Montér

Dansommer

OBOS Banken

Flügger farve

Norfloor fliser og VVS

Norske Vandrerhjem

OBOS MasterCard

FOBBL Service og omsorg

Glassmester Rolf Berglund

Novasol

Kaba MøllerUndall

Sector Alarm

Fri installasjon av boligalarm for
nye kunder.
10 % rabatt på abonnement med
vektertjeneste fra kr 386 per mnd.
Tlf. 08090
www.obos.no/alarm

OBOS Hotellferie

30 % rabatt på nøkler, nøkkelfiling,
låskasser, sylindre, navnskilt og
gravering. Kr 2300 for FG-godkjent
sikkerhetslås inkl. montering.
www.kaba.no

Black Box Teater

Kitch’n

Strøm til innkjøpspris

Toscana

Blå Grotte / St. Croix:

Kunsttilbud

OBOS Eiendomsmeglere

÷ 10 % på alle varer
(unntatt bøker og bunader).
Stortorvet 9, Oslo (GlasMagasinet)
www.dennorskehusfliden.no
Rabatten kan ikke kombineres med
andre rabatter eller fordeler.
30 % rabatt på alle varer til ordinære priser hos interiørkjeden Feel.
Butikker over store deler av landet.
www.feel.no

÷ 20 % på alt av maling, tapet og
utstyr. 71 utsalgssteder i Norge.
Nå også med nettbutikk!
Bruk rabattkode OBOS1929
www.flugger.no

÷ 20 % på faste, private
rengjøringsavtaler.
Nygaardsgaten 28, Fredrikstad

- 20 % på alle varer til ordinær
pris.Krever innmelding i Kitch’n
Kundeklubb.
Se www.kitchn.no for å finne din
nærmeste butikk.

Gode tilbud på innrammet grafikk
fra Artgate og Mester Rammer.
Inntil 30 % rabatt.
www.obos.no/kunst
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÷ 15 % på innramming og gode
tilbud på ferdig innrammet grafikk.
7 butikker i Oslo + Sandvika,
Lillestrøm og Jessheim.
Tlf. 23 23 00 90
www.mesterrammer.no
Medlemsrabatter i over 70 varehus.
Blant annet opptil 32 % på trelast,
20 % på kjøkken og 20 % rabatt på
parkett- og tregulv. Se rabattlisten
på obos.no. www.monter.no

Landets eldste fliskjede.
÷ 25 % på fliser og tilbehør, og
5-20 % på VVS-produkter.
Gjelder i alle Norfloors butikker.
www.norfloor.no

÷ 25 % på alt i glass og speil.
Thereses gate 44, Oslo
24 timer servicetlf. 22 46 74 79.
www.rolfberglund.no

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

Få gebyret for utleggspakken
inkludert når du skal selge. Eks. på
utlegg: Fotografering, takst, annonsering, planskisser og styling.
www.obos-eiendomsmeglere.no

Inntil 20 % rabatt på leiebil i Norge
og inntil 10 % i resten av Europa.
Rabattkode: 0250801
NB! Første nr. i rabattkoden er
bokstaven O. Tlf. 815 33 044
www.obos.no/avis
÷ 5 % på leie.
Mer enn 4500 feriehus i hele
Danmark. Tlf. 21 99 90 00
www.obos.no/dansommer

Gratis medlemskap, verdi kr 150
per år, og spesialtilbud på overnatting.
www.obos.no/medlem

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

2 netter for 1 495!
(2 netter/2pers./inkl. frokost)
Hoteller i hele Norge.
Bestill på www.oboshotellferie.com

÷ 15-25 % på hotellrom og
leiligheter. Info om bestilling på
obos.no/toscana.
www.borgomaglianoresort.com

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

I OBOS-banken får du gode betingelser på lån, sparing og forsikring.
Tlf. 02334
www.obos.no/bank

Kredittkort med gebyrfrie varekjøp og inntil 45 dager rentefri
betalingsutsettelse. Søk på www.
obos.no/mastercard.
Kundesenter tlf. 03850.

Kultur
og fritid

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

20 % rabatt på konserter på Blå
Grotte og St. Croix i Fredrikstad.
www.kulturhusene.no

Dansens Hus

Bank og
forsikring

÷ 20 % på ordinære forestillinger
for OBOS-medl. og én ledsager.
(Ikke baby/barne- og familieforest.)
Møllervn. 2, Oslo Tlf. 23 70 94 00.
www.dansenshus.com

www.obos.no/medlem

Den Nationale Scene

25 % rabatt på inntil 2 billetter per
oppsetting. Gjelder ikke gjestespill.
www.dns.no

Nobels Fredssenter

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

Den Norske Opera & Ballett

Norsk Folkemuseum

Det Norske Teatret

Norsk Oljemuseum

÷ 20 % på opera/ballettforestillinger. ÷ 20 % på omvisning
i Operaen. Gjelder ikke gjestespill.
Tlf. 815 44 488
www.operaen.no

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

Eidsvoll 1814

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

Forsvarets Stabsmusikkorps

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

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

÷ 25 % på inngangsbilletten.
Stavanger.
www.norskolje.museum.no.

Nøtterøy kulturhus

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

Oslo-Filharmonien

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

Harmonien

Oslo Nye Teater

Hedmark Fylkesmuseum

Ringsakeroperaen

20 % rabatt på de faste torsdags
-og fredagskonsertene i
Grieghallen. Gjelder for inntil
2 billetter til ordinær pris.

÷ 20 % på årskort, gjestekort og
inngangsbilletter.
www.hedmus.no

Teater Innlandet

÷ 25 % rabatt på alle forestillinger
i egen regi. Spesialrabatter på
utvalgte forestillinger.
Tlf. 62 59 87 20
www.teaterinnlandet.no

Total Scene & Bar

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

30 % rabatt per person på
forestillinger.
www.wallmans.no

30 % på hjemmekamper, vis medlemskort. 30 % på fotballskoler og
Skeidakademiet. Kr 400 i rabatt
for barn 5-7 år på «Velkommen til
fotball». www.skeid.no

Telefoni,
drivstoff
m.m.
Fonus begravelsesbyrå

Nordens største sammenslutning
av begravelsesbyråer. ÷ 10% på
kister og annet. 3000,- i avslag på
nye gravstener. Tlf. 03024
www.fonus.no

Oslo Sportslager AS

÷ 10 % på kjøp over 200 kroner/
÷ 15 % fra kr 1500 (gjelder ikke skipakker, Everest sykler, Oakley-varer
eller pakketilbud.).
Torggata 20, Oslo.

Kulturkirken Jakob

SF Kino

Lambertseter Bad

Nationaltheatret

Skimuseet Holmenkollen

Statoil

÷ 20 % på alle forestillinger ved
kjøp av 2 billetter.
Tlf. 815 00 811
www.nationaltheatret.no

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

LAST NED GRATIS
OBOS-APP!

Skeid fotball

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

Kr 10 i rabatt per billett. Gjelder
for inntil 2 pers. ved kjøp i billettkiosken. Gjelder ikke Stavanger/
Sandnes.
www.sfkino.no

Inntil 30 % rabatt på abonnement.
Ingen bindingstid
www.obos.no/sumo

30 % på hjemmekamper i 2. divisjon, vis medlemskort. 30 % for
barn av OBOS-medlemmer ved
deltakelse på Grorud Ils fotballskole. www.grorud-il.no

Rogaland Teater

÷ 25 % på konserter.
Gjelder KKVs egne arrangementer.
Bruk kode OBOS2014 ved bestilling.
www.billettservice.no
Tlf. 815 33 133
www.jakob.no

TV 2 Sumo

Grorud IL fotball

Kringkastingsorkestret

20 % rabatt på Torsdagslive i Aulaen. 25 % rabatt på konserter i Store
Studio. Barn under 16 år gratis. Mer
info: kork.no. Billetter: billettservice.
no/ 815 33 133.

10 % rabatt på alle abonnement på
hjemmetelefon, mobil, bredbånd
og mobilt bredbånd.
Kundeservice: 02101
www.telio.no/obos

Wallmans

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

÷ 20 % på ordinære forestillinger.
Tlf. 62 34 42 66
Billettservice, tlf. 815 33 133.
www.ringsakeroperaen.no

Telio

Søk i alle medlemstilbudene
og bruk mobilen som
medlemskort. Du får også
en oversikt over alle brukte
OBOS-leiligheter til salgs.
Appen heter OBOS, er gratis,
og kan lastes ned fra App
Store og Google Play.

EKSTRA GODE
KAMPANJETILBUD

Halv pris på inngang i helgene
(lørdager og søndager).
Gjelder for én person.
Glimmervn. 42, tlf. 22 74 94 00
www.lsvk.no

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

På obos.no/minside kan du
enkelt administrere ditt eget
medlemskap og melde deg
på nyhetsbrevet vårt – der
får du ekstra gode tilbud!

OBOSBL ADET

113

leserservice

PÅ NETT

Følg
OBOS på
Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

PÅ NETT

NESTE NUMMER:

Digital utgave:
obos.no/obosbladet

SOVEROM

Sosialt:
facebook.com/obosmedlem
Nyhetsbrev:
Med OBOS' nyhetsbrev er du
alltid oppdatert om medlemstilbud og nye boliger. Meld deg
på: www.obos.no/nyhetsbrev
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Åge Pettersen
Redaktør
Cathrine Wolf Lund
(cwl@obos.no)
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MITT BLAD
Er dere flere enn ett OBOSmedlem i familien, slik at dere
mottar flere blader enn dere
trenger? Har du flyttet? Gi oss
beskjed på medlemsservice@
obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS!
Er det noe du savner å lese
om i OBOS-bladet, eller har
du tips til saker vi bør skrive?
Send en epost til: cwl@obos.no
FOTO FERM LIVING

ANNONSESALG
HS Media
Tor Gunnar Schøyen Aasnes
tlf: 62 94 10 39/952 40 815
e-post: taa@hsmedia.no
Mona Jørgensrud
tlf: 62 94 10 32/911 73 473
e-post: mj@hsmedia.no

SPØRSMÅL OG SVAR
Har du spørsmål knyttet
medlemskap eller forkjøpsrett?
Vi hjelper deg på medlemsservice@obos.no eller tlf. 22
86 59 90 eller facebook.com/
obosmedlem

FORHANDLERLISTE «KONTORTID»
Ask & Embla tlf. 91 56 80 83
A. Huseby ahuseby.no
Bolia bolia.no
Dapper dapper.no
Designtorget designtorget.se
Eske eske.as
Ferm Living fermliving.dk
Granit granit.se

HAY hayshop.no
IKEA ikea.no
Kollekted by kollektedby.no
Kristina Krogh kkrogh.dk
Røst butikkenrost.no
Ting ting.no
Verket verketinterior.no
Åhléns ahlens.no

APP
Last ned OBOS-appen i App Store
eller Android Market. Appen kan
brukes som medlemskort.

TRYKK
Svanemerket er det offisielle
miljø-merket og en garanti for
at det merkede produktet holder
en høy miljømessig standard.
Aller Trykk, som trykker dette
bladet, er godkjent som svanemerket bedrift. Det vil si at hele
produksjonen følger strenge
miljøkrav fra råvare til ferdig
trykksak.
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Utforming av medlemssider
Dea Frydenlund
Utforming av boligsider
Trine-Lise Storeide Thue
Medlemstilbud
Hege Asplund
(hege.asplund@obos.no)
Marius Loe
(marius.loe@obos.no)
Makda Teclemariam
(makda.teclemariam@obos.no)
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OBOS-BLADET PÅ NETTBRETT!
Nå får du medlemsbladet ditt for nettbrett– med massevis av utvalgt
ekstramateriale. Søk etter «OBOS-bladet» i App Store/Google Play
og last ned fra og med utgave nr 1/2014.
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Cover
Foto: Siren Lauvdal
Styling: Kråkvik & D'Orazio

Design og art direction
Steffen Olsen (teft.no)

Dypdykk i dohistorien Rene råd for badet Flisefint: nye fliser
og møbler til badet Hjelp, badet må pusses opp!
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