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FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Enklere styrehverdag:

Vedlikeholdsnøkkelen er digital
Fryserom ble fellesverksted:

Sosialt og smart på Kampen
Vokt deg for tyven:

– Nordmenn er altfor naive

Tema:

VEDLIKEHOLD
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Leder
Vedlikehold er et uuttømmelig tema for ethvert
styre. Oppdraget er jo å forvalte fellesskapets
verdier på en best mulig måte, og da er vedlikeholdet – både på kort og lang sikt – et avgjørende element.
Bolig & Miljø er også et vedlikeholdsverktøy.
I bunnen ligger selvsagt det faglige innholdet,
men bladet skal i tillegg bidra til å vedlikeholde
forholdet mellom OBOS og boligselskapene.
Vi vet at mange av våre lesere setter ekstra stor
pris på å lese om livet i andre borettslag og
boligsameier. Styrene i boligselskapene deler
mange av utfordringene. Det gjelder også det
sosiale livet, krydderet i hverdagen som er med
på å skape gode og attraktive bomiljøer. Da kan
det være inspirerende å se hva kreative sjeler får
til i sine hager, kjellere og nabolag.
Mange av dere har svart på spørsmålene som
er sendt ut i en omfattende leserundersøkelse
den siste tiden. Det er vi svært takknemlige for.
Skal vi kunne lage det fagbladet dere ønsker og
fortjener, er vi avhengige av å høre fra dere. Nå
gleder vi oss til å studere svarene vi har fått. De
skal danne grunnlaget for fremtidige utgaver
av Bolig & Miljø.
Vi hører svært gjerne fra dere i andre sammenhenger, også. Ros og ris tas imot med takk, det
samme gjelder råd og tips om hva vi bør skrive
om. Godt verktøy er halve jobben, sies det. Håpet
vårt er at Bolig & Miljø finner sin naturlige plass
i verktøykassa til ditt styre.

Innhold

TEMA: VEDLIKEHOLD / Det er ikke alltid at det viktigste arbeidet synes best.

Styrer i boligselskaper vet likevel at det langsiktige vedlikeholdet er det beste utgangspunktet
for en god forvaltning av fellesskapets verdier. I denne utgaven av Bolig & Miljø viser
vi noen eksempler på nettopp det. Vi tror også våre lesere vil ha nytte av den digitale
Vedlikeholdsnøkkelen som nå presenteres.

FOTO: WERNER JUVIK

Vedlikehold på mange plan

04 /	Styrets vedlikeholdsplikt
Når pipene sprekker og brannfaren øker, har styret en plikt til å utføre nødvendig
vedlikehold. Styret i Møllerstua borettslag i Oslo fikk også erfare verdien av god og
grundig informasjon.

10 /	Vedlikeholdsnøkkelen blir digital
Mange har stor nytte av Vedlikeholdsnøkkelen i sitt langsiktige vedlikehold. Den nye,
digitale versjonen på Styrerommet.net er et enda mer brukervennlig verktøy for styret.

12 /	Velkommen, Ålesund
OBOS fusjonerer med Ålesund Boligbyggelag. 105 sunnmørske boligselskaper er
spent på hva det kan innebære.

15 /	Vokt deg for tyven
Sommeren er her, med økt fare for tyveri og innbrudd. Mange tyverier fra garasjer,
boder og fellesarealer kunne vært unngått om folk var litt mindre naive, mener en
sikkerhetsekspert.

30 /	Fryserom ble fellesverksted
Fryserommet i Kampen borettslag ble omgjort til fellesverksted for beboerne. Her
kan naboene fikse og preppe, uten å skitne til sin egen leilighet.
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STYRET HAR PLIKT
TIL Å VEDLIKEHOLDE
Når pipene sprekker og brannfaren øker, har styret en plikt til å utføre nødvendig vedlikehold. – Med
god informasjon, får du også beboerne med på store, nødvendige oppgaver, sier Steinar Løvmyr,
styreleder i Møllerstua borettslag.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

Styret i Møllerstua benyttet seg av sin
vedlikeholdsplikt da det ble vedtatt å
rehabilitere pipene i borettslaget. Denne
plikten gir styret rett til å vedlikeholde, selv
om beboerne ikke ønsker det.
Det idylliske borettslaget på Kalbakken
i Oslo ble bygget for nesten 70 år siden.
52 rødbeisede trehus inneholder i alt 104
boliger. Over tid må en slik bygningsmasse
vedlikeholdes på en fornuftig måte, og styret
har et betydelig ansvar. Ikke minst gjelder det
når uforutsette problemer dukker opp.
GOD INFORMASJON
– Vi oppdaget at det hadde oppstått
sprekkdannelser i pipene. Brann- og
redningsetaten ga oss bruksnekt på 17 av dem
på grunn av brannfaren. Pipene var fra 1948,
så det var opplagt at noe måtte gjøres, sier
styreleder Steinar Løvmyr.
Selv om vedlikeholdsprosjektet ikke ble
behandlet på generalforsamlingen, viste det
seg at beboerne var positive til arbeidet som
utføres. Løvmyr tror det er fordi styret har lagt

INFORMASJON: – Vi ønsker at alle beboerne
skal føle at de er godt orientert. Da slipper vi
konflikter, at folk danner seg et bilde som ikke er
riktig og at det oppstår rykter som ikke stemmer,
sier Steinar Løvmyr.

vekt på å gi beboerne grundig informasjon
underveis.
– Vi ønsker at alle beboerne skal føle at de er
godt orientert. Vi har fortalt hvorfor pipene
må rehabiliteres, hva som kan skje hvis vi
ikke gjør det, de økonomiske konsekvensene
og framdriften i prosjektet. Da slipper vi
konflikter, at folk danner seg et bilde som
ikke er riktig og at det oppstår rykter som
ikke stemmer, sier Løvmyr.
VEDLIKEHOLDSPLIKTEN
Når pipene sprekker, fasaden smuldrer
opp, taket lekker eller vann trenger inn i
grunnmuren, har styret både rett og plikt til
å rehabilitere bygningene.
– Styrets vedlikeholdsplikt omfatter alt som
ikke inngår i den enkeltes boenhet, som
bærende konstruksjoner, felles røropplegg,
tak og fasader. Styret kan derfor fritt få utført
vedlikehold på dette, også uten vedtak fra
generalforsamlingen, sier Terje Sjøvold,
juridisk direktør i OBOS.
Styret i Møllerstua har refinansiert gamle lån,
forlenget lånetiden på eksisterende lån og
fordelt arbeidet over tre år. Ved å gjøre dette,
kan pipene rehabiliteres uten at beboernes
felleskostnader øker.
– Med den løsningen vi har valgt, kunne vi

Mye for pengene
Møllerstua borettslag gjennomfører et
omfattende vedlikeholdsløft over flere
år. Her er innholdet i prosjektet:
• Skifte av vinduer (alle boliger)
6.500.000 kr
• Beising (alle boliger) 2.200.000 kr
• Drenering (2-3 boliger pr år)
1.000.000 kr
• Tak, terrasser, diverse (pr år)
500.000 kr
• Rehabilitering, piper (pr år)
570.000 kr

faktisk redusert felleskostnadene. Men det er
dårlig politikk, så vi sparer heller overskuddet
til senere, sier Løvmyr.
GENERALFORSAMLINGEN
Selv når rehabilitering fører til en økning i
felleskostnadene, kan styret gjøre vedtak, uten
at det er behandlet i generalforsamlingen.
Men krever arbeidet at borettslaget tar opp et
stort lån, anbefaler OBOS’ juridiske direktør
at saken legges frem for generalforsamlingen.
– Styret har rett og plikt til å få utført vedlikeholdet, selv om det er kostbart og boligselskapet må ta opp et lån. Men i slike tilfeller
anbefaler vi alltid likevel å ta saken opp på
generalforsamlingen og få simpelt flertall for
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TEMA: VEDLIKEHOLD/Styrets ansvar
SKIFTET UT: Balkongene på denne
tomannsboligen var råtne. – Vi kunne
fikset litt her og litt der, men vi valgte
å rive og bygge nytt. Det blir billigere
over tid, sier Steinar Løvmyr.

FLERE ÅR: Borettslaget valgte å foreta en
grundig drenering rundt husene. Arbeidet
fordeles over flere år, slik at de holder seg
innenfor rammene av vedlikeholdsbudsjettet.

arbeidet som skal gjøres. Ikke fordi man må,
men fordi det forankrer et viktig tiltak i generalforsamlingen, sier Terje Sjøvold.
GJELDER IKKE ALLE TILFELLER
Styrets rett og plikt gjelder vedlikehold, ikke
tilbygg eller nybygninger. Ønsker styret for
eksempel å skifte ut gamle balkonger i stedet
for å reparere, kan det bety at styret må ha et
vedtak fra generalforsamlingen.
– Det samme gjelder dersom styret vil ta opp
et lån hvor sikkerheten til banken kommer
foran beboernes innskudd. Det krever også et
vedtak fra generalforsamlingen, sier Sjøvold.
Han anbefaler styret å undersøke hva som står
i vedtektene for akkurat deres boligselskap.
– Noen boligselskap har vedtekter som
krever at visse avgjørelser må stemmes over
på generalforsamlingen. Pass på at både loven
og vedtektene følges! oppfordrer han.

Unngå akutte kostnader

Vedlikeholdsfond

• Sørg for å gjennomføre en tilstandsvurdering. Lag en vedlikeholdsplan som gir boligselskapet
en god oversikt over aktuelle vedlikeholdstiltak, forslag til prioriteringsrekkefølge og kostnadsestimater for gjennomføring av tiltakene. Da unngår boligselskapet vedlikeholdsetterslep og
akutte vedlikeholdsbehov, som ofte er svært kostnadskrevende.
• Styret har ansvar og plikt til å vedlikeholde bygningsmassen på en forsvarlig måte. Selv om
styret benytter seg av vedlikeholdsplikten, er det viktig at beboerne blir informert regelmessig.
Gi fortløpende informasjon, både muntlig (årsmøter og beboermøter) og skriftlig (hjemmeside,
infoskriv med mer). Da vil styret oppnå forståelse og engasjement hos beboerne.

Det kan være lurt å spare til fremtidig
vedlikehold på en egen konto. I OBOSbanken kan du få en egen konto med
ekstra god rente for midler som er
øremerket vedlikehold.

Kilde: OBOS Boligforvaltning

Ta kontakt med din
forvaltningskonsulent for mer
informasjon.

Førsteklasses håndverk og fornøyde kunder
Vår malermesterbedrift har 20 års erfaring
i malerfaget og vi arbeider innenfor nybygg,
vedlikehold og rehabilitering i Oslo og omegn.
Våre tjenester:

Design: www.b-c.no

Antikvarisk oppussing
Brannmaling
Fasaderehabilitering
Innvendig malerarbeid
Malebehandling av dører og vinduer
Utvendig maling av treverk og balkonger
Takarbeider og blikkenslagerarbeider
Totalentreprenør

Kontakt oss i dag for avtale om
gratis befaring og pristilbud.

Fagkunnskap gir trygghet
bruk en mesterbedrift

Tlf 21 91 50 00 · www.malerhuset.no

SiSte hånd på verket
Pantone

G & MILJØ
Pantone

Et fagblad

CMYK

FOR TILLITSVALGTE OG VAKTMESTERE I BOLIGSELSKAPER / 01.2005 / ÅRGANG 28

#stoltavjobben
G & MILJØ
Et fagblad

FOR TILLITSVALGTE OG VAKTMESTERE I BOLIGSELSKAPER / 01.2005 / ÅRGANG 28

Store fornyelsesprosjekter krever kompetanse på alle områder, og som tømrer er Tom én av mange som har bidratt
med sin faglige dyktighet på et omfattende prosjekt i Oslo sentrum. Hos Alliero utgjør 320 dyktige og fokuserte
ansatte et team med bred kompetanse og faglig stolthet. Takket være dyktige medarbeidere kan vi fornye og 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
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TEMA; VEDLIKEHOLD/Lån

– HELT GREIT Å HA LÅN
Ethvert boligselskap bør være opptatt av å investere i sin egen bolig- og bygningsmasse. Den
faste eiendommen utgjør nemlig den største verdien et boligselskap har.
TEKST: JORUNN WOLD
FOTO: ILJA C. HENDEL

Kortsiktige løsninger og «flikking» på
bygningsmassen kan fort bli dyrt i det lange
løp. Vedlikehold som utføres med et langsiktig
perspektiv kan være kostbare der og da, men
vil øke verdien på eiendommene.
– Så enkelt er det ofte, sier leder for bedriftsmarked i OBOS-banken, Morten Dick. –
Borettslag og sameier skal ikke være redde
for å ta opp lån for å investere i egen bolig
og bygningsmasse. Byggets tilstand er avgjørende for verdiøkning på sikt, og gir samtidig
et godt bomiljø. Så lenge nedbetalingstiden
ikke overskrider vedlikeholdets levetid, vil
vedlikehold alltid være en god investering,
mener han.
Det å ta ansvar for gjennomføring av
nødvendig vedlikehold, og samtidig sørge
for en forutsigbar likviditetsstyring, er to av
styrenes viktigste oppgaver. Styrene må tenke
helhetlig og langsiktig ved planlegging og
gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver.
STØRRE HANDLINGSROM MED LAV
RENTE
Nå som renten er lav, gir det større økonomisk
handlingsrom og pengene rekker lenger. Men
ikke fall for fristelsen til å sette ned felleskostnadene! Det er smartere å ta et vedlikeholdsjafs.
– Alle boligselskap har et vedlikeholdsbehov.
Når renten er lav, er det lurt å gå nøye
igjennom vedlikeholdsplanen for å se om tiltak
som ligger litt fram i tid kan fremskyndes.
Styret bør også vurdere om det er mulighet
for å betale mer på eksisterende lån og forkorte
nedbetalingstiden som igjen vil føre til større
handlingsrom i fremtiden, sier Dick.
Særlig borettslag får gode betingelser i

Borettslag og sameier
skal ikke være redde
for å ta opp lån for å
investere i egen bolig
og bygningsmasse
Morten Dick, OBOS-banken

VEDLIKEHOLD: –Når renten er lav, er det lurt å gå nøye igjennom vedlikeholdsplanen for å se om
tiltak som ligger litt fram i tid kan fremskyndes, foreslår Morten Dick i OBOS-banken.

OBOS-banken for tiden. Det skyldes at
på at selskapet «tåler» økt belåning, og klaOBOS er spesialister på boligselskaper, og
rer å betjene sine gjeldsforpliktelser, sier
kjenner de økonomiske mekanishan.
mene her svært godt. OBOSVed økt rente finnes det
banken ønsker å være en
Lurer du på hvor
trygghet for styrene, og er
flere tiltak for å hindre
mye felleskostnadene
en rådgiver for styreledere
likviditetsproblemer og
som sitter med økonomiskape
forutsigbarhet.
må økes ved en rehabiliog vedlikeholdsansvaret.
Blant annet fastrente på
tering? Prøv OBOS-bankens
hele eller deler av lånet,
rehabiliteringskalkulator:
TA HØYDE FOR ØKTE
avdragsfrihet og/eller forwww.obos.no/bank/
lengelse av lånets løpetid.
RENTER
rehabilitering
På sikt skal renten opp. Det
er vanskelig å spå når og hvor
– I tillegg til å tilby ulike
mye, men for et boligselskap er
typer finansiering som er tilpasset boligselskapets behov, tildet nødvendigvis ikke særlig grunn
byr OBOS-banken likviditetsanalyse. Det
til bekymring.
er et verdifullt verktøy for styrer og beboere
– Når vi gir lån, tar vi alltid høyde for fremsammen med en vedlikeholdsplan. Ta gjerne
tidig pris- og renteutvikling i våre analyser.
kontakt med OBOS-banken hvis du ønsker
Da er både banken og boligselskapet trygge
råd i styrehverdagen, avslutter Morten Dick.
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VEDLIKEHOLDSNØKKELEN
BLIR DIGITAL
– Et styre må ha kontroll over fremtidig vedlikehold. Nå gjør vi det enklere enn noen gang
tidligere, forteller Øyvind Bodsberg og Tron Høglund i OBOS Prosjekt AS.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: WERNER JUVIK

Noen ganger er behovet innlysende, men ofte
er det vanskelig å se. For å spare penger og
unngå frustrasjoner, bør vedlikeholdsarbeidet
starte før skadene får tid til å utvikle seg.
Vedlikeholdsnøkkelen er OBOS’ sitt verktøy
for det langsiktige perspektivet. Mange styrer
har allerede opplevd verdien av dette. Nå
lanseres også Vedlikeholdsnøkkelen i digital
form på Styrerommet.net.
–Den digitale Vedlikeholdsnøkkelen er et
enda mer brukervennlig verktøy for styret,
sier Øyvind Bodsberg, teknisk sjef i OBOS
Prosjekt AS.
–Vedlikeholdsnøkkelen er først og fremst en
vedlikeholdsplan. Gjennom Styrerommet.net
gir den nå en bedre oversikt og forståelse for
boligselskapets langsiktige planer, sier Tron
Høglund, gruppeleder for tekniske rapporter.
De håper at enda flere boligselskaper nå
vil ta kontakt for et uforpliktende tilbud.
Prisene vil variere, avhengig av boligmassens
størrelse, sammensetning og alder i det enkelte
boligselskap.
Byggkonstruksjoner og tilstanden på disse
beskrives i en omfattende rapport, basert på
Norsk standard for tilstandsanalyse.

NYTTIG: Øyvind Bodsberg og Tron Høglund i
OBOS Prosjekt AS gleder seg til å høre hvordan
styrene oppfatter den nye Vedlikeholdsnøkkelen.

– Vi foretar en grundig befaring, der både
bygningsingeniør, elektroingeniør og VVSingeniør deltar. Vi vurderer fellesanlegg som
fasader, tak, balkonger, vinduer, trappeoppganger, kjeller, loft og tekniske rom. Med unntak av noen stikkprøver på våtrom, går vi ikke
inn i leilighetene, forklarer Tron Høglund.

Den digitale Vedlikeholds
nøkkelen er et enda mer
brukervennlig verktøy
for styret
Øyvind Bodsberg, teknisk sjef i OBOS
Prosjekt AS

Tilstandsvurderingen gir et godt grunnlag for
forslag til prioritert vedlikehold og eventuelle
oppgraderinger i et fem- til tiårsperspektiv.
Styret får også kostnadsoverslag på aktuelle
tiltak, som er til svært god hjelp i budsjettarbeidet.
–Når dette blir en del av Styrerommet.net,
blir det tilgjengelig for styret på en helt annen
måte enn før. Det blir enklere å planlegge,
men også å omprioritere. Dersom styret har
egne tiltak, for eksempel en ny lekeplass, kan
dette enkelt legges inn i Vedlikeholdsnøkkelen, sier Bodsberg.
Husbanken kan gi tilskudd til utarbeidelse
av tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner
i boligselskaper. OBOS Prosjekt AS vil også
være behjelpelig med utforming av søknader.

FAKTA
VEDLIKEHOLDSNØKKELEN
Nå er Vedlikeholdsnøkkelen også
tilgjengelig digitalt på Styrerommet.
net. Her ser du hva Vedlikeholds
nøkkelen inneholder:
• Nøkkelinformasjon om bygningsmassen
• Informasjon om tidligere vedlikehold og utskiftninger
• Tilstandsvurdering av bygninger og
fellesanlegg
• Gjennomgang av bygningsmassen
og utearealer
• Bilder av aktuelle problemområder
• Langsiktig vedlikeholdsplan med
oversikt over hva som bør gjøres i
neste femårsperiode.
• Kostnadsoverslag knyttet til langsiktige planer

Ta kontakt med din forvaltningskonsulent eller med
OBOS Prosjekt AS på
telefon 22 86 57 96 eller
e-post: obosprosjekt@obos.no
for et tilbud!
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–VELKOMMEN TIL ÅLESUND,

OBOS er i ferd med å fusjonere med Ålesund boligbyggelag. 105
boligselskap ønsker Norges største boligorganisasjon hjertelig
velkommen til Sunnmøre.
TEKST OG FOTO: ESPEN BØRHAUG

Det gjenstår noen formaliteter, men det meste
tyder på at Ålesund boligbyggelag (ÅBO)
fusjonerer med OBOS i løpet av høsten.
Da overtar OBOS forvaltningen av 105
boligselskap i sunnmørsbyen. Aspehaugen,
med sine 208 leiligheter, er det største av dem.
Borettslaget i bydelen Spjelkavik består av 13
blokker som sto ferdig i 1980.

ÅLESUND: –Vi håper at OBOS forstår
verdien av lokalkunnskap. Den har vi her i
byen, ikke i Oslo, påpeker Bjørg Enebakk
Heinze (nr to fra v.), nestleder i Aspehaugen
borettslag. Styreleder Roar Gjelstensli (helt til
v.), forvaltningskonsulent i Ålesund bbl, Vidar
Myrvoll, og markedssjef Monica Linge Marcelli
er ikke uenig i det.

– ÅBO fremstår kanskje som litt traust og forsiktig. Boligbyggelaget har manglet musklene
til å bygge ut flere nye boligprosjekt. Men
merkenavnet ÅBO står sterkt i vår region,
sier Roar Gjelstenli, som har vært styreleder
i Aspehaugen de siste seks årene.

– Vi synes det er spennende planer. Men for oss
som styremedlemmer blir vel ikke endringene
så store. Vi tror på lovnadene om at vi fortsatt
skal forholde oss til forvaltningskonsulenter
som vi kjenner. Lokalkunnskapen sitter her i
byen, ikke i Oslo, sier Bjørg.

Sammen med nestleder Bjørg Enebakk Heinze
deltok han på generalforsamlingen i ÅBO, der
40 av 44 stemte ja til fusjonsplanene.

– Noen forfallsdatoer endres, enkelte rutiner blir litt annerledes. Men i det store og
det hele blir alt som før, bekrefter boretts-
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OBOS!
lagets forvaltningskonsulent i ÅBO, Vidar
Myrvoll.

AVFALLSHÅNDTERING
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet
samles i dypbrønner som er plassbesparende og
gir minimalt med lukt.

Han tror likevel det er positivt å få tilgang
på all den kompetansen som finnes i OBOS.
– Som ansatte får vi del i et større fagmiljø,
mens medlemmene får enda bedre fordeler,
håper han.
Markedssjef Monica Linge Marcelli peker på at
boligbyggelaget ikke bare skal forvalte, men
også bygge nye boliger.
– ÅBO har hatt begrensede muligheter til å
bygge så mange boliger som markedet i byen
fortjener. Vi håper fusjonen fører til at flere
boligprosjekter kan realiseres.

METRO UNDERGRUNN

– OBOS har også vært i samtaler med Molde
og omegn boligbyggelag og Kristiansund
boligbyggelag. Hva synes dere om å samle
Møre og Romsdal under OBOS-paraplyen?

Den mest moderne og plassbesparende
undergrunnsløsningen på markedet.
Med Metro får du plass til hele 2 stykk
5 kubikk containere innenfor arealet av
en standard parkeringsplass. Verdifulle
arealer kan dermed benyttes til annet.

– Hjertelig velkommen skal de være! svarer
våre sunnmørske venner.

MOLOK® DYPOPPSAMLER

Den klassiske avfallsbrønnen – semi
undergrunn. Her er kvalitet, design og
driftssikkerhet kombinert på en helt
unik måte. Med Molok oppbevares
60% av avfallet under bakken.

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!
ASPEHAUGEN: Aspehaugen borettslag er,
med sine 208 leiligheter, det største laget i
Ålesund. Det består av 13 blokker, som sto ferdig
i 1980. Foto: Privat

Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.no

www.lumon.no

Lumon Balkonginnglassing
– er en investering

En innglasset balkong gir et trivelig ekstrarom i ditt hjem
Ønsker du å spise frokost på balkongen uten å plages av den kalde vinden? Lumons balkonginnglassing
forvandler et åpent vind- og værutsatt rom til et svært innbydende og beskyttet oppholdsrom.

Lumons balkongglass sparer energi
Opptil 10,7 prosent og i gjennomsnitt hele 5,9 prosent besparelse i energiforbruket som går med til oppvarming
av bolighus. Lumons produkter bringer kundene nærmere miljøet og naturen gjennom terrasser og verandaer.
Vi ønsker å verne om vårt felles miljø ved å produsere produkter med lang levetid av resirkulerbare og slitesterke
materialer. Lumon skaper trivsel langt inn i framtiden.

Innglasset balkong er en investering
– Bestill et hjemmebesøk for gratis planlegging og kostnadsoverslag!

Tlf. 22 32 33 88

Professor Birkelands vei 27b , 081 Oslo
post@lumon.no • wwww.lumon.no

facebook.com/LumonNorge
youtube.com/LumonNorge
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TEMA: Sikkerhet
SOMMER: – Det finnes mennesker som stjeler alt de kommer
over. Vi må ikke være så naive at vi glemmer å sikre verdiene
våre, oppfordrer Stein Naustdal i selskapet Faver.

– NORDMENN
ER NAIVE R

Sommeren er her, med økt fare for tyveri og innbrudd. – Mange tyverier fra garasjer, boder
og fellesarealer kunne vært unngått om folk var litt mindre naive, sier Stein Naustdal.
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TEMA: Sikkerhet

Vår erfaring er at det er for
dårlig kontroll på hvem som
til enhver tid har adgang til
byggene.
Stein Naustdal

TYVERI: Vinningskriminalitet utgjør 42 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2014. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: WERNER JUVIK

Han er daglig leder i selskapet Faver, som
bistår OBOS, forsikringsselskaper og andre
når fakta skal verifiseres. Faver foretar også
risikovurderinger i ulike sammenhenger.
– Styret i et boligselskap bør jo ha tenkt gjennom risikoen for tyveri og innbrudd i boliger
og fellesområder. I garasjer og boder oppbevares gjenstander som representerer store verdier,
sier Stein Naustdal.
FOR DÅRLIG KONTROLL
Hvert år anmeldes svært mange innbrudd fra
kjellerboder i borettslag og sameier. Ofte har
de rett og slett bare låst seg inn.

– Vår erfaring er at det er for dårlig kontroll
på hvem som til enhver tid har adgang til
byggene. Jeg tror mange boligselskap burde
ta kostnaden ved å skifte ut gamle låser med
et elektronisk system. Over tid er det utrolig
hvor mange nøkler som kommer på avveie når
beboere flytter ut og inn.
Naustdal er forundret når han ser hvor mange
som lar dekk, felger, verktøy, redskaper og
sportsutstyr ligge mer eller mindre usikret i
store garsjeanlegg og carporter. Plenklippere
og hagemaskiner er også veldig lett å putte i
en bil og kjøre avgårde med.
– De fleste sikrer boligene sine, men glemmer
det som er utenfor. Når kriminelle kommer til
slike steder, kan de rekke å få med seg gan-

ske mye. De vet at politiet ikke bruker store
ressurser på det, og da blir det en forsikringssak med lav risiko for å bli tatt. Kommer de
derimot til et sted som åpenbart er godt sikret,
snur de med uforrettet sak.
SIKRES BEDRE
– Folk har blitt flinkere. Det er mer vanlig
med moderne alarmanlegg, sensorstyrt lys og
andre sikringstiltak, men det handler også i
stor grad om holdninger og en bevissthet
rundt dette.
Stein Naustdal mener det er en opplagt kvalitet å tilhøre bomiljøer hvor det er trygt og
naboer stoler på hverandre.
– Men vi må ikke være så naive at vi glem-
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RÅD MOT INNBRUDDSTYVER
Nyt sommerferien, men husk å ta
motet fra innbruddstyven før du
reiser hjemmefra!
Tyver forbereder seg og går gjerne
flere runder i nabolaget før de
slår til. Da er det viktig å motvirke
inntrykket av at boligen er forlatt, en
allianse med naboen kan være lurt.

PÅ AVVEIE: – Det er utrolig hvor mange nøkler
som kommer på avveie, sier Stein Naustdal.

mer å sikre verdiene våre. Det finnes mennesker
som stjeler alt de kommer over, og da skylder
vi hverandre å være forberedt om de kommer
vår vei.
MANGE UTEN FORSIKRING
– Forbausende mange er ikke godt nok forsikret.
10 til 15 prosent mangler for eksempel innboforsikring, sier Øyvind Müller Famestad, administrerende direktør i OBOS Skadeforsikring AS.
– Men selv med gode forsikringer, må man også
tenke på sikkerheten. Mange ting kan erstattes,
men affeksjonsverdien får du ikke tilbake. Ta
kontakt med oss, så hjelper vi til med gode råd!

FÆRRE TYVERIER ENN FØR
Antallet vinningslovbrudd går ned, men
156 200 vinningslovbrudd ble anmeldt i
Norge i 2014. Det var en nedgang på 14
700 anmeldelser, tilsvarende 8,6 prosent,
sammenlignet med 2013. Nedgangen
antas å ha en sammenheng med
politiets Operasjon Grenseløs. Innsatsen
er rettet mot mobile kriminelle, oftest
utenlandske, som opererer over et større
geografisk område.
Omfanget av anmeldte tyverier og andre
vinningslovbrudd er nå mindre enn i alle
foregående år med anmeldelsesstatistikk.
Vinningskriminalitet utgjør 42 prosent av
alle anmeldte lovbrudd i 2014, en andel som
er betydelig lavere enn i alle tidligere år.

Når tyver ser at de må bruke lang
tid og lage mye støy, går de heller
et annet sted. Det anbefales å
installere forsikringsgodkjente
låser på alle ytterdører og utsatte
vinduer. Dersom kjellerdør, bakdør
eller terrassedør er dårligere sikret
enn hoveddøren, oppdager tyven det
raskt.
Her er noen helt konkrete tips som
anbefales, gjerne i kombinasjon med
nabotilsyn:
• La lys og radio stå på, gjerne i
kombinasjon med tidsbryter.
• Fasttelefonen bør viderekobles.
• Ikke reis fra en mørk leilighet med
gardiner trukket for.
• Fjern blomster som kan visne i
vinduskarmen.
• Unngå at søppelkassen er helt tom.
• Se til at posten ikke hoper seg opp.
• Få noen til å slå gresset.
• Lukk og lås garasjen.
(Kilde: Politiet)

- maskiner og utstyr til kildesortering

Frisk og
tørr kjeller

For et ryddig og
pent utemiljø

Vi løser ditt fuktproblem med
vårt unike Tørt Bygg-system!

BEHOLDERHUS

Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktproblem.

Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig.

Ta boligen tilbake!
•
•
•
•
•

Kjeller
Krypkjeller
Boder
Garasjer
Leiligheter

NEDGRAVDE CONTAINERE

RADON
Vi løser ditt radonproblem
med våre gode løsninger!
Radonproblemet løses raskt, enkelt og rimelig
Vi kan tilby:
• Radonsug
• Radonbrønn
• Ventilering

• Sporfilm
• Digital måling av
radon

Vi hjelper deg til
en frisk bolig!
Vi har flere løsninger for et hyggeligere utemiljø.
Se våre hjemmesider eller kontakt oss i dag!
EnviroPac er Skandinavias ledende leverandør på maskiner
og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele landet!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post: post@tortbygg.no
www.tortbygg.no
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Kraftkommentaren
OBOS har inngått avtale med LOS AS om kraftforvaltning, rådgivning og fysisk levering av ca. 340 GWh årlig. LOS AS er i tillegg
hovedsamarbeidspartner på strøm overfor medlemmene i OBOS. LOS AS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet,
og landets største strømleverandør totalt.

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO

Næringslivet kan redde oss

AV: ANDREAS MYHRE,
LEDER FOR KRAFTFORVALTNING I LOS AS

Fremtiden har nok strøm til alle. Problemet
oppstår når mange bruker mye samtidig.
Næringslivsbedrifter kan tjene penger,
hjelpe samfunnet og være miljøbevisste
hvis de er villige til å gjøre ubrukt strøm
tilgjengelig for oss forbrukere.

Fremtiden vil ikke være preget av mangel på
energi. Tvert imot. Det nordiske kraftmarkedet
vil ha overkapasitet, mye takket være utbygging av mer fornybar energi. Utfordringen er
å ha tilstrekkelig produksjon – effekt – til å
dekke behovene i perioder med høyt forbruk.
For selv om vi har nok strøm til at alle i Norden
kan lage middag hver dag, er det en utfordring
å ha høy nok kraftproduksjon til at alle i Norden kan lage middag samtidig.

Gjennom nyutviklet teknologi kan en bedrift
melde til nettselskapet hvilke strømkrevende
produkter den kan klare seg uten i noen minutter eller timer. Bedriftens fleksibilitet har en
verdi nettselskapet er villig til å betale for,
og selskaper som frasier seg retten til å bruke
strøm, får betalt for det.
Industrisektoren krever mye effekt. Storindustri er ofte avhengig av stabile produksjonsprosesser. Det vil altså koste mye å stenge
produksjonen i perioder.
I næringssegmentet, som står for en tredjedel
av landets strømforbruk (40 TWh årlig), ser
det adskillig lysere ut. Det finnes svært mange
bedrifter og offentlige virksomheter som har
strømforbruk som ikke er kritisk for driften.
Det er billig å stenge av.

Effektproblemet vil oppstå på kalde dager, når
solen ikke skinner og vinden ikke blåser – og
det ikke er tilstrekkelig regulerbar kraftproduksjon. Joda, vi kan dekke litt av etterspørselen via batterier, men ikke på langt nær nok om
vi tar utgangspunkt i dagens batterikapasitet.

Også i privatmarkedet er det lett å tenke at vi
kan klare oss uten strøm i kortere tid, men forbruksmønsteret er ofte lite fleksibelt. Dessuten
er det lite effekt å hente i hver husstand. Den
teknologiske kostnadene ved å samle tilstrekkelig effekt i privatmarkedet vil derfor (foreløpig)
være for høy.

BEDRIFTENE HAR LØSNINGEN
Løsningen på effektproblemet er såre enkel.

Næringslivet står tilbake som den helt åpenbare
kandidaten til å løse fremtidens effektkrise.

NY TEKNOLOGI
Ved hjelp av ny teknologi kan sikringsskapet
fjernstyres av din strømleverandør. Apparater skrus ned eller av etter behov og nærmere
avtale. Den samfunnsøkonomiske gevinsten
ved teknologien, som går under betegnelsen
Smart Grid, oppnås ved at man reduserer eller
eliminerer behovet for å bygge ut strømnettet
og produksjonskapasiteten.
For å få Smart Grid til å fungere, trenger vi
markedsplasser for effekt. Enkelt forklart vil
systemet fungere ved at nettselskapene, som
skal sikre at det alltid er balanse i nettet, kjøper
effekt av de som har noe å selge. Strømleverandøren sørger for salg av effekt fra sin kunde til
netteier. Konsekvensen blir lavere strømregning for sluttbruker.
Fremtidens strømnett blir smartere og mer
effektivt. Det tjener vi alle på! Spørsmålet er
når denne åpenbare muligheten til inntjening
vil bli omfavnet av næringslivet. Teknologien
er der, klar til bruk. Nordmenn er kjent for å
omfavne teknologi på et tidlig stadium, og i
denne sammenhengen kan vi si at fremtiden er
nå. Norge kan før vi aner ha verdens smarteste
strømmarked.

SE LYST PÅ FREMTIDEN!
Vedlikeholdsfritt sensorstyrt LED lys.
5 års full produktgaranti.

Tlf. 22 72 19 09 | lys@lightmakers.no | www.lightmakers.no
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www.respo.no
En del av Ellingard Gruppen

Støp og
rehabilitering
av terrazzotrapper

Murmesterbedrift AS

PIPEREHABILITERING
oslomurmester.no / / Ring 476 60 999
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TEMA: Med styret på kurs

HVEM ER DU? Deler av kurskvelden går med til å bli bedre kjent med sin egen og andres kommunikasjonsstil. Er du for eksempel av den faktaorienterte
typen, eller mer emosjonell? Nytt kommunikasjonskurs arrangeres til høsten!

LÆRER Å BLI FORSTÅTT
God kommunikasjon er en nøkkel for godt styrearbeid. OBOS arrangerer kurs for at du bedre skal
forstå – og bli forstått.

TEKST OG FOTO: HENRIK SØRLIE

Hvem er du og hvordan oppfattes du? Dette
sto sentralt da 21 styremedlemmer møttes til
kommunikasjonskurs i regi av OBOS. Nytt
kurs er planlagt til høsten. Kurset varer i fire
timer, og man starter med å dele erfaringer.
På vårens kurs var det mange som trakk fram
frustrasjoner over samarbeidet internt i styret.
En klassiker er at enkelte styremedlemmer
ikke utfører oppgavene sine.

– Det ender opp med at jeg gjør alt, sa en av
styrelederne.
Kursleder var Camilla Henning, organisasjonspsykolog i Lykkes. Hun innledet med hvordan
man etablerer et effektivt styre, og på papiret
ser det enkelt ut: Et klart formål og balansert
sammensetning er viktige forutsetninger.
I prosessene må det være klare bestillinger,
utnyttelse av mangfoldet, kontinuerlig
gruppeopplæring, god kommunikasjon og

gode beslutningsprosesser. Resultatet skal
gi merverdi for boligselskapet, styret og det
enkelte styremedlem.
– Dere bør jevnlig ta opp hva styret er til for,
oppfordret Camilla Henning.
HVORDAN DU OPPFATTES
Deler av kurskvelden går med til å bli
bedre kjent med sin egen og andres
kommunikasjonsstil. På kurset fylte alle ut
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TEMA: Med styret på kurs
«Diversity Ice Breaker», et utviklingsverktøy
som gir innsikt i dine preferanser innen
kommunikasjon og hvordan andre oppfatter
deg. Er du for eksempel av den faktaorienterte
typen, eller mer emosjonell? Eller kanskje du
er den i styret som har masse kreative forslag,
men ikke like stor gjennomføringsevne?

Meld deg på
høstens kurs!
Her er et utvalg av kursene
du kan være med på i regi av
OBOS:

– Folk er ulike, og da blir det lett misforståelser
og konflikter. Det gjelder å bygge et team som
både utfyller og forstår hverandre – og som
drar i samme retning, påpekte kurslederen.

• Styrearbeid for boligsameier 25.
og 27. august
• Styrearbeid for borettslag 1. og 3.
september
• Styrerommet.net 10. september
• HMS-internkontroll i
boligselskaper 22. september
• Excel grunnkurs 6. og 13. oktober
• Kommunikasjon 14. oktober
• Økonomi i sameier 20. oktober
• Økonomi i borettslag 27. oktober
• Word skrivekurs 28. oktober og 5.
november (nytt kurs)

Deltakerne diskuterte hva som fungerer best
når man skal kommunisere med beboerne.
Gode nettsider og oppslagstavler er selvsagt,
og det ble også trukket fram betydningen
av å snakke direkte med folk. Noen har for
eksempel en velkomstpakke som en fra styret
personlig overbringer.
– Når vi har dugnad, går styret rundt og
snakker med beboerne. I tillegg har vi åpen
kontorkveld to ganger i måneden. Da er det
ofte kø, fortalte styreleder Laila el Aqil i
Lohøgda borettslag.

MERVERDI: –Gode prosesser gir merverdi
for boligselskapet, styret og det enkelte
styremedlem, sier organisasjonspsykolog
Camilla Henning.

Det dukker stadig opp nye tilbud,
følg med på Styrerommet.net (kurs)
eller obos.no/kurs.

TRE PÅ KURSET
1. Hva synes du om kurset? / 2. Har du et tips til god kommunikasjon med beboerne?

LAILA EL AQIL
Styreleder i Lohøgda borettslag
(777 enheter) på Tveita i Oslo.

DAGFINN SOMMERSETH
Varamedlem i Steinspranget borettslag
(270 enheter) på Lambertseter i Oslo.

ANNE GRETHE GARAAS
Varamedlem i sameiet Nydalen Kvarter
(384 enheter) i Nydalen i Oslo.

1. Jeg meldte meg på for å få litt inspirasjon
og å lære teknikker til å snakke med
kranglete beboere. Det var et nyttig kurs,
og særlig ble vi oppmerksomme på
hvordan vi selv opptrer. Kan anbefales.
2. En god møteleder på
generalforsamlingen er veldig verdifullt.

1. Jeg synes det var et bra kurs. Inspirerende
å snakke med de andre deltakerne, som var
en god blanding av styremedlemmer fra ulike
boligselskap.
2. Beboerne må få rask respons på henvendelser,
for da blir det færre frustrasjoner. Det er viktig
å ha gode kommunikasjonskanaler, som
e-post, oppslagstavler og hjemmeside med
kontaktskjema til styret og vaktmester.

1. Et nyttig kurs. Jeg fikk mer forståelse av de
forskjellige mennesketypene, og dette kan
være nyttig når du skal kommunisere.
2. Vi har en god nettside med mye informasjon,
og vi vektlegger ajourhold og rask respons
når beboerne stiller spørsmål via nettsiden.

Er det vedlikehold
eller rehabilitering som må til?

All rehabilitering av bygg innebærer
risiko for avvik på tid, kostnader og
kvalitet.

Vi i Hallmaker Balkong og Fasade har ingen
skjult agenda som driver kostnadene i
været for våre totalentrepriser.

Derfor er kontrakten som inngås helt
avgjørende for hvor fornøyd du blir med
sluttresultatet.

For å sikre deg mot dette kan du be om
tilbud fra oss, og be andre følge
samme lest.
Da unngår du uforutsette tillegg
uansett hvilken leverandør du velger!
Kontakt oss på befaring@hallmaker.no
tlf.: 04255 www.hallmaker-balkong.no

Følg oss på

Facebook

Unngå overraskelser. Rehabiliter med Hallmaker Balkong og Fasade

Finansiering og økonomisk
rådgivning for boligselskaper
–
Lån
Trenger boligselskapet finansiering?
Vi tilbyr langsiktig lån i forbindelse med vedlikeholdsprosjekter.

Kassekreditt
Har boligselskapet et midlertidig likviditetsbehov?
Vi tilbyr kassekreditt for å dekke uforutsette kostnader.

Sparing
Har boligselskapet oppsparte midler?
Vi tilbyr særvilkårskonto/sparekonto hvor boligselskapet kan plassere sin egenkapital trygt.

Økonomisk rådgivning
Står selskapet overfor et vedlikeholdsprosjekt og trenger økonomisk rådgivning?
Vi tilbyr likviditetsanalyser som viser de økonomiske konsekvensene av prosjektet.
Les mer på www.obos.no/bank
Tlf. 02334, e-post: bank@obos.no

Norges største leverandør av systempostkasser

Stansefabrikken har egen produksjonsenhet innenfor konsernet og lang erfaring i
utvikling av postkasser. Vi kan derfor tilby fleksible løsninger tilpasset nettopp Deres
behov. Vi har et landsdekkende forhandlernett - finn din nærmeste forhandler på
www.stansefabrikken.no eller ta kontakt med oss for en hyggelig postkasseprat!

Varig kvalitet - rask levering - konkurransedyktige priser

www.stansefabrikken.no • post@stansefabrikken.no • kundeservice tlf: 458 65 935
Stansefabrikken Products AS, Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad, Org.nr. 878 646 762 MVA
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TEMA: ENERGI/forbud mot fellesmåling

– URIMELIG OG LITE

URIMELIG: -Vi mener vi har krav på dispensasjon
fordi måling hos den enkelte andelshaver gir urimelige merkostnader, sier Hans-Christian Åsheim,
styreleder i Casinetto borettslag.
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RASJONELT
– Forbudet mot fellesmåling av strøm er urimelig, både privat- og
samfunnsøkonomisk, mener styret i Casinetto borettslag.
TEKST: ESPEN BØRHAUG / FOTO: WERNER JUVIK

– Andelseierne er veldig godt fornøyd med at
strøm blir målt og innkjøpt i fellesskap. Men
det er bare én av grunnene til at vi ønsker
å fortsette med denne ordningen, sier HansChristian Åsheim, styreleder i Casinetto
borettslag.
CASINETTO ANKET
NVE har selv poengtert at fellesmåling av
strøm kan tillates der «individuell måling
må anses som samfunnsmessig lite rasjonelt».
– Vi mener vi har krav på dispensasjon fordi
måling hos den enkelte andelshaver gir urimelige merkostnader. Vi fikk avslag fra Hafslund
Nett, og den avgjørelsen har vi anket til NVE.
Vi anker til departementet om nødvendig, legger styrelederen til.
Borettslaget på Frogner i Oslo består av 299
leiligheter i 13 bygg. Laget har hatt fellesmåling av strøm siden 2001, med effektive
rutiner for måling, avregning og fakturering
for den enkelte boenhet.
– Vi mener det er like naturlig som felles
anskaffelse av tv, bredbånd, vedlikehold og
andre tjenester, påpeker styret i sin søknad
om dispensasjon.
– Vi har også en langsiktig ambisjon om å bli
plusskunde. Takflater og bygningenes beliggenhet i terrenget er godt tilrettelagt for solcelleanlegg på takene, sier styrelederen.
BOLIGSELSKAP VIL BIDRA
Styret i Casinetto borettslag får støtte fra
Heidi Kiplesund, fagansvarlig i OBOS Avdeling medlemslag.

– Myndighetene har ambisiøse målsettinger
innen klima og miljø. Da må det legges til
rette for at boligselskapene kan bidra til å nå
disse målene.
Kiplesund representerer OBOS i en prosjektgruppe, hvor også NBBL og Istad Nett deltar.
Sammen har de overfor norske myndigheter
argumentert for at fellesmåling av strøm fortsatt skal være tillatt i norske borettslag og
boligsameier. Prosjektgruppen har også utarbeidet materiale for boligselskap som vil søke
om å videreføre fellesmåling. Styret kan få
mer informasjon om dette ved å kontakte sin
forvaltningskonsulent.
STYRET ER BEST EGNET
-Forbudet mot fellesmåling av strøm reduserer
boligselskapenes adgang til å iverksette effektive energitiltak. Med fellesmåling gis styret
adgang til å handle energismart og energieffektivt på vegne av hele selskapet. En NBBLundersøkelse viser at styret er bedre egnet til
å fremme og gjennomføre slike tiltak enn den
enkelte beboer.
Uten fellesmåling, kan boligselskapet heller
ikke bli plusskunde.
– Dersom Casinetto borettslag investerer i solcellepanel, får ikke laget anledning til å selge
overskuddskraft uten fellesmåling, forklarer
Heidi Kiplesund.

Forbud mot
fellesmåling
• Fellesmåling av strøm ble forbudt
fra 2010, men boligselskaper har fått
tillatelse til å videreføre dette inntil
nettselskapene installerer «smarte»
strømmålere (AMS). Det skal være gjort
senest i 2019.
• Det finnes muligheter for dispensasjon
fra kravet om individuell måling, og en
rekke søknader er nå til behandling hos
norske nettselskaper. Gis det avslag,
kan det ankes til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) og i siste instans
til Olje- og energidepartementet.

Plusskundeordningen
• Plusskundeordningen i det norske kraftmarkedet åpner for at forbrukere kan
produsere miljøvennlig energi og selge
overskuddskraft tilbake til det lokale
nettselskapet. For borettslag og sameier
forutsetter det at alle boenhetene kan
måles gjennom et felles målepunkt hvor
man både kjøper og leverer strøm, såkalt
fellesmåling.
• Norske borettslag og boligsameier
representerer 20 prosent av boligmassen i landet, men fratas muligheten til å
være plusskunder dersom forbudet mot
fellesmåling opprettholdes.
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Aktuelt
BYPATRIOTEN
MARTIN MÆLAND
Martin Mæland, konsernsjef i
OBOS, er tildelt Oslo Byes Vels
hederspris «Bypatrioten».
I begrunnelsen pekes det på at Mæland har markert
seg langt utover rollen som bedriftsleder. Han får
hedersprisen for sitt sterke engasjement for en
sosial boligpolitikk som tar hensyn til trivsel og
en skånsom byutvikling. Han hedres også for å ha
markert seg mot boligspekulasjon, til beste for en
positiv byutvikling og trivelige bomiljøer.
FOTO: ESPEN SOLLI

Tidligere mottakere er blant andre Lise Fjeldstad,
Jan Erik Vold, Albert Nordengen og Christian
Ringnes.
Bolig & Miljø gratulerer med tildelingen!

Norsk lekemagi
I 40 år har Søve levert inspirerende produkter
til lekeplassen - barnas magiske verden.
Vi feirer hele året med en rekke
ekstra gode jubileumstilbud.

emagi
Norsk lek
e levert
sen
har Søv
I 40 år
til lekeplas
dukter
ende pro
verden
inspirer
magiske
- barnas

BESTILL
NY KATALOG
Katalog

2015

Bestill eller les
på sove.no

TILBUD HELE 2015

18360,-

Ord. pris: 25500,Hysteriskt morsomme Tornado
UFO-karusell til jubileumspris!

Søve AS I Grønnvoldveien 290, 3830 Ulefoss I Tlf: 35 94 65 65 I www.sove.no

Godt vedlikehold
koster litt.
Dårlig vedlikehold koster mye
mer.

ludensreklame.no

Kjenner du Vaktmester Andersen?

Det er mye dyrere å vente til reparasjoner er helt nødvendige
enn å sørge for godt forebyggende vedlikehold. Særlig hvis dette
vedlikeholdet blir gjort på en enkel og kostnadseffektiv måte.
Hos Vaktmester Andersen har vi egen vedlikeholdsavdeling. Her
bruker vi all den praktiske erfaringen vi har fra vår vaktmestervirksomhet. Jobber som kanskje er for små å få gjort rasjonelt
hos en del snekker-, murer- eller malerfirmaer kan vi gjøre godt
og effektivt.
Også større vedlikeholdsoppgaver er helt kurante for oss. Spør
oss – vi lover deg et konkurransedyktig tilbud!
Du treffer oss på telefon 22 38 92 92 eller på
vaktmesterandersen.no

Vaktmester Andersen er
totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke gjør vi
vaktmesterjobben i boligsameier, borettslag og
næringsbygg over hele Oslo.
Vi har gode fagfolk som
behersker mange områder,
som for eksempel håndverkertjenester og bekjempelse av
skadedyr. I tillegg til våre egne
24 medarbeidere har vi en
rekke dyktige underleverandører som vi har funnet frem til
over tid.
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TEMA: Livet i boligselskapet

FRYSE
FELLE

KONSENTRERT: I verkstedet kan
beboerne gjøre reparasjoner på gode
arbeidsbenker. Mario Dos Santos
strammer finnene på wakeboardet.

ROM BLE
SVERKSTED

For 84 år siden var det fryserom
for beboerne i Kampen
borettslag. Nå er det høyere
temperatur i det som har blitt et
felles kjellerverksted. Her kan
naboene fikse og preppe, uten å
skitne til sin egen leilighet.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

I fellesverkstedet i Kampen borettslag har Alf
Terje Andresen hengt opp sykkelen i remmer
fra taket. Nå skal bremseklossene skiftes og
sykkelen gjøres klar til sesongen.
– Det er utrolig nyttig med et verksted i
borettslaget. Her prepper vi ski, maler og
pusser, sier han.
Det er beboerne selv som drifter verkstedet,
og har ansvar for å holde det ryddig. I tillegg
har et av styremedlemmene ansvar for å følge
opp at det blir gjort.
– Rommet er et verksted så det må ikke være
strøkent til enhver tid. Men hver dugnad vasker vi det ned og gjør forefallende reparasjoner,
sier styreleder Hildegunn Hernes.
BYGGET OM FELLESFRYSEREN
Kampen borettslag sto ferdig i 1931, en
tid da det ikke var vanlig å ha egen fryser i
leiligheten. Rommet ble derfor opprinnelig
brukt som fellesfryser for beboerne.
– Det var minus 18 grader i hele rommet, og
hver beboer hadde hver sin lille boks. Men
etter hvert som vi fikk frysere i leilighetene,
var det ikke så stort behov for fellesfryseren
lenger, sier Christopher Brown.
Det ble derfor tatt opp på generalforsamlingen
hva rommet skulle brukes til.
– Det ble en stor diskusjon, hvor både søppelrom, lager og vinterlager av sykler ble nevnt.
Men jeg tror det ble valgt riktig, sier han.
GODT UTSTYRT
I verkstedet står det flere arbeidsbenker som
beboerne kan bruke. Styret har også gått til
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TEMA: Livet i boligselskapet

I VERKSTEDET: – Rommet er et verksted så det må ikke være strøkent til enhver tid. Men hver dugnad vasker vi det ned og gjør forefallende reparasjoner, sier styreleder Hildegunn Hernes, styreleder i
Kampen borettslag.

innkjøp av en felles smørebenk, fullt utstyrt
med smøring, børster og smørejern.
– Det var flere beboere som over to vintre
spurte etter en smørebenk. Styret så at det
var et behov og at vi hadde økonomi til det,
så vi bestemte oss for å kjøpe inn en smørebenk som en hyggelig gest til beboerne, sier
styreleder Hildegunn Hernes. Smørebenken
er noe av det som er flittigst bruk i verkstedet

– Når man bor i en liten leilighet uten garasje,
har man ikke noe annet valg enn å smøre skiene i stua. Da jeg skulle preppe skiene til en
renn tidligere i år, traff jeg naboen. Da preppet
vi sammen og la opp en taktikk for rennet, sier
Elisabeth Langrusten.
ØKER VERDIEN
Borettslaget har ingen utgifter knyttet til
verkstedet, men styrelederen tror at rommet
er med på å øke verdien på leilighetene.
– Alle meglere nevner verkstedet i salgsoppgaven, så det er tydelig at de bruker det for alt
det er verdt, sier hun.

Det var minus 18 grader
i hele rommet, og hver
beboer hadde hver sin
lille boks.

Det er beboer Kenneth Haraldseth enig i.
– Da vi skulle kjøpe leilighet, var verkstedet
noe av det som ble trukket fram. Det gjorde at
leiligheten ble mer attraktiv, sier han.

SESONG: Borettslagets smørebenk brukes flittig. Kenneth Haraldseth og Elisabeth Langrusten
fjerner klister fra skiene, så de kan settes bort for
sommeren.
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Nytt porttelefon anlegg?
Kaba MøllerUndall AS har siden 1978 levert og montert porttelefon-systemer med og uten video.

Vi leverer også:
Lås og beslag • Adgangskontroll • Elektronisk avlåsning
Sikring av bolig • Nøkkelskap

Gratis befaring
Ring 06866

© 2014, Kaba Møller Undall AS –Bolig og Miljø 04-2014

Vi monterer over 200 anlegg i året, og har en serviceavdeling med høy kompetanse.
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Kommentar;
ILLUSTRASJONSBILDE: THOMAS BJØRNFLATEN, NYEBILDER.NO

Bankkort for boligselskaper

Ragnhild Sørlie fra OBOS
anbefaler bankkort til styret.

Nøkkelen til godt vedlikehold
Norske boligeiendommer er blant de best vedlikeholdte i verden. Det kan være
flere grunner til dette, men et viktig element er den norske boligmodellen,
der de aller fleste eier sin bolig selv. Ca 80 prosent av nordmenn eier sin
egen bolig i form av et hus, borettslagsleilighet eller leilighet i et sameie. Til
sammenligning eier bare 60 prosent av svenskene sin egen bolig. I de fleste
andre land er tallet på selveiere enda lavere.

Nå tilbyr OBOS-banken bankkort til borettslag
og sameier. Dermed slipper du å oppbevare
kontanter på styrerommet.
TEKST: JORUNN WOLD / FOTO: ARASH NEJAD, NYE BILDER

Betalingskortet knyttes opp mot en egen driftskonto med et begrenset beløp. Størrelsen på beløpet bestemmes av styret, og kan endres
etter behov. Bankkortet er personlig og utstedes til et eller flere styremedlemmer eller for eksempel en vaktmester som har tilknytning til
boligselskapet. Det kan både brukes til kontantuttak, og til kjøp av
varer og tjenester, men kun hvis det er penger på konto. Det er styret
som i et styrevedtak utpeker den eller de som skal få kortet utstedt i
sitt navn. Alle boligselskaper som er forvaltet av OBOS kan få denne
typen
kort.OGOBOS-banken
er en
fullservice
FOR TILLITSVALGTE
VAKTMESTERE I BOLIGSELSKAPER
/ 01.2005
/ ÅRGANG 28 bedriftsbank som tilbyr
alle banktjenester boligselskapene trenger. Boligselskapene har full
oversikt over sitt bankkundeforhold på styrerommet.net.

BOLIG & MILJØ

Den norske modellen medfører at den enkelte selv får gevinsten eller tapet
ved en godt eller dårlig vedlikeholdt bolig. Dette er sannsynligvis en av
årsakene til at vi nordmenn bruker mer penger på innvendig vedlikehold
og oppussing enn mange andre land.
I borettslag og sameier er utvendig oppgradering og vedlikehold ivaretatt
av fellesskapet. Og fellesskapets interesser er det styret som ivaretar. Til å
hjelpe dere i dette arbeidet har OBOS all den ekspertise dere kan trenge
til å planlegge et godt vedlikehold av eiendommen, både innen tekniske,
administrative, juridiske og finansielle spørsmål.
Visste du for eksempel at produktet Vedlikeholdsnøkkelen, som utarbeides
av OBOS Prosjekt, er godkjent som en trinn 1-rapport i Husbanken og at
boligselskapet ditt derfor kan søke om tilskudd med inntil 50 prosent av
kostnaden? Vedlikeholdsnøkkelen gir dere en grundig analyse av tilstanden på
bygningsmassen, og en detaljert vedlikeholdsplan for de nærmeste fem årene.

Et fagblad

– Vi er glad for at vi nå har betalingskort som en del av produkt- og
tjenestespekteret vi tilbyr boligselskapene, sier leder for bedriftsmarked i OBOS-banken Morten Dick. – Kortet er svært etterspurt av våre
kunder. Dette er et effektivt produkt som gir mindre administrasjon
og mindre sammenblanding med privatøkonomien fordi man slipper
utlegg. Styrehverdagen blir enda litt enklere. Som sikkerhet for styret
og boligselskapet kan kortet ikke overtrekkes, og alle kvitteringer
må fremdeles leveres som bilag til regnskapet. OBOS-banken samarbeider tett med OBOS sine forvaltnings- og regnskapskonsulenter.

BOLIG & MILJØ

Ta kontakt med din forvaltningskonsulent eller Tron Høglund i OBOS
Prosjekt for nærmere informasjon.

Forvaltningsdirektøren;
MORTEN AAGENÆS
OBOS er forretningsfører for rundt 2.600 borettslag og
sameier i Norge. Morten Aagenæs er direktør og øverste
leder for forvaltningsdivisjonen.

Et fagblad

– Økonomisk
trygghet
for
styrene og
boligselskapene
står i fokus,
FOR TILLITSVALGTE
OG VAKTMESTERE
I BOLIGSELSKAPER
/ 01.2005
/ ÅRGANG 28
og derfor er det viktig at også andre enn den som disponerer kortet
har oversikt over bruken, forteller Ragnhild Sørlie, fagansvarlig for
boligforvaltning. Derfor har hele styret full oversikt over økonomien
i boligselskapet på styrerommet.net. Det gjelder også beløp som går
ut og inn av den kontoen som er knyttet til bankkortet.
Vil du vite mer om bankkort for boligselskaper?
Ta kontakt med din forvaltningskonsulent eller
se våre nye nettsider: obos.no/bank/bedrift

Vedlikeholdsspyling
fra Gravco,
en sikker
investering
Vedlikeholdsspyling kan
spare deg for store skader
og utgifter!
Såpe, mat, fett og hudrester tærer på
rørveggene og kan skape hull, skader,
samt blokkeringer i rørene. I verste tilfelle
kan kloakk flyte opp i leiligheten. Disse
problemene jobber vi med daglig.
Med vedlikeholdsspyling holder du rørene
rene og åpne, du unngår lukt, blokkeringer
og uønskede «husdyr», og ikke minst
sparer du deg for store utgifter.

På tide å tømme sandfang!
Vi tømmer og rengjør sandfang og
slukrister. Fulle sandfang og slamkummer/
rister vil omsider føre til blokkering av
utløpet fra kummen. Vannet vil stige, og
dette kan få alvorlige konsekvenser for
omgivelsene og skape store skader på
eiendom og materiell.
Jevnlig tømming av kummer er viktig. En
avtale med oss innebærer at vårt firma
kommer til faste avtalte intervaller.

RING 08420 DØGNVAKT

www.gravco.no

PHONO*ELEKTRO-AKUSTIKK AS
Sikkerhet og kommunikasjon i mer enn 40 år

Dørtelefonsystem tilpasset ditt behov
Våre leverandører, B�cino og ACI Farsa, har �l sammen et bredt spekter av produkter i forskjellige prisklasser.
Vi leverer via elektroinstallatører i hele Norge.
Kontakt oss for �lbud, og info om installatør nær deg.
Bus baserte systemer med eller uten bilde.
Mulighet for ere svarsteder i den enkelte leilighet.
Trådløs telefon kan beny�es som svarapparat. Godt egnet for bevegelseshemmede etc.
Teleslynge�lpassede svarapparater og mulighet for teleslyngemodul i tablå ute.
Flere innganger �l oppgangen? Felles garasje i �llegg? Ikke noe problem.
GSM basert system
Opp �l 50 brukere kan koples �l via trykknapper, eller tastaturmodul med elektronisk navneliste.
Ringer opp inn�l 3 nummer per bruker (valgfri ringe�d før den går videre �l neste nummer)
2 dører kan styres individuelt, oppringt bruker åpner ønsket dør ved å taste 11 eller 21 på sin telefon.
Innebygget adgangskontrollfunksjon. Opp �l 100 telefonnummer kan autoriseres for å åpne døren direkte.
(Autoriserte nummer ringer bare opp enheten, og døren åpnes automa�sk)

Bus basert portvideo
her vist med elektronisk
navneliste og kodetastatur
i ringtablået.
Tablå med tradisjonelle
knapper er selvsagt
�lgjengelig.

GSM basert por�elefon.
Ingen kabling nødvendig
Beboere ringes opp på sin
telefon/mobiltelefon.

PB. 1020 Hoff

Telefon: 22 50 87 00

0218 OSLO
Hoff Terrasse 2

Telefaks: 22 50 87 03
E-post: post@phono.no

0275 OSLO

Web: www.phono.no
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Juristen
Det er ikke alltid så innlysende
hvor den enkelte andelshavers
ansvar slutter og hvor styrets
ansvar på vegne av fellesskapet
begynner. Hvor går grensene?
l ADVOKATEN SVARER:

Borettslagsloven bygger på et
grunnleggende skille mellom
vedlikehold av den enkelte boenhet og vedlikeholdet av selve
bygningskroppen og fellesareal.
Litt enkelt pleier vi å kalle det
første «indre vedlikehold» og
det siste «ytre vedlikehold» eller
«felles vedlikehold».
Etter loven har andelseieren ved
likeholdsplikten for selve boligen. Det inkluderer alle indre flater, slik som gulv- og takbelegg,
tapet og veggpanel, kjøkken- og
baderomsinnredning, frittliggende indre rør osv. Borettslaget
har på sin side ansvaret for selve
bygningskroppen med bærende
konstruksjoner, fasade, tak og felles røropplegg. Borettslagslovens
§§ 5-12 og 5-17 har en nærmere
presisering av omfanget av beboers vs. lagets vedlikeholdsplikt.
Det er styret som har det daglige
ansvaret for lagets forvaltning
og felles vedlikehold. Styret har
et selvstendig ansvar for at vedlikeholdet er forsvarlig. I dette
ligger både at styret må vurdere
vedlikeholdsbehovet, i nødvendig
utstrekning innhente tekniske
rapporter og anbefalinger fra
fagfolk, utrede konkrete tiltak,
beslutte disse gjennomført og å

innkalle tilstrekkelig med midler gjennom felleskostnadene til
å betale for tiltakene.
Styret har i utgangspunktet et
vidt rom for skjønn når det gjelder nødvendigheten og omfanget
av vedlikeholdstiltak. Dersom
styret forsømmer borettslagets
anliggender, kan det likevel i
prinsippet bli erstatningsansvarlig, om borettslaget lider økonomisk tap på grunn av dette.
Så lenge vi snakker om rent vedlikehold, har styret selv kompetansen til å treffe alle beslutninger
og trenger ikke be om generalforsamlingens samtykke. Dersom
tiltaket går utover vedlikehold og
blir å anse som et ombyggingstiltak, må generalforsamlingens
samtykke innhentes med 2/3
flertall. Der hvor man står overfor et omfattende vedlikeholdsprosjekt som vil medføre store
kostnader, pleier OBOS regelmessig å anbefale at saken forelegges generalforsamlingen for
vedtak med simpelt flertall. Selv
om det strengt tatt ikke er nødvendig, og styret kunne besluttet
dette selv, kan det være fornuftig å gjøre dette for å sikre bred
aksept og forståelse for tiltaket.
l KAN STYRET PÅLEGGE TILGANG TIL LEILIGHETENE?

Borettslaget vårt skal gjennomføre fasaderehabilitering. I den
anledning sier styret at entreprenørens folk må få tilgang til vår
leilighet for å gjennomføre deler
av arbeidene. Kan styret pålegge
oss å gi slik tilgang?

Advokat;

TERJE SJØVOLD
Advokatene i OBOS yter advokattjenester til selskaper
som OBOS har forretningsførsel for, og bistår selskapene
med rådgivning, utredninger og kontakt med offentlige
myndigheter og private aktører.

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

l HVEM HAR ANSVARET FOR
VEDLIKEHOLDET I BORETTSLAGET?

Styret har et selvstendig ansvar for
at vedlikeholdet er forsvarlig.
l ADVOKATEN SVARER:

Ja! Dersom det er nødvendig for
å gjennomføre felles vedlikehold
har borettslaget rett til å få tilgang til den enkelte andelseiers
bolig. Det følger av borettslagslovens § 5-17 (3) at andelseier
skal gi tilgang til boligen for å
gjennomføre felles vedlikehold
eller for ettersyn i tilknytning til
slikt vedlikehold.
Dette skal gjennomføres på en
slik måte at det ikke er til unødvendig ulempe for andelseieren,
men etter omstendighetene må
andelseieren avfinne seg med til
dels omfattende ulemper dersom
dette først er nødvendig for å

gjennomføre vedlikeholdet. Dersom andelseierens bolig kommer
til skade – for eksempel fordi det
blir nødvendig å bryte opp gulv
eller vegger for å komme til – har
vedkommende krav på at boligen
tilbakestilles til den stand den
hadde før tiltaket.
l ER DET I DENNE SAMMENHENG NOEN FORSKJELL PÅ ET
EIERSEKSJONSSAMEIE OG ET
BORETTSLAG?
l ADVOKATEN SVARER:

På området vedlikehold er det
ingen praktisk forskjell mellom
de to eierformene.

NY VARMEKILDE?
Vi har lang erfaring med veiledning, drift og oppgradering
av varmesentraler for borettslag og sameier.
• Kontroll, oppgradering eller utskifting av gamle anlegg
• Prosjektering og installasjon av komplette nye anlegg
• Drift av store og små varmesentraler
• Service og vedlikehold på nye og gamle anlegg

Les mer på lvvs.no, eller kontakt oss for
en hyggelig prat om energi og varme.
Lærum VVS | 22 65 21 65 | lvvs.no | kontakt@ivarlaerum.no

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
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Aktuelle kurs
Styrearbeid for boligsameier
Et todagers kurs med grunnleggende
innføring i styrets oppgaver og ansvar.
Dag to tar for seg forsikring.
TID: 25. og 27. august

Styrearbeid for borettslag
Et todagers kurs med grunnleggende
innføring i styrets oppgaver og ansvar.
Dag to tar for seg forsikring.

FOTO: XXX

STED: Hammersborg Torg 1

TIDLIG KRØKES: Elise Mjåtveit (4) bor
i Fredheim borettslag. Hun leverte
sykkelen sin til sjekk hos Odd Espen
Andersen da Sykkelreparatørene
kom på besøk.

TID: 1. og 3. september
STED: Hammersborg Torg 1

Styrerommet.net
Styrerommet er et nyttig verktøy i styrearbeidet. Kurset gir en oversikt over de
viktigste funksjonene i løsningen.

Sykkelreparatørene kommer

TID: 10. september
STED: Hammersborg Torg 1

Borettslagene Vadmyra og Fredheim tok hjertelig imot
Sykkelreparatørene da de turnerte Bergen i vår.

HMS-internkontroll i
boligselskaper

Elise (4) var blant dem som fikk sjekket
tohjulingen helt gratis.

Du får en innføring i hvordan HMSarbeidet i boligselskaper bør drives. I
tillegg går vi en vernerunde i et utvalgt
boligselskap.
TID: 22. september
STED: Utvalgt boligselskap, avhengig av
hvem som melder seg på kurset.
PÅMELDING: Se Styrerommet.net (kurs)
eller OBOS.no/kurs for påmelding og
flere kurstilbud.
Du kan også sende en e-post til:
kompetanse@obos.no

Bergen tar mål av seg til å bli en sykkelby.
Det er et stykke sykkelvei frem til målet,
men den kommunale tohjulingsjefen i
byen, Einar Grieg, er optimist. Sykkelreparatørene er et av mange tiltak. I løpet
av noen travle våruker, ble flere hundre
sykler reparert og klargjort for sesongen.
To av OBOS-lagene, Vadmyra og Fredheim borettslag, sa seg mer enn villig til å
lage stoppesteder på reparatørenes turné.

Det er første gang Sykkelbyen Bergen
gjennomfører dette, og sykkelsjefen er
godt fornøyd med årets turné.
– Målet er å få flest mulig sykler opp fra
kjelleren eller garasjen, og ut på veier og
stier. Folk har møtt opp i et stort antall
og forhåpentligvis vil vi se enda flere
sykler i byen i år, sier Einar Grieg.
Les mer på sykkelbyenbergen.no

l AKTUELT

OBOS PROSJEKT TIL SANDVIKA
Nå er OBOS Prosjekt å finne i Sandvika, på samme sted som OBOS Eiendomsforvaltning
avdeling Asker og Bærum. Daglig leder Vibecke Hverven er svært fornøyd med etablering
på nytt sted.

Vi skal more oss til den lyse morgen,
for på sankthansaften går
ingen til sengs.
HENRIK IBSEN

– Vi har en målsetning om å etablere oss nær våre kunder, og slik sett er Sandvika et naturlig
valg for oss, rett ved knutepunktet for offentlig kommunikasjon. Enkelt også siden OBOS
Eiendomsforvaltning allerede er etablert i Sandvika. Nå ser vi frem til at representanter for
styrer i boligselskap tar kontakt med oss, gjerne stikker innom, slik at vi blir kjent med og
sammen avdekker deres fremtidig behov.

Eiendomsforsikring for boligselskaper
_
Det er styrets ansvar å sørge for at boligselskapet er godt nok forsikret. Med forsikring
fra OBOS Skadeforsikring vil styret sikre at boligselskapet har en god forsikringsavtale
med et personlig og effektivt skadeoppgjør – om uhellet skulle være ute.
OBOS Skadeforsikring gjør det enklere å være tillitsvalgt!

OBOS Skadeforsikring AS
Telefon: 22 86 59 30, hjemmeside: www.obosskadeforsikring.no, e-post: post@obosskadeforsikring.no

Tørr kjeller
Vi løser fuktproblemer i kjeller,
fritidsbolig, båt m.fl. steder.
Avfuktere og kompetansen fra
Byggmesterkontoret fjerner
fuktproblemene.
• MONTERING • SALG • UTLEIE

Vår kompetanse kombinert med kvalitetsprodukter løser dine radonproblemer.

Du har utfordringene
vi har løsningene!
• MÅLING • BEFARING • TILTAK
www.stoppradon.no

Byggmesterkontoret AS, Bølerveien 24, 0690 Oslo, Tlf: 22 29 01 01 post@byggmesterkontoret.no, www.byggmesterkontoret.no

Vi tilbyr en enklere og
tryggere hverdag
Assistent Partner AS er blant de ledende leverandørene av dørautomatikk og
porttelefonsystemer til det offentlige, som NAV, offentlige bygg, skoler, kommuner
og ikke minst borettslag. Vi er også spesialister innen branndørsteknikk og
elektriske låssystemer.

Dørautomatikk
Vi leverer dørautomatikk fra GEZE, en av verden største produsenter
av dørsystemer. GEZE tilbyr markedets beste og bredeste sortiment,
med utallige valgmuligheter og tilpasninger etter ditt behov.

Porttelefon
Vi er blant de ledende leverandørene av porttelefonanlegg på
Østlandet. Vi leverer Aiphone som er et av de sterkeste merkevarene
innen området. Aiphones nye bus-baserte porttelefonsystem
er universelt utformet og dekker alle krav til TEK 10.

Adgangskontroll
HEXACT adgangskontroll er et revolusjonerende adgangskontrollsystem,
spesielt designet for bruk i leilighetskomplekser. Enkelt å installere, enkelt
å bruke, enkel oppdatering, kostnadssparende og meget høy sikkerhet.

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 48 10 11 00
Registrert elektroinstallatør | Autorisert teleinstallatør | post@assistentpartner.no | www.assistentpartner.no

Plaget av overvann?

Vi graver, drenerer og fuktsikrer

Etter over 25 år med graving og drenering hos huseiere, borettslag og sameier er vi gode
til å forberede, planlegge og gjennomføre gravearbeid under alle forhold og omstendigheter.
Etter avtale tar vi oss av alt etterarbeid, som asfaltering, steinlegging og annen istandsetting. Vi gir deg selvfølgelig fullverdige garantier for arbeidet vi utfører.
www.tt-teknikk.no / post@tt-teknikk.no / Tlf: 02490

AVFALLSHÅNDTERING

Dugnad eller rydding?
- Container til fastpris
- Suge-/spyletjenester
- Tilpassede løsninger

08899
www.ragnsells.no

BYGG

MALETJENESTER

BELYSNING
RIKTIG LYS
Spar energi, vedlikehold og penger

Knem & Næsvik AS

Skann QR koden og les mer eller
send oss en E-post og vi sender
mer informasjon.

Alt innen
malerarbeid

defa.lighting@defa.com - www.defa.com

Tlf.: 22 90 60 50 • www.nasvik.no

REHABILITERING

MURER
AARSRUDBYGG.NO

Utfører alle oppdrag
innen bolig, bygg og eiendom
morten@aarsrudbygg.no | Tlf: 91130603

Murmesterbedrift AS

PIPEREHABILITERING
oslomurmester.no / / Ring 476 60 999

Byggvakten AS
Eiendomsvurdering og Takst
Tilstand/verdivurdering
Boligtakst og Bygkontroll
Markedsverdi og lånSkadesvurdering
Forhåndsvurdering ved Rehab.
Hva og hvor mye er lønnsomt å gjøre?
Tlf. 413 69323 S. Andersen
info@byggvakten.no www.Byggvakten.no

TA KONTAKT FOR GRATIS
BEFARING & PRISTILBUD
tlf: 09100/www.buergruppen.no

Respo annonse 58x31mm.qxp_Respo 20.08.14 13:4

Rehabilitering av skorsteiner
Tak fasade
Utarbeidelse av byggforsk
SINTEF oktober 2014
Salg – utførende – rådgivning

Schädler AS
Tlf. Oslo : 22 95 08 00 – Kløfta: 63 98 20 40
E-post: post@pipe.no – www.pipe.no

www.respo.no
En del av Ellingard Gruppen

Støp og
rehabilitering
av terrazzo

R
C

LEKEPLASSER

RADON

ELEKTRIKERE

AVLØP

VAKTMESTERTJENESTER

Din trygghet på lekeplassen
www.aktivareal.no
Tlf: 418 57 788 – 22 36 07 00

BLIKK/KOBBERSLAGERE

Vaktmestertjeneste,
renhold og snøbrøyting.
Tlf: 996 25 608. E-post: post@kvt.as

ANLEGGSGARTNERE
Spesialister på vegetasjon,miljøvennlige
metoder, sertifiserte trepleiere.
Vi er din totalleverandør innen
vedlikehold og rehabilitering!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

www.drogseth.no - tlf. 22 32 32 50

BRANNSIKRING

LÅSESMEDER
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Vaktmestertjenester
Epost: post@borettslags-service.no
Tlf. 916 70 720
AT_Oslo_Brannsikring.pdf
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borettslags-service.no

Fra lås og beslag til
calling og adgangskontroll
Oslo
Brannsikr ing

PORTTELEFONER

Ring 06866 • www.kaba.com

VENTILASJON

Obos_rubrikk_Kaba_0814.indd 1

25.08.14 11:16

22 38 92 92
www.vaktmesterandersen.no

POSTKASSER

Nytt porttelefonanlegg eller service?
Salg, installasjon og service på porttelefonanlegg
krever nå EKOM-autorisasjon.
Post- og teletilsynet pålegger også eier
ansvaret å benytte autorisert leverandør.
Kontakt oss for uforpliktende befaring / tilbud.

Smart Connection IKT AS
Tlf: +47 4000 2990
post@smartconnection.no

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer
• Vi leverer ferdig montert til bruk, stor referanseliste.
• Demo rom med postkasser og utlån av prøvekasser.
• Forhandler for Stansefabrikken.

borettslags-service.no – 916 70 720

Returadresse: Bolig og Miljø, Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Sørg for nok kapasitet
til alle i husstanden.
Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online,
surfe, chatte, snappe, twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene
som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra Canal Digital inkludert i abonnementet.
Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no

