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FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Velutstyrte vaktmestre:

På Romsås gjør de det på to hjul
Elbilene krever plass og lading:

Hvordan svarer styret på utfordringen?

Tema:

Miljø

TOTALLEVERANDØR AV ANLEGGSTJENESTER
TIL BORETTSLAG OG SAMEIER
• Underjordisk avfallsanlegg
• Utvendig drenering og
fuktsikring av grunnmur
• Vann- og avløpsarbeid
• Grøntanlegg
• Mur- og betongarbeid
• Konsulenttjenester

Se vår nettside

www.steinbakken.as

for referanseprosjekter • Telefon: 22 80 22 00

METRO UNDERGRUNN

er 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.

AVFALLSHÅNDTERING

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

MOLOK DYPOPPSAMLER
er 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!

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

SIDE / 3

Leder
Et godt blad skal bli enda bedre
Vi har lenge hatt inntrykk av at styremedlemmer og ansatte i boligselskap setter pris på Bolig
& Miljø. Den nylig gjennomførte leserundersøkelsen bekrefter dette, og det er vi selvsagt veldig glade for.

Innhold

TEMA: MILJØ / Lading av elbiler er definitivt en miljøsak. Den store sommerfesten

og regler for dyrehold handler også om miljøet i boligselskapet. I denne utgaven av Bolig
& Miljø ser vi også nærmere på teknologiske nyvinninger og lovendringer som påvirker
miljøet i små og store sammenhenger.

Undersøkelsen viser at fagbladet oppleves som
nyttig og informativt. Svarere vi har fått fra dere
viser også at verdien på innholdet øker jo nærmere styrehverdagen vi kommer. Redaksjonelt
stoff om økonomi, budsjettarbeid og juridiske
spørsmål kommer øverst på listen over det
leserne har aller mest utbytte av.

Leserundersøkelsen gir oss et godt grunnlag for
å videreføre en redaksjonell profil som dere setter pris på. Samtidig skal vi prøve å videreutvikle Bolig & Miljø, slik at det også i fortsettelsen
skiller seg ut som et særlig nyttig redskap.
Vi vil gjennomføre enkelte endringer i tiden som
kommer, men Bolig & Miljø skal være til å kjenne
igjen. Vi lover at dere også i fortsettelsen skal få
lese om nyttige erfaringer fra ulike boligselskap,
om nye muligheter, endrede rammebetingelser
og alt annet som et styre må forholde seg til.
Takk for at dere har gitt oss muligheten til å gjøre
et godt fagblad enda bedre!

FOTO: WERNER JUVIK

Da er vi på sporet av noe viktig og riktig. Bolig
& Miljø er jo nettopp ment å være et fagblad
som er spesielt tilrettelagt for dere som har
påtatt dere verv og ansvar på vegne av et fellesskap. Om vi kan bidra til å gjøre jobben enklere
for dere, har vi oppnådd et av våre fremste mål.

04 /	Elbilene kommer
Antallet elbiler i Norge er mangedoblet på kort tid, det merkes også i boligselskapene. En fasit for god tilrettelegging finnes ikke, men det er lurt å sette seg inn i
problemstillingene først som sist.

12 / 	Enighet om etterslep
Vedlikehold etter innfallsmetoden anbefales ikke. Strandstykket borettslag i Elverum har gjort seg noen erfaringer som kan være nyttige også for andre.

15 / 	Forbud mot fossil energi fra 2020
Et forbud mot fyring med fossil energi vil angå alle borettslag og sameier med oljefyrt sentralvarmeanlegg eller parafinkamin.

20 / 	Klesvasken betaler for vedlikeholdet
Ny betalingsteknologi åpner opp for mer praktisk og effektiv bruk av fellesvaskeriet
i Trasoppløkka III borettslag.

33 / 	Trivsel for to- og firbente
I Solfjellet borettslag trives dyr og mennesker side om side. Styret får ikke lenger
noen klager, takket være borettslagets dyreutvalg.
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FORSIDEFOTO: Vaktmestrene på
Romsås bruker elsykler på jobben. Fra
v: Ronny Larsen i Svarttjern, Antares
Andersen i Røverkollen og Thomas
Mathisen i Orremyr borettslag.
Foto:Tommy Andresen
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TEMA: MILJØ/Elbil
ELBIL: Musa Tasbas kjøpte Nissan Leaf i mars 2014, og han synes det
er viktig at borettslaget kan tilby lademulighet. Her i prat med styreleder
Kjetil Berglund (til h.) i Storfjellet borettslag på Holmlia.
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LAD OPP
GARASJEN
Antall elbiler er doblet på ett år, og stadig flere
boligselskap får spørsmål om lademuligheter.
TEKST: HENRIK SØRLIE FOTO: GISLE BJØRNEBY
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TEMA: MILJØ/Elbil
På forsommeren ble elbil nummer 50 000
solgt i Norge. De fleste eierne oppgir at de
lader hjemme, men bare 13 prosent sier at
hjemme er i et borettslag, sameie eller fellesgarasje. Denne andelen vil trolig øke fremover,
og stadig flere boligselskap kontakter OBOS
angående installering av ladepunkter.

FAKTA
Hvordan gå fram?

– Mange boligselskap får henvendelser fra
beboere som ønsker seg lademulighet, og det
kommer stadig nye problemstillinger, sier
Kari-Anne S. Pedersen i OBOS.
LES VEILEDEREN
Hvordan skal styret gå fram? Bør enkelte
p-plasser kun brukes til elbiler? Hvordan skal
utgiftene fordeles?
– Det er flere spørsmål enn fasitsvar, og mye er
opp til hvert enkelt boligselskap, sier Pedersen.
– OBOS kan bidra med forslag til vedtak og
hvordan kostnadene kan fordeles, og man kan
bistå med hvilke flertallskrav som kreves ved
et årsmøte – for eksempel hvis felles grunn
skal omgjøres til el-plasser.

Det er flere spørsmål
enn fasitsvar, og mye
er opp til hvert enkelt
boligselskap
Kari-Anne S. Pedersen, OBOS

– OBOS har ikke primærkunnskaper om de
tekniske løsningene. Her bør du kontakte en
elektriker eller Norsk Elbilforening. I samarbeid med OBOS har Norsk Elbilforening laget
en veileder for boligselskap, og jeg anbefaler
at styret starter med å lese denne. Der er det
samlet mange råd om fremgangsmåte, sier
Pedersen.
Brosjyren lastes ned fra styrerommet.net/nyheter
eller fra elbil.no/borettslag. Nylig er det også kommet en veileder for bedrifter. Denne er mer oppdatert når det gjelder tekniske råd, og du finner den på
elbil.no/bedrift.
EFFEKTREGULERING
Ifølge elbilforeningen sier enkelte borettslag

LADING: Musa Tasbas har betalt for installering av ladepunkt og måler ved garasjeplassen.

nei til å opprette et ladepunkt fordi man ikke
kan tilby alle beboere det samme – hvis flere
skulle kjøpe elbil i fremtiden. Hos andre kan
det strande på uenighet om hvem som skal
betale for installering eller fordeling av strømutgiftene.
– Det er ingen tvil om at lademuligheter stadig blir mer etterspurt. Det er et konkurransefortrinn for boligselskapet hvis man kan tilby
lademulighet. Vi anbefaler styret å begynne
med å få en elektriker til å kartlegge kapasiteten i fellesgarasjen, sier kommunikasjonsleder
Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.
Et ladepunkt koster gjerne 10-15 000 kroner,
avhengig av hvor langt man må trekke kabler.
Mer kostbart blir det hvis det er behov for å
øke effektinntaket i garasjen. Alternativt kan
man løse dette på en rimeligere måte:
– Man kan installere et system for effektregulering. På den måten fordeles tilgjengelig
kapasitet på strømnettet, for alle trenger ikke
lade samtidig.
ULIKE BETALINGSMODELLER
Mange boligselskap tilbyr lading mot et fast
månedlig beløp, og 250 kr i måneden er vanlig. I Storfjellet borettslag på Holmlia har de
valgt en litt annen løsning. De som har elbil
oppretter et eget ladepunkt med undermåler,
slik at man betaler for nøyaktig den strømmen
man bruker. Prisen på ladepunktet ved gara-

• Kartlegg behovet
• Sjekk eksisterende anlegg
• Be om pristilbud
• Sjekk om det finnes økonomiske
støtteordninger. Blant annet Oslo
kommune tilbyr støtte.
• Foreta installasjon
• Oppdater vedtektene
• Informer beboerne
• Registrer ladepunktene hos nobil.no,
slik at potensielle boligkjøpere kan se
at boligselskapet tilbyr lademulighet.
Les mer på elbil.no/borettslag

sjeplassen avhenger av elektrikeren og hvor
langt unna skapet det står. Det koster omtrent
8000 kr, og garasjeplassen med ladepunkt følger leiligheten.
Av 294 boliger i Storfjellet er det bare fem
med elbil. Tre av beboerne har installert ladepunkt, mens to lader kun på jobben. Selv om
det skulle bli en kraftig økning av ladepunkter, vil tilstrekkelig effekt neppe bli noe problem i dette borettslaget.
– Det er mer enn nok strøm i blokkene, men
på sikt må vi ha ny underkurs fra hovedskapet
som er plassert over garasjen. Elbileierne som
installerer laderpunkt, er også med på å betale
for et fremtidig skap. De betaler altså sin andel
av hva det ville kostet å sette opp et nytt skap,
sier styreleder Kjetil Berglund.
Elbileier Musa Tasbas synes det er viktig at
borettslaget kan tilby lademulighet:
– Familien min har også en bensinbil, men
jeg bruker alltid elbilen når det er mulig.
Økonomi er den viktigste årsaken, særlig de
variable utgiftene som bomavgift og drivstoff,
sier Tasbas.

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

KVALITET I ALLE STRØK
Pantone

Pantone

CMYK

#stoltavjobben

Å være maler er et nøyaktighetsarbeid som krever tålmodighet. Annie er en erfaren maler som trives med malerpenselen.
Derfor trives hun godt i Alliero Bratfoss. Og derfor blir resultatene gode hver gang. Sammen med 320 ansatte i Alliero,
utgjør dette trekløveret 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
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TEMA; OBOS Boligkonferanse 2015

-NÅ BYGGES DET
FLERE BOLIGER

-Vi vil forenkle planprosessene, slik at
behandlingstiden i reguleringssaker halveres, lovet kommunalminister Jan Tore
Sanner på OBOS´ boligkonferanse.

TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: WERNER JUVIK

Årets boligkonferanse i OBOS-regi bar tittelen
«Fra plan til handling». Ingen av de 300 delegatene protesterte mot en så tydelig ambisjon
i norsk boligbygging.
– Vi er godt i gang. I andre kvartal i år startet byggingen av flere boliger enn noen gang
tidligere, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).
TRE BUDSKAP
Det er særlig viktig at storbyene får opp tempoet i boligbyggingen. Statsråden hadde tre

budskap til bykommunene:
– Vi vil ha raskere planprosesser, en bærekraftig byutvikling rundt kollektive knutepunkt
og en klimatilpasset planlegging. Målet er at
det skal bygges flere og billigere boliger.
Konsernsjef Martin Mæland i OBOS likte det
han hørte.
– Men vi må fra plan til handling. Det må
reguleres langt flere tomter enn tilfellet er i
dag. Det avgjørende er vilje og gjennomføringskraft.
PARTIENE LEVERER
Byrådsleder Stian Berger Røssland (H) i Oslo

SER LYSET: Påtroppende konsernsjef i OBOS, Daniel K. Siraj (til
v.), gleder seg over at Jan Tore Sanner vil ha raskere planprosesser og
billigere boliger.

og utfordrer Raymond Johansen fra Ap var
skjønt enige om at løsningen ligger i en tettere, høyere og grønnere boligstruktur i hovedstaden.
– Hvem skal vi feste lit til? spurte Daniel K.
Siraj, uten å ville gi svaret selv.
Han presenterte en undersøkelse som viste at
de aller fleste partier i Oslo nå bidrar aktivt til
ny boligbygging gjennom sin stemmegivning
i reguleringssaker.
– Jeg synes vi kan slå fast at politikerne har
levert det de lovet på flere felt i Oslo. Men
det gjenstår en hel del i volumet på ferdigregulerte tomter.
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TEMA: MILJØ/Elsykler

ELEKTRISKE
VAKTMESTRE
PÅ ROMSÅS

SMART: Vaktmester Antares Andersens
elsykkel med egenmontert kasse til
verktøyet.

BOLIG & MILJØ / NR. 06
04 / 2014
2015
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I borettslagene på Romsås går vaktmestrene nye veier for å
komme seg rundt: De bruker elsykkel!
TEKST: TYRA T. TRONSTAD
FOTO: TOMMY ANDRESEN

Romsås består av seks borettslag som alle har
bilfrie fellesområder, og som alle kryper oppover i det skrånende terrenget nord i Oslo. I fjor
skaffet flere av vaktmesterne seg elsykler for å
komme seg rundt, og nå er elsyklende vaktmestre med verktøy i kassa på bagasjebrettet
et vanlig syn på Romsås.
– Jeg bruker elsykkelen TIL veldig mye. Man
kommer seg veldig raskt rundt, og vi dekker
jo et stort område her oppe, sier vaktmester
Ronny Larsen i Svarttjern borettslag.
Hele seks av vaktmestrene som er tilknyttet
Romsås vaktmestersentral bruker en Ecoride
Flexible på jobben. Vaktmester Thomas Mathisen i Orremyr borettslag har også brukt elsykkel det siste året.
– Jeg bruker den hver dag og får gjort jobben min fortere. Jeg bruker den også utenfor
borettslaget, hvis jeg for eksempel må hente
noe nede på Grorud. Jeg sparer masse tid på
å slippe å dra og hente bilen. Og folk her på
Romsås synes det er gøy. De tuller og sier at
vaktmesterne har blitt late, smiler Mathiesen.

FAKTA
ROMSÅS
• Romsås består av borettslagene Orremyr, Røverkollen, Svarttjern, Tiurleiken, Ravnkollen og Emmanuelfjell.
• Det bor over 6000 mennesker i
de seks OBOS-borettslagene på
Romsås.

ELSYKKEL
• En elsykkel er en vanlig tråsykkel
med en elektrisk hjelpemotor som
assisterer syklisten opp til en fart
av 25 kilometer i timen.
• Syklisten må tråkke for å få hjelp
av motoren.
• Motoren er drevet av et elektrisk
batteri som må lades. Om batteriet
går tomt, er sykkelen akkurat som
en vanlig sykkel.

– Men egentlig er de bare misunnelige, skyter
kollega Ronny Larsen inn. – Og vi kommer jo
fortere fram til dem!

TRE PÅ TO HJUL Vaktmestrene på Romsås på hver sin elsykkel, flere av dem med egenmonterte
kasser på brettet bak. Fra venstre: Ronny Larsen i Svarttjern borettslag, Antares Andersen i Røverkollen borettslag og Thomas Mathisen i Orremyr borettslag.
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TEMA: VEDLIKEHOLD/Elverum
Strandstykket borettslag har engasjert OBOS Prosjekt ved Ann-Charlott
Ejander til å ivareta prosjekt- og byggeledelse for rehabiliteringen. Hun
gir honnør til styret for samlet å ha gitt vedlikehold og verdiutvikling høy
prioritet og for å ha igangsatt et såpass omfattende prosjekt.
– Det er krevende prosesser og mange viktige beslutninger som skal tas
underveis. Styret i Strandstykket har så langt taklet utfordringene veldig
bra, sier Ejander til Bolig & Miljø.

BOLIG & MILJØ / NR. 04 / 2015
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–FULL ENIGHET ER
IKKE ALLTID MULIG
–Et borettslag med 106 boliger ligner litt på samfunnet rundt oss. Fem til ti prosent vil alltid mene noe
annet, sier Ida Mellesdal og Terje Nylenden i Strandstykket borettslag.

TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: WERNER JUVIK

Det ble støy, krangel og to generalforsamlinger, men til slutt sa 90 prosent ja til det
store rehabiliteringsprosjektet i borettslaget
på Elverum.
– Man håper jo at alle skal bli enige om alt, men
virkeligheten er ikke alltid slik, sier styreleder
Ida Mellesdal i Strandstykket borettslag.
40 MILLIONER KRONER
Den nye kledningen har fått en rødbrun farge
som speiler furuskogen rundt borettslaget i
Elverum. Det store rehabiliteringsprosjektet
til 36 millioner kroner er halvveis. Vel 50 boliger har så langt fått nytt panel, vinduer og
balkonger. Bindingsverk, treverk og gavler er
etterisolert, murvegger pusset på nytt. Entreprenøren Våler Bygg begynte på oppdraget i
fjor høst, alt skal være ferdig neste vår.
–Vi har 15 mann i arbeid. For en liten familiebedrift er dette en stor jobb, sier daglig leder
Jan Ivar Skjæret.
TRANG START
Ida Mellesdal mener at Våler Bygg fortjener

LAST OG BRAST: – Det er ekstra krevende
å gjennomføre et stort rehabiliteringsprosjekt
mens det bor folk i leilighetene. Da er det viktig
å ha gode folk med på laget, sier Ida Mellesdal,
styreleder i Strandstykket borettslag. Her er hun
flankert av styremedlem Terje Nylenden (til v.) og
Jan Ivar Skjæret, daglig leder i Våler Bygg.

noe av æren for at prosjektet går mot en vellykket avslutning. Det er ekstra krevende å
utføre et slikt arbeid mens det bor folk i leilighetene. Mange må tåle mye bråk, rot og
støv underveis.
– Prosjektet hadde en trang start, men samarbeidet med entreprenøren har vært fremragende. Byggelederen har også drevet med litt
fredsmekling underveis, forteller styrelederen.
Borettslaget består av 2-, 3- og 4-roms rekkehusboliger som ble oppført for nær 40 år
siden. Opp gjennom årene har etterslepet på
vedlikehold vokst seg større og større. Taktekking ble rett nok skiftet i 2009, men ellers
sto det dårlig til. Boligene var kalde, og det
merkes på innlandsvinteren. Til slutt ble henvendelsene fra andelshaverne for mange, og
vedlikehold etter brannslukkingsmetoden
fungerte ikke lenger.
VEDLIKEHOLDSPLAN
Styret i borettslaget tok kontakt med OBOS
Prosjekt på Hamar, som utarbeidet en vedlikeholdsplan for hjelp til å prioritere blant oppgavene som stod foran dem. En hel del av det som
nå utføres, fremstår som tvingende nødvendig.
– Men det ble veldig mye støy da styret foreslo et
prosjekt til i alt 40 millioner kroner. Det hadde
sikkert vært enklere i et enhetlig blokkmiljø,
med like leiligheter. Her hos oss har vi små og
store boliger, enslige og storfamilier, unge og
eldre beboere, forklarer Terje Nylenden.
FORTSATT LAV FELLESKOSTNAD
– Alle så behovet for modernisering, men
noen ønsket et mindre omfattende prosjekt.

Det handler selvsagt om størrelsen på felleskostnadene, sier Ida Mellesdal.
Prosjektet beløper seg til ca 340.000 kroner
i snitt pr bolig. Felleskostnaden økte i snitt
med ca 30 prosent, fra 3000 til 4000 kroner.
Hvor mye markedsverdien på boligene har
økt, vites ennå ikke.
–Felleskostnadene våre er fortsatt blant de
laveste her i distriktet. Og nå setter vi også
av midler til et vedlikeholdsfond, forklarer de
to styremedlemmene.
–Var det aktuelt for styret å foreslå et mindre omfattende prosjekt?
– Nei, vi gikk inn for et prosjekt vi mente
var nødvendig og riktig. Vi inviterte til informasjonsmøter, sendte ut skriv, la saken frem
for generalforsamlingen, der 80 prosent sa ja,
sier Mellesdal.
GOD STEMNING
Et mindretall krevde at en ekstraordinær
generalforsamling skulle ta stilling til et billigere prosjekt. Det endte med at 90 prosent
av andelshaverne stilte seg bak styrets opprinnelige forslag.
–Det er god stemning her nå, synes Terje
Nylenden mens vi rusler gjennom tunet en
varm sommerdag. Den tidligere styrelederen,
Mauricio Riquelme, skryter av arbeidet.
– Vi er glade for at dette blir gjort nå. Vi liker
å bo her, nå blir det enda bedre.

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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TEMA: MILJØ/Forbud mot fossil energi

SNART FORBUDT: I fyrhuset hos Haukåsen Sameie I står det to fyrkjeler. Disse må byttes ut innen 2020 for å møte forbudet mot fyring med fossil energi.

SKAL BORE
ETTER VARME R
Klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2012, varsler et forbud mot fyring med fossil energi.
Forbudet skal gjelde fra 2020, og vil angå alle borettslag og sameier med oljefyrt
sentralvarmeanlegg eller parafinkamin.
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TEMA: MILJØ/Forbud mot fossil energi

MER MILJØVENNLIG: Vaktmester Per Kristiansen (til v.) og
styreleder Carsten Berg Høgenhoff i Haukåsen Sameie I skal
i gang med å installere bergvarmepumpe slik at sameiet får
en mer miljøvennlig oppvarmingsmåte.

TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: WERNER JUVIK

Haukåsen sameie I i Oslo må gjøre endringer i løpet av de neste årene. I dag varmer de
opp både boligene og varmtvannet ved hjelp
av to oljekjeler kombinert med luft-til-vann
varmepumper.

antatte energipriser, eksisterende vedlikeholdsplaner, sameiets størrelse og fellesarealer. Vurderingene la vekt på både økonomi, miljø og
praktiske hensyn.
– Til slutt landet styret på at bergvarmepumpe
var det beste for oss. Det ble senere vedtatt i
vårt sameiermøte, forteller styreleder Carsten
Berg Høgenhoff.

HVA SKAL VI VELGE?
Når oljen må ut, må den erstattes med noe
annet og mer miljøvennlig. Men hva som er
den beste erstatningen er ikke alltid enkelt
å finne ut av. Alternativene er mange: Varmepumpe, pellets, bioolje, vedovn med vannkappe, vedkjel, fjernvarme og solfangere er alle
miljøvennlige alternativer.

Nå skal sameiet i gang med å innhente tilbud
fra entreprenører.

Haukåsen fikk hjelp til å vurdere noen av disse.
Det ble gjort en analyse der pelletskjel ble vurdert opp mot bergvarme med varmepumpe.
Analysen tok hensyn til faktisk strømforbruk,

KREVER STORE FELLESAREALER
Bergvarmepumpe innebærer at man borer
såkalte energibrønner på tomten. En energibrønn har en dybde på 2-300 meter rett ned

Bergvarme har en litt større etableringskostnad, men sameiet regner med at det vil lønne
seg i det lange løp. Dessuten ville pellets ville
krevd opptil tre leveranser i uken og en god
del oppfølgning fra vaktmester.

i bakken. Her sirkuleres en frostfri væske som
henter jordvarme fra borehullene. For at grunnen skal klare å avgi nok varme er det vanlig å
plassere energibrønnene med omtrent 15 meters
mellomrom. For et sameie som Haukåsen, med
272 boliger fordelt på syv blokker, vil det kreve
20 til 40 energibrønner. Da sier det seg selv at
en slik løsning krever store fellesområder.
– Haukåsen har store plenområder og vil derfor ha god plass til å bore energibrønner. Når
hullene er boret og anlegget på plass, kan det
hele dekkes over igjen og og fellesarealene
kan brukes som før, forteller Stian Valholm
fra OBOS Prosjekt. Han har bistått Haukåsen
i forprosjektet.
Bergvarmepumpen vil dekke 80 prosent av det
totale energibehovet. Selv om bergvarmepumper har en jevn og høy virkningsgrad gjennom
hele året, må elektrokjeler brukes som supplement på riktig kalde dager.
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Haukåsen har store plener
og vil derfor ha god plass til å
bore energibrønner.
Stian Valholm, OBOS Prosjekt

STØTTE FRA ENOVA ENOVA gir støtte til borettslag og sameier
som skal kartlegge energitiltak i hele landet. Når det er bestemt hvilket
miljøvennlig tiltak boligselskapet går for, kan du søke om støtte til det
også. Det er programmene: «kartlegge energitiltak», «Støtte til eksisterende bygg» og «Støtte til varmesentraler» som er aktuelle. Finn ut
mer på www.enova.no

ENØK I BORETTSLAG Det finnes svært gode offentlige støtteordninger for enøktiltak i blokker og rekkehus i Oslo. Normalt gis det 50
prosent i støtte til enøkanalyse av borettslaget. I tillegg gis det støtte til
de fysiske enøktiltakene i bygget. Finn ut mer på www.enok.no

FORNYBAR VARME Det finnes mange typer fornybare energikilder som er gode alternativer til olje. Pellets, ved, varmepumper,
solvarme, fjernvarme og bioolje er alle vanlige erstatninger. Vil du
finne ut mer om fordeler, ulemper og hvordan de fungerer? Les mer på
www.oljefri.no

TIPS TIL STYRET
• Gjør en nøytral vurdering av hvilke energiløsninger som er aktuelle
i ditt boligselskap.
• Start gjerne med en enøkanalyse for å vurdere hvilke tiltak som er
aktuelle. Enøkanalyse er også grunnlaget for eventuell enøkstøtte.
• Det gis enøkstøtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden for
denne typen prosjekter. Tilsagnet om støtte må være gitt før man
signerer kontrakter med entreprenører.
• Lag et forprosjekt for å vurdere de aktuelle løsningene og alternativene grundig med tanke på investeringskostnader, årlige energikostnader, miljøvennlighet og driftsoppfølging.
•B
 eregn god tid! Ikke vent til oljekjelen tar kvelden midt på vinteren.
Hele prosessen med å vurdere alternative tiltak til prosjektet er
ferdig tar ofte et år eller mer.
• T enk over om det er flere arbeider boligselskapet ønsker å få utført
med det samme. Når man allerede har forhandlet fram avtaler med
entreprenører og andre leverandører, er det gode sjanser for å få
konkurransedyktige priser også på andre oppdrag som kan utføres
samtidig.
• T enk langt fremover, ikke gå for enkle løsninger. Sørg for at beboere
får et produkt de er fornøyd med i lang tid framover.

RYDDIGE OG BRANNSIKRE GARASJEANLEGG!
Fortvil ikke over sykler og brennbare bilhjul som ligger usikret i garasjeanlegg!
Øk kontrollen ved å ta smarte valg og utnytt ledig lagringskapaistet på P-plassen!
•SMART LAGRING •ALT PÅ ET STED •LÅST og FORSIKRINGSGODKJENT • 10 ÅRs GARANTI

RING 90032570

WWW.DEKKSTATIV.NO

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
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l BRUK AV UTEAREAL I BOLIGSELSKAPER

Jeg har nylig blitt valgt inn i
styret i sameiet vårt og har lagt
merke til at det fra enkelte av
verandaene i første etasje er laget
port og trapp ned til utearealet,
der noen også har privatisert deler
av området med heller, grill og
utemøbler. Ingen i styret kjenner til bakgrunnen for dette og
jeg lurer på hva som kreves for
at sameierne skal ha en slik rett?
l ADVOKATEN SVARER:

Rettslig utgangspunkt
Alt areal som ikke er gjort til del
av en seksjon gjennom seksjoneringsbegjæringen, disponeres av
sameierne i fellesskap. Seksjoneringstegningene vil vise om utearealet er fellesareal eller del av en
seksjon.

Det er imidlertid lovbestemte
begrensninger i forhold til selve
bruken. Etter eierseksjonsloven
(esl) § 19 første ledd har den
enkelte sameier «rett til å nytte
fellesarealene til det de er beregnet
eller vanlig brukt til, og til annet
som er i samsvar med tiden og forholdene». Videre står det i andre
ledd at bruken av fellesarealene
ikke «på urimelig eller unødvendig måte (må) være til skade eller
ulempe for andre sameiere». Fellesareal er beregnet til felles bruk.
En privatisering av deler av utearealet vil vanskeliggjøre dette, da de
aller fleste vil finne det ukomfortabelt å benytte slike arealer eller
arealer som ligger i nær tilknytning til disse. Det er følgelig ikke
adgang til å foreta slik privatisering. Endringer av fellesarealer kan
bare vedtas av sameiet.

Dersom felles uteareal varig skal
legges til en seksjon, kreves det at
dette vedtas av sameiets organer.
Hva fellesarealene kan brukes til,
er dels et spørsmål om hvordan
den enkelte sameier har rett til å
benytte arealene og dels et spørsmål om hva styret eller sameiermøtet har kompetanse til å
beslutte med hensyn til ny bruk?
Hvis utearealet er seksjonert som
fellesareal, har samtlige beboere
rett til å disponere arealet og retten er lik for alle. Det er altså
ikke sånn at de med størst leilighet har rett til mer omfattende
bruk enn sameiere med mindre
leiligheter.

Rett til uteareal etter vedtak
fra sameiets organer
Av esl § 6 annet ledd fremgår at
ingen sameier kan gis enerett til
å bruke fellesareal eller deler av
dette. Fra bestemmelsen er gjort
et unntak i § 19 femte ledd som
fastslår at det i vedtektene kan
gis bestemmelser om midlertidig
enerett for en eller flere sameiere
til bruk av bestemte deler av fellesarealene. En slik bruksrett må
altså være midlertidig og den må
tas inn i vedtektene. Det siste
innebærer at kravet er to tredjedels flertall på sameiermøtet.

Advokat;

BENTE LAURITZSEN
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

Juristen

PRIVATISERING: Hva kreves for at en sameier skal kunne privatisere deler
av et felles uteareal med heller, grill og utemøbler? Advokat Bente Lauritzsen svarer.

Dersom felles uteareal varig skal
legges til en seksjon, kreves det at
dette vedtas av sameiets organer
og at arealet blir del av en seksjon
gjennom en reseksjonering.
Heller ikke bygging av port
eller utvendig trapp kan foretas
uten samtykke fra sameiet. Dette
fordi både verandakonstruksjon
og utvendig trapp er en del av
bygningskroppen som tilhører
sameiet. Fordelingen av avgjørelsesmyndighet mellom styret og
sameiermøtet fremgår av eierseksjonsloven.
Etter lovens § 32 har styret
som utgangspunkt kompetanse
i alle saker som kan avgjøres
med vanlig flertall på sameiermøtet. Hvilke saker som krever
to tredjedels flertall, og følgelig
bare kan vedtas av sameiermøtet, følger av § 30 andre ledd. De
aktuelle bestemmelser i dette tilfellet er bokstav a og b. Bokstav
a omhandler ytre ombyggingsarbeider, mens bokstav b blant
annet gjelder innlemming av fellesareal i eksisterende seksjoner.

Bokstav a gjelder ombygging,
påbygging eller andre endringer
av bebyggelsen eller tomten som
«går utover vanlig forvaltning
og vedlikehold». Litt avhengig
av porten og trappens utseende
og størrelse, er selve ombyggingsarbeidet såpass lite at det
antagelig vil kunne godkjennes
av styret eller sameiermøtet med
simpelt flertall. Det at ombyggingen fører til en annen bruk av
utearealet nedenfor, vil imidlertid
lett endre dette utgangspunktet.
Vi vil under enhver omstendighet
anbefale at en slik sak legges frem
for sameiermøtet til avgjørelse.
Bokstav b fastsetter at omgjøring
av fellesareal til del av bruksenhet
kun kan vedtas av sameiermøtet
med minst to tredjedels flertall.
Slik omgjøring kan altså ikke
vedtas av styret.
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TEMA: MILJØ/Ny betalingsteknologi

KLESVASKEN BETAL
Nå er det kun de som
faktisk bruker vaskeriet
som betaler. Det syns
vi er rettferdig.
Pia Norheim, styreleder
i Trasopløkka III borettslag

EFFEKTIVT: Styreleder Pia Norheim er godt
fornøyd med vaskeautomatene de installerte for
et års tid siden. -Et kostnadseffektivt system med
lite administrasjon for styret, forteller hun.
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ER VEDLIKEHOLDET
I Trasopløkka III borettslag betaler beboerne 15 kroner per klesvask i stedet for at vaskeriet dekkes
av fellesutgiftene. Ny betalingsteknologi gjør det enkelt for alle, og både beboere og styret er svært
fornøyd.
TEKST: JORUNN WOLD
FOTO: NADIA FRANTSEN

– Vi investerte i nye automater i vaskekjelleren for rundt et år siden. Automatene gjør det
enkelt for beboerne å vaske klær, samtidig som
borettslaget har færre reparasjoner og mindre
vedlikehold, forteller styreleder Pia Norheim.
Trasopløkka III borettslag ligger på Bjølsen i
Oslo, og består av 96 leiligheter. Borettslaget
ble bygget i 1939, og har som de fleste andre
borettslag behov for vedlikehold og oppgradering. Vaskeriet er ikke noe unntak.
Om lag halvparten av beboerne har ikke egen
vaskemaskin og benytter vaskeriet. Det koster
15 kroner for en vask, 20 kroner for en times
tørketromling og 20 kroner for å bruke tørkerommet.
– Nå er det kun de som faktisk bruker vas-

keriet som betaler. Det syns vi er rettferdig. I
tillegg viser det seg at vi sparer både miljøet
og maskinene. Siden beboerne må betale per
vask, har de begynt å fylle maskinene helt,
forteller Norheim.
VASKETID.NO
Trasopløkka valgte et selvbetjent system. Styret behøver ikke håndtere kontanter eller polletter, fordi betalingen gjøres ved at penger
overføres via PayPal til en brikke. Brikken
deles ut til alle som ønsker å bruke vaskekjelleren. Når brikken holdes opp mot automaten
i vaskeriet, aktiveres displayet som administrerer vaskemaskin, tørketrommel og tørkerom. Systemet viser seg å være svært enkelt
for beboere i alle aldre.
Nytt er det også at man ikke behøver å gå ned
til vaskekjelleren for å sjekke om det er ledig
vasketid. Det kan nemlig gjøres hjemme fra
egen stue. Via nettsiden vasketid.no sjekker

beboerne når maskinene er ledige, reserverer
vasketid, overfører penger til brikken og har
oversikt over om vaskeriet er åpent.
MER PENGER TIL VEDLIKEHOLD
– Vaskekjelleren er åpen til klokken 22 om
kvelden. Da slår automatene seg av, forklarer
styrelederen. – Det gjør det umulig å bruke
vaskemaskinene etter stengetid, og borettslagsvedtektene overholdes uten at vi i styret
behøver å håndheve det.
Pengene som kommer inn brukes til å nedbetale investeringen, og til reparasjoner og vedlikehold. Om et års tid er automatene betalt
ned. Da har Trasopløkka planer for ytterligere
oppgraderinger.
– Vaskekjelleren har mer eller mindre vært den
samme siden 1939 da bygningene var nye. Når
denne investeringen er nedbetalt, håper vi å
få gjort noe med gulvene her, sier Norheim.

ENKELT FOR UNGE OG ELDRE: Beboerne får utdelt hver sin brikke for å betjene automaten. Automaten har touch-skjerm og enkel navigering. Styret
bistår med veiledning om nødvendig, men systemet er så enkelt å bruke at det hittil ikke har vært særlig behov for veiledning og hjelp.

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

- maskiner og utstyr til kildesortering

For et ryddig og
pent utemiljø
BEHOLDERHUS

Lyskildeskift ikke nødvendig!
LED-armatur med sensor

NEDGRAVDE CONTAINERE

Sliter borettslaget med lysarmaturer
som stadig er mørke fordi lyspæren
har gått, eller irriterte beboere fordi
vaktmesteren ikke rekker å skifte
pærer raskt nok?
Med sensorarmaturene RS Pro LED fra Steinel reduseres
vedlikeholdskostnaden til et minimum. LED-lyskilden har
så lang levetid at pæreskift ikke lenger vil være et tema.
Armaturens innebygde bevegelsessensor slår lyset på
så snart noen åpner døra, for så å automatisk slå lyset
av igjen når det ikke lenger er mennesker i oppgangen.
På denne måten reduseres den totale lystiden til noen få
timer i løpet av døgnet. Vi påstår faktisk at man vil kunne
spare opptil 90% av energiforbruket som går til belysning
av trapper, korridorer og kjeller.
Er du redd det blir litt trist med helt mørke korridorer,
løser armaturen også dette med en innenbygget
grunnlysfunksjon. Lyset står da neddimmet på 10% når
korridoren er tom, og tennes på full styrke så fort en dør
åpnes. Besparelsen er fortsatt meget høy!

www.steinel.no

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

Er du fortsatt usikker? Vi har mange referanser å vise til, og
vi kan eventuelt stille opp i deres styremøte med mer
informasjon.
Ta kontakt med din el-installatør eller ring oss, så hjelper vi
deg med å komme i kontakt med en.
Importør i Norge:
Vilan as - Tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no
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TEMA: Livet i boligselskapet

Ingen har klaget på at borettslaget
Vestre byttet ut sankthansbålet
med et enormt skumparty.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: VIDAR LANGELAND

– HVIT
SOMME
R: Man
fikk me
ge
d seg a
lt; ansik
maling
ts, hoppe
slott og
skump
artyet ti
l sist.

DE DROPPET SA

SIDE / 25

R
NKTHANSBÅLET

SIDE / 26

BOLIG & MILJØ / NR. 04 / 2015

TEMA: Livet i boligselskapet

GØY FOR ALLE: Sommerfesten i Vestre er et
høydepunkt for store og små. Bare spør grillmesterne Magne og Hung.

i Vadmyra vest for Bergen senR Borettslaget
trum består av 406 leiligheter. Det er formet

som et stort tun, der åtte lavblokker og en høyblokk omkranser det fine grøntområdet. Sommerfesten er åpen for alle, og i år var mer enn
tusen innom i løpet av de timene festen varte.
OBOS-SCENEN: DJ Christoffer bød opp til dans fra OBOS-scenen.

– Det kommer mange som har bodd her før,
og det er jo veldig hyggelig, sier daglig leder
Torunn J. Hjelmtveit.
Borettslaget har satt av ca 100.000 kroner til
sommerfesten og andre miljøtiltak.
– Her velger vi å gi noe tilbake til beboerne.
Det er mest for barna, men aller ser ut til å
sette pris på en slik markering av at sommeren
har kommet.
Vestre byr på grillmat og god drikke, ansiktsmaling, underholdning, loddsalg, hoppeslott
og skumparty. Det siste har erstattet sankthansbålet.
– Vi tar reglene for helse, miljø og sikkerhet på
alvor. Da kan vi ikke stå og se på at barn leker
i et utbrent bål, for eksempel. Løsningen vi
valgte i stedet er gøyere, mer barnevennlig og
enklere. Og det er ikke ett menneske som har
klaget! forsikrer Torunn J. Hjelmtveit.

HJERTELIG TIL STEDE: Marielle, Elisabeth og Melanie koste seg på sommerfesten.

Iladalen I AS med 116 leiligheter konverterte til bergvarme i 2012.

Eksperter på konvertering til fornybar energi
Vi er godkjente ENØK-konsulenter
og bistår i hele prosessen fram
til ferdig installert anlegg.
Kontakt oss på telefon 64 84 55 20

Varmepumpe entreprenøren

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

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 harObos!
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

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

GARASJEPORTER
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

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 i Østre Aker vei 215!
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TEMA: Livet i boligselskapet

KLAR TALE: Styremedlem Anne Kristin Furuseth i Søylegården borettslag noterer ned de gode forslagene fra barna.

BARNA GA TYDELIGE
SVAR TIL STYRET
Klubb i kjelleren, trehytte med fingerscanner eller kanskje en egen do i bakgården? Styret i Søylegården i Oslo fikk svar da barna i borettslaget ble invitert til et møte.
TEKST: HEIDI RØNEID FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

Det er søndag og klokken er snart 16. På spisebordet i leiligheten til styremedlem Anne
Kristin Furuseth står oppskåret melon, epler
og appelsinbåter. Snart kommer borettslagets
barn for å fortelle hva de savner i borettslaget.

– Det startet med at en gutt i borettslaget spurte
om vi kunne få en trampoline i bakgården. Styret
undersøkte hvor mye det ville koste, og om vi
var ansvarlig hvis noen ble skadet. Det viste seg
at styret fikk skadeansvaret, og det ville vi ikke
ta på oss, sier Furuseth.

Men forespørselen fikk styret til å tenke over at
de store barna kanskje savnet noe i bakgården, og
bestemte seg derfor for å kalle dem inn til møte.
– Før var det mange familier med små barn
som bodde her, men nå har mange av barna
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TEMA: Livet i boligselskapet
kommet i skolealder. For at de skal føle tilhørighet til borettslaget, er det viktig at vi
har aktiviteter og installasjoner som de ønsker,
sier Furuseth.
ENGASJERTE BARN
Når møtet starter, mangler det ikke på ideer.
De ni oppmøtte barna rekker opp hånden og
kaster ut forslag; bordtennisbord, plaskebasseng, slengstativ, turnstativ, fotballmål, ungdomsklubb i kjelleren og klatrestativ.

TETT PÅ TRE:
• Hva synes du om at barna får være med og bestemme
hva som skal komme i bakgården?

– Jeg er veldig god til å klatre. Det vi har er
veldig lite og det kan jeg. Det er kjedelig og
barnslig, sier Ingrid.
En trehytte i et tre er også et populært forslag,
men barna ønsker kun at den skal være for de
som bor i borettslaget.
– Vi kan ha en fingerscanner for barna, foreslår Kasper.
SOSIALE AKTIVITETER
Barna vil også arrangere flere leker, som boksen går og gjemsel. Men de savner gjemmesteder i bakgården.
– Vi bør lage flere huler, sier Maria.
Borettslaget har allerede en hule i bakgården,
som kalles Bjørnehiet. Styremedlem Katrine
spør om ikke den hulen fungerer bra som
gjemmested nå.

ANNE (12 ÅR) OG ERLE (10 ÅR)
– Det er gøy, for da kan vi få noe vi har lyst på. Hadde de voksne bestemt, hadde det blitt kjedelig.
Da kan det være at de minste får litt mer enn oss større, som har litt mindre å gjøre her.

– Nei, for der er det mange barn som har tisset, sier Maria.
Det fører raskt til neste forslag, en utedo.
– Det er jo ingen som gidder å gå inn for å gå
på do, sier Maria.
FØLGER OPP IDEENE
Når møtet er over, har Furuseth flere sider med
forslag hun skal ta med tilbake til styret.
– Barna har kommet med veldig mange bra
forslag, men vi må ta hensyn til det økonomiske og mulig støy. Men noe vi vurderer å
ta videre, er å gjøre om det ene gamle vaskerommet til ungdomsrom, og å arrangere Halloween-fest. Det trenger ikke koste så mye, og
begge ideene var veldig populære, sier hun.

MARIA (9 ÅR)
– Jeg synes egentlig det er flott. Hvis de
voksne skal være sammen med en niåring, er
de ofte ganske barnslige. En niåring er ikke så
interessert i sklie. En niåring er veldig glad i å
klatre i høye ting. Vi vil gjøre tøffe ting!

KASPER (7 ÅR)
– Det er fint, for da kan barna være med og
bestemme litt. Det blir gøyere da. Noen leker,
som stikkball, skjønner ikke mamma. Da har
barna det litt gøy med å bestemme.

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

Tlf. 22 72 19 09 | lys@lightmakers.no | www.lightmakers.no

Aktivitetspakke

28%
rabatt

Jubileumstilbud
I august og september sparer du 11660,- på en
spennende aktivitetspakke med balansevippe,
balanseskive og gymapparat.

+ +

26900,Ord. pris 38560,-

Pris ekskl. mva og fundamenter
Grønnvoldveien 290, 3830 Ulefoss Tlf: 35 94 65 65 I www.sove.no

Finansiering av
vedlikehold og
oppussing

OBOS-banken finansierer
boligdrømmen

–

OBOS-banken har spisskompetanse på finansiering av fellesgjeld i boligselskaper. Vi bistår
med økonomisk rådgivning og hjelper styret med å finne den beste løsningen for å finansiere
store og små rehabiliteringsprosjekter. Det gir større trygghet når styret skal fatte beslutninger
om økonomi og vedlikehold.

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 02334
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TEMA: Miljø/Dyrehold

PÅ TO OG FIRE: – Dyreholdet her er veldig bra.
Det er fint at vi kan møtes for å sosialisere
hundene, og det er veldig positivt for oss
tobente også, sier Elisabeth Gundersen, som
er matmor til Zara.

HUNDEDAGER R
I Solfjellet borettslag trives dyr og mennesker side om side. Styret får ikke lenger noen klager,
takket være borettslagets dyreutvalg.
TEKST: HEIDI RØNEID FOTO: NADIA FRANTSEN
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xxx

TILRETTELAGT: Like utenfor Solfjellet borettslag ligger et friområde for hund, hvor det ikke er båndtvang. Her møtes hundeeiere hver ettermiddag så
hundene kan leke med hverandre.

Martin Gjellum, leder i dyreutvalget.
Det er tirsdag ettermiddag i Solfjellet. Hundegruppa i borettslaget er samlet, så firbente
kan leke og tobente sosialisere.

Når dyreutvalget får inn en klage, tar de kontakt med dyreeier for å løse problemet.

– Hunder er sosialt og skaper trivsel. Da jeg
flyttet hit, hadde jeg en storpuddel som alle
ville hilse på. Det gjorde at jeg ble kjent med
flere på tre måneder enn kameraten min, som
også bor i borettslaget, ble på fem år, sier Rune
Nikolai Nilsen.

– Ofte er ikke eier klar over at hunden bjeffer
når den er alene hjemme. Når dyreutvalget
gir beskjed og prøver å hjelpe til med en løsning, blir ikke det så formelt som hvis styret
skulle gitt beskjed. Da løses problemet lettere, sier han.

OPPRETTET DYREUTVALG
I Solfjellet er det tillatt med ett dyr per boenhet. Borettslaget har opprettet et dyreutvalg,
som skal ta seg av klager på dyreholdet før
de når styret.

SKAPER EN MØTEPLASS
Dyreutvalget ivaretar også dyreeiernes behov. Et
av tiltakene er et friområde like utenfor borettslaget, hvor hundene kan løpe fritt uten bånd.

– Vi får klager på bjeffing, at folk ikke plukker opp etter seg og at folk ikke overholder
båndtvangen. Styret har mye annet å ta seg av,
og da kan vi ta oss av disse problemene, sier

–Vi har en god dialog med Oslo kommune,
som eier området, sier Gjellum.
Utvalget har satt opp søppelkasser og skilt
med påminnelse om båndtvang og hundepo-

– Etter at vi opprettet dyreutvalget, har vi ikke fått en
eneste klage på dyrehold
på styrets bord.
Martin Gjellum

ser. Styreleder i Solfjellet, Terje Aas, er veldig
fornøyd med dyreutvalget og anbefaler andre
boligselskap å se på samme ordning.
– Etter at vi opprettet dyreutvalget, har vi
ikke fått en eneste klage på dyrehold på styrets
bord, sier han.
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Martin Gjellum er leder i dyreutvalget og matfar for Loke.

Mette Arnesen og Mila.

ORDEN: Dyreutvalget har satt opp
søppelkasser og skilt med påminnelse om båndtvang og hundeposer.

R
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TEMA: Miljø/Dyrehold

LOVER OG REGLER
FOR DYREHOLD

Boligselskap som tillater dyrehold, kan med fordel sette noen begrensninger.
Dyrehold er regulert gjennom husordensreglene. I sameier må disse være fastsatt på
sameiermøtet. I borettslag kan styret fastsette
husordensregler selv, men OBOS anbefaler alltid at de forankres i generalforsamlingen.
– Dyrehold er tillatt, med mindre husordensreglene sier noe annet. Men her gjelder også
de alminnelige begrensningene om at beboere
ikke kan gjøre noe som er av urimelig ulempe
for andre beboere, sier Terje Sjøvold, juridisk
direktør i OBOS.
Om dyrehold ikke er tillatt, kan andelseier
likevel holde dyr dersom to forutsetninger
oppfylles: Det skal foreligge en god grunn,
og dyreholdet skal ikke være til sjenanse for
andre.

– Begge disse skal være oppfylt. Behov for
førerhund er en åpenbart god grunn, eller at
beboeren eier en politi- eller lavinehund.
Noen påberoper seg sosiale grunner til å ha
dyr.
– Da beveger vi oss inn i en gråsone. Hvis
beboeren for eksempel sliter med angst og
trenger et selskapsdyr, kan det være innenfor,
men det må være en grense. Det kan være
vanskelig å avgjøre hva som er en god nok
grunn, sier Sjøvold.
GODE GRUNNER
– Dersom andelseier har en god grunn til å ha
et dyr og dyreholdet ikke vil være til ulempe,
anbefaler vi at styret ikke setter saken på spis-

sen, men heller tillater dyreholdet, sier Sjøvold.
Dyr som aldri forlater leiligheten og som ikke
sjenerer noen, for eksempel papegøyer, fisker,
hamster eller innekatter, kan heller ikke forbys.
Terje Sjøvold anbefaler at det settes begrensninger, selv i boligselskap som tillater dyrehold.
– Vilkåret kan være at beboere kun kan ha et
begrenset antall dyr og at dyreeier må signere
en erklæring for dyreholdet. Da stimuleres
det til fornuftig dyrehold, samtidig som de
to prosentene som er til sjenanse forhindres
fra å ha dyr.
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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.

BOLIG & MILJØ / NR. 04 / 2015

Kommentar;

FOTO: HELGE HANSEN, MONTAG

OBOS-kurs fra sofakroken

VELKOMMEN PÅ KURS: Laila Grymyr og Håkon Krogenæs, som holder kurs
i forsikring, ønsker tillitsvalgte velkommen til høstens rikholdige program.

KRAFTVERK: OBOS eier kraftverket Kvitno i Odda, som åpnet i juli i år.

OBOS produserer
fornybar strøm

Høstens kurskatalog fra OBOS er fyldigere enn noen gang. Nå kan du
også delta på nettbaserte kurs, der din egen hverdag avgjør fremdriften.
Tallkolonner og budsjetter er en del av hverdagen til styremedlemmer.
Et kurs i bruken av regnearket Excel gjør det enklere å forstå og bidra
i diskusjonene. Styremedlemmer i OBOS-forvaltede boligselskap får
nå for første gang tilbud om et nettbasert Excel-kurs. Kursene kan
gjennomføres hjemme i sofakroken eller hvor som helst, bare du har
tilgang til internett. Du kan være trygg på utbyttet, kurset kommer
med en læregaranti.

BOLIG & MILJØ

OBOS har satt som mål at boligselskaper som benytter OBOS som forretningsfører, skal kunne kjøpe fornybar strøm av oss, til bruk i boliger og
fellesarealer. Vi har derfor investert i en rekke småkraftverk-prosjekter de
senere årene. Det første småkraftverket åpnet den 2. juli 2015 og er nå i full
produksjon.
Det nye kraftverket ligger i Odda kommune, og vil ha en årlig produksjon
på cirka 32 GWh. Dette tilsvarer forbruket til mer enn 1 600 husstander.
OBOS har mange nye småkraftverk under planlegging, og vil i løpet av de
neste fem årene utvikle disse slik at mer fornybar strøm kan tilbys til OBOS’
kunder. Vi har dessuten i flere år formidlet såkalt gjenvinningskraft fra diverse
industrianlegg i Norge til mer enn 1000 boligselskaper i vår portefølje.
Dette innebærer at store deler av forbruket i vår forvaltningsportefølje er
miljøvennlig strøm.

–Vi tilbyr både grunnleggende og videregående kurs. Dette er en
fleksibel løsning for travle mennesker, som selv velger om de vil
gjennomføre det intensivt på noen dager eller bruke flere uker. Alle
har
uansett OGtolv
måneders
tilgang,
og/ ÅRGANG
da kan
kurset også brukes som
FOR TILLITSVALGTE
VAKTMESTERE
I BOLIGSELSKAPER
/ 01.2005
28
oppslagsverk, sier Laila Grymyr, kursansvarlig i OBOS.

Et fagblad

Hun er stolt over å presentere tidenes mest omfattende kursopplegg
fra OBOS. Her finnes en del nytt, men også grunnleggende kurs i
styrearbeid for nye styremedlemmer i borettslag og sameier. De første kursene er allerede gjennomført i Oslo og Bergen. Deler av disse
kursene arrangeres i høst også i Fredrikstad og Hamar.

BOLIG & MILJØ

Fra våre rådgivere i LOS meldes det nå at magasinene i vannkraftverkene
i Norge er overfylt, og at det derfor forventes lave strømpriser fremover.
Boligselskaper som benytter OBOS’ strømavtale har derfor glede av billig
miljøvennlig strøm.

Forvaltningsdirektøren;
MORTEN AAGENÆS
OBOS er forretningsfører for rundt 3000 borettslag og
sameier i Norge. Morten Aagenæs er direktør og øverste
leder i divisjon for forvaltning og rådgivning.

MELD DEG PÅ HØSTENS KURS!

Et fagblad

Her er et utvalg av kursene du kan være med på i regi av OBOS:
Styrearbeid
forOGborettslag
1. 28og 3. september
FOR TILLITSVALGTE
VAKTMESTERE I BOLIGSELSKAPER / 01.2005 / ÅRGANG
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)
Det dukker stadig opp nye tilbud, følg med på Styrerommet.net
(kurs) eller obos.no/kurs

ludensreklame.no

Vi liker at
Vaktmester
Andersen
stadig utvikler
tjenestene sine

Jan Mehlum er aktiv i sitt boligområde Grønland, med verv både i et
boligsameie, Nye Grønlandskvartalene Vel og i et garasjesameie.
- Vi har samarbeidet med Vaktmester Andersen i tre-fire års
tid. I tillegg til de vanlige vaktmestertjenestene bruker vi dem
ofte på andre oppgaver som vedlikeholdsarbeid, oppmerking og
maling. De har også bistått oss i forbindelse med fjernvarmeanlegget.
- Vaktmester Andersen har et veldig godt kontaktnett innenfor
mange områder, i tillegg til det de utfører med sine egne folk.
Vi ser at de stadig utvikler tjenestene sine, så det er naturlig å
ta dem med også når vi skal ha gjort jobber utenom de vanlige
vaktmesteroppdragene.
- Mange slike oppgaver setter vi ut på anbud, og vurderer både
pris og kvalitet. Ofte blir valget Vaktmester Andersen. De er
konkurransedyktige, de vet at de må levere godt til oss, og det
gjør de. De er lette å snakke med, og veldig tilgjengelige. Er det
et problem som må løses, så får jeg alltid svar!

Kjenner du Vaktmester Andersen?
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.

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
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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 er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets
tredje største strømleverandør totalt.

DET GRØNNESTE DRIVSTOFFET
ANDREAS MYHRE, LOS ENERGY

I en verden som bygger ut stadig mer fornybar energi, har vi i
Norge allerede mer
fornybar energi enn
vi klarer å bruke. Den
grønne overkapasiteten
får overraskende konsekvenser.
Vi er på vei mot fornybarsamfunnet. Alle land i
Europa skal bygge mer fornybart. Danmark ser
for seg 100 prosent fornybar energiproduksjon
allerede i 2030. Dette gir ikke bare økt tilgang
på fornybar energi, men også en generell overproduksjon av energi, som gir reduserte priser.
Det grønne skiftet innen energi får følger for
andre sektorer, for eksempel transportsektoren.
En av konsekvensene er flere elbiler; drevet av
det grønneste drivstoffet. En annen konsekvens
er at diesel- og bensindrevne fremkomstmidler
neppe har en plass i fremtiden.
Allerede nå skjer skiftet innen bussektoren.
Elbusser ruller rundt i Stavanger i dag. Bussprodusenten Volvo tror byene er fri for dieselbussene om bare ti år. Krav til mer miljøvennlige
transportformer, og mindre lokal forurensning,
vil føre til det grønne transportskiftet.
Når alternativene først er på veien, vil markedet være med på å bestemme tilbudet. Vi
kan for eksempel se at folk lar være å gå på
den dieseldrevne bussen, men heller venter på
neste elbuss.
Det er ikke bare strøm som spiser markedsandeler fra diesel; gass gjør det samme. Hver dag
sluker verdens lastebiler 1,5 millioner oljefat
mindre enn før, som følge av konvertering til
bruk av gass som drivstoff. Om noen år er tallet
dobbelt så høyt! Kina har i løpet av bare tre år
satt opp 3500 fyllestasjoner for gass i veinettet
sitt. I hele Europa er det til sammenlikning
bare 50 slike fyllestasjoner.

HYDROGEN: Snart kan privatpersoner kjøpe hydrogenbilen Mirai hos Toyota-forhandleren.

Norge er et av verdens fremste elbil-land.
I april rullet elbil nummer 50.000 ut i det
hjemlige veinettet. Hver femte nyregistrerte
bil i Norge er nå en elbil. Antallet øker stadig
ettersom nye, lekre modeller lanseres. Snart kan
privatpersoner også kjøpe hydrogenbilen Mirai
hos Toyota-forhandleren. Hydrogen kan lages
med strøm i perioder med energioverskudd.
Andelen biler drevet av diesel eller bensin er
altså synkende. En gang i ganske nær fremtid
er transportsektoren basert på fornybar energi
og gass. Den dagen er bilen og veien blitt ganske miljøvennlig.
Har vi fornybar energi nok til det grønne skiftet i transportsektoren? Ja, definitivt! Elbiler
er energimessig lite ressurskrevende for samfunnet. I kraftmarkedet har introduksjonen av
et stort volum elbiler knapt vært merkbar. Vi
har fornybar energi nok til at alle nordmenn
kjører elbiler, og i perioder med mye vann og
vind kan vi også bruke energien til å produsere
hydrogen.

Er elbiler i Norge miljøvennlige? Ja, definitivt!
En rapport fra Vestlandsforskning (2010) slår
fast at elbilen er den overlegne utslippsvinneren
på langturer, forutsatt at elektrisiteten kommer fra fornybare energikilder. Elbilen kommer bedre ut enn alle andre transportmidler,
inkludert toget.
I Norge produserer vi elektrisitet utelukkende
basert på fornybare kilder som vann og vind.
Visst krever det mye strøm for å produsere batteriene, men i forhold til den energimengden
som kreves for å omdanne råolje til diesel og
bensin, så vinner elbilen før du har kjørt en
kilometer. Dersom vi i tillegg lager batterier
i fornybarland, som i Norge, så blir dette mer
miljøvennlig enn dagens petrobiler.
Utsikter til en grønnere transportsektor gjør
at det er fornuftig å bygge bedre veier. Om
noen år kjører vi kanskje på firefelts motorveier
mellom alle de største byene våre; trygt, miljøvennlig og kanskje så effektivt at vi velger bort
flyet. Fra kraftmarkedet kan vi i alle fall melde
at muligheten ligger der.

Oslokompost

®

Renovasjonsetaten tar imot hageavfall. For å lage kvalitetskompost er vi
avhengig av at hageavfallet som blir levert inn er rent hageavfall som løv,
gress og kvist. Oslokompost® selges på alle våre hageavfallsmottak.
Hageavfallet kvernes opp og varmkomposteres på 60-70 grader i en
prosess som tar ca. ett år. Den ferdige komposten siktes og blandes til
ulike jordblandinger, og er ny frisk jord som er fri for ugress og plantesykdommer.
•
•
•
•
•

Oslokompost til jordforbedring
Toppjord og rotlag til gressplen og planting
Tigerjord til planting i bed, krukker og potter
Dekkflis til å hindre ugress og holde på fuktighet
Q-kompost til økologisk dyrking

02 180 • oslokompost.no

Frisk og
tørr kjeller
Vi løser ditt fuktproblem med
vårt unike Tørt Bygg-system!
Unngå mugg, sopp, råte og kjellerlukt.
Fuktproblemer løses raskt, enkelt og rimelig.

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

Ta boligen tilbake!
Vi har unike løsninger for rehabilitering av kjellere.
Spør oss om ditt fuktproblem.
•
•
•
•
•

Kjeller
Krypkjeller
Boder
Garasjer
Leiligheter

METRO UNDERGRUNN

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

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.

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.

• Sporfilm
• Digital måling av
radon

Vi hjelper deg til
en frisk bolig!
Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post: post@tortbygg.no
www.tortbygg.no

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: office@strombergs-plast.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

4 årstider - 1 hjelper - 23 17 85 00
1

VINTERTJENESTER: Brøyting. Håndmåking.
Strøing. Salting. Bortkjøring av snø.
VÅRTJENESTER: Feiing. Spyling.
Garasjerenhold. Vedlikeholdsfeiing.
GRØNTTJENESTER: Anleggsgartner. Plenklipping.
Beplantning. Ferdigplen. Trefelling. Stubbfresing.
Beskjæring av busker og hekker. Montering av
kantstein og beleggningsstein. Asfaltreparasjoner.

2

3

4

VAKTMESTERTJENESTER: Heltid eller deltid.
I trygge hender året rundt...
Beredskapsvakt. Vikartjenester. Vindu / Fasadevask.
CONTAINERTJENESTER: Nyhet! Nå kan du leie
hjelpemannskap til dugnaden! Containere i alle
typer og størrelser. Storsekk. Komprimator.
MEKANISKE TJENESTER: Erfarne fagfolk tar
www.gaardpass.no
23 17 85 00
oppdrag inne og ute. Velutstyrte servicebiler.
GÅRDPASS: - Et firma i OBOS-konsernet.
Pb. 290 Alnabru, 0614 Oslo. firmapost@gaardpass.no
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TEMA: MILJØ/Miljøsanering i boligselskap

HAR DERE KONTROLL PÅ AVFALLET?
Før rehabiliteringsarbeidet settes i gang, krever myndighetene at boligselskapet utarbeider en
plan for det farlige avfallet som oppstår i prosessen.
VIKTIG: –Det er viktig at alt byggeavfall behandles slik at det ikke skader
miljøet, mener prosjekt- og byggeleder
Marius Huse i OBOS Prosjekt.

Miljøsaneringsbeskrivelse
En miljøsaneringsbeskrivelse lages på
bakgrunn av en miljøkartlegging. Den
beskriver hva som er farlig avfall, hvor
det finnes i bygget, hvor store mengder
det er, hvordan det fjernes og hvor det
skal leveres. Miljøsaneringsbeskrivelsen fungerer som en bruksanvisning
og kontrolliste for fjerning av farlig
avfall før riving eller rehabilitering
starter. Miljøsaneringsbeskrivelsen bør
være en del av anbudsgrunnlaget for
riving og rehabilitering

TEKST: TYRA T. TRONSTAD
FOTO: NADIA FRANTSEN

miljøarbeidet er viktig. Det er et felles ansvar
for alle å ha fokus på miljøet, mener han.

Hvert år oppstår over én million tonn miljøskadelig byggeavfall. Byggteknisk forskrift
krever at alle som skal rehabilitere bygg som
er over hundre kvadratmeter store eller som
genererer mer enn ti tonn avfall, må ha en plan
for avfallsbehandlingen.

VIKTIG AT ARBEIDET PRISES RIKTIG
En miljøsaneringsrapport skal beskrive hvor
mye og hva slags avfall en kan forvente. En
avfallsplan er et offentlig dokument som alle
kan få innsyn i. Disse utformes i forkant av
et rehabiliteringsprosjekt, og det er ansvarlig
søker som uformer og sender inn planene på
vegne av boligselskapet. Når prosjektet er ferdigstilt, skal arbeidene med avfallet beskrives
i en sluttrapport til kommunen.

– Det er svært viktig at de miljøfarlige stoffene
håndteres riktig. I eldre bygg har det ofte blitt
brukt materialer som i ettertid har vist seg å
være farlige, som asbest og PCB. Selv om det
ikke er lov å bruke disse materialene lenger, er
de jo ikke borte. Disse materialene må behandles korrekt for ikke å skade miljøet, sier Marius
Huse i OBOS Prosjekt. Han er prosjekt- og
byggeleder, og har hjulpet mange borettslag
og boligsameier med å få de nødvendige forarbeidene til en byggesøknad på plass.
MILJØ ER ET FELLES ANSVAR
Utskifting av vinduer og dører, rehabilitering
av fasader, omtekking av tak, rehabilitering av
våtrom og ombygginger vil ofte kreve en miljøkartlegging. Huse anbefaler boligselskapet
å utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse og
avfallsplan selv om rehabiliteringsprosjektet
er mindre enn det som strengt tatt kreves.
– Det vil jo uansett bli en del avfall i kjølvannet av en rehabilitering, og vi synes dette

– Når dette gjøres i forkant, er det lettere å
sette riktig pris på arbeidene. Det er forutsigbart og ivaretar behovet for korrekt avfallshåndtering. Vi i OBOS Prosjekt er svært
opptatt av at dette skal gjøres skikkelig, sier
byggeleder Marius Huse.
VANLIG AVFALL I BYGG:
• Asbest
• Bly
• PCB
• Klorparafiner
• Bromerte flammehemmere
• KFK/HKFK
• Tungmetaller
• PAH
• Kvikksølv
Kilde: OBOS Prosjekt

Avfallsplan
En plan som er basert på miljøsaneringsbeskrivelsen som beskriver presist hvordan avfallet skal håndteres.
Hvor mye avfall er det og hvor skal det
leveres – alt skal stå i avfallsplanen.
Til slutt kreves det også dokumentasjon på at avfallet faktisk er håndtert
slik det står i planen.

Farlig avfall
Farlig avfall er avfall som ikke skal
håndteres sammen med ordinært
avfall, fordi det inneholder miljøgifter
(helse- og miljøfarlige stoffer) og kan
medføre alvorlige forurensninger eller
fare for skade på mennesker eller
dyr. Farlig avfall skal aldri blandes
sammen med annet avfall.
Kilde: Miljødirektoratet

• OBOS Prosjekt bistår mange borettslag og
sameier med prosjekterings- og rehabiliteringsarbeid, og har god kunnskap om riktig
miljøhåndtering av byggeavfall. Trenger du å
vite mer om kravene som stilles, ta kontakt
via www.obosprosjekt.no.

Utnytt plassen under bakken!

Conservo Miljø er en leverandør med ekspertise på
nedgravde containere. Vår kvalitet i alle ledd gir deg som
kunde lang levetid på investeringen.
Vi tar hånd om prosjektledelsen for dere!
Ta kontakt for en optimal løsning som har disse fordelene:
• Større kapasitet
• Hygienisk
• Plassbesparende
• Estetisk
• Adgangskontroll
• Økonomisk
• Økt brannsikkerhet
• Universelt utformet

«Dine verdier
- er viktig for oss»
Per Persson, byggdrifter i ISS

ISS Eiendom - en del av ISS Facility Services AS
•
•
•
•

Teknisk forvaltning
Vaktmestertjenester
Flagging
Trappevask

•
•
•
•

Matter
Gressklipping
Håndverkertjenester
24-timers beredskap

Vi utfører også:
Prosjektstyring og Energioptimalisering
Ta kontakt med oss på
E-post: salg.eiendom@no.issworld.com
Telefon: 400 11 551 • www.iss.no

Tlf.: 976 19 291 www.conservomiljo.no

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
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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
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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

Annonse

Kjære alle vaktmestere, styremedlemmer - og ledere, og alle
andre som bor i OBOS Borettslag
Vi i Plumbo mener det er på høy tid å avkrefte
myten om at Plumbo skader plastrør! Vi ønsker
derfor å dele den fulle og hele sannheten med OBOS
sine medlemmer.
Plumbo er en norsk merkevare som
har vært markedsleder på avløp i Norge siden 1909. Plumbo åpner opp ca.
25‐30 000 norske plastrør hver eneste
uke – 1,5 mill ganger pr år. Vi mottar
5-15 henvendelser årlig fra kunder
som opplever problemer p.g.a bruk av
Plumbo. I de aller fleste tilfeller skyldes dette at bruksanvisningen ikke er
fulgt.
Sannheten er at Plumbo ikke skader
plastrør som er godkjent for bruk i avløp i norske bygninger. Landets største
leverandører av avløpsrør i plast har

”Plumbo har aldri skadet plastrørene våre”

Vi tok kontakt med landets viktigste leverandører av avløpsrør i plast, for å høre om Plumbo noen gang har skadet
plastrørene deres. Markedssjef Petter Lieth, Norsk Wavin
AS har aldri hørt at Plumbo har skadet plastrørene deres.
Syv av ti rørleggere benytter våra rør, og vi ville garantert
blitt informert dersom slike skader hadde oppstått.

alle bekreftet at Plumbo ikke har gjort
noe skader på deres rør. Mangeårig
teknisk direktør i Rørleggerbedrifters
Landsforening, Ole Larmerud har flere
ganger uttalt seg angående myten om
at Plumbo skader plastrør, og avkrefter at denne har rot i virkeligheten:
”Myten om at Plumbo skader rørene oppsto i en periode da man brukte myke rør, såkalte ABS‐rør. Disse
hadde en spesiell gummiblanding
som gjorde at de ikke tålte Plumbo.
De tålte ingen av de såkalte avløpsåpnerne. Egentlig var det lite de
i det helt tatt tålte av kjemikalier;
ikke en gang sitronsyre. Dagens
plastrør har imidlertid ingen problemer med Plumbo eller andre avløpsåpnere” 1
Rørleggerne hevder at Plumbo forsteiner seg i rørene. De har rett i at Plumbo pulver kan forsteine seg hvis det
brukes feil – hvis ikke bruksanvisningen følges:
1. varmt vann i vasken 2. hell riktig
mengde pulver i avløpet 3. vent i
30min. 4. etterfyll med rikelig mengder varmt/ kokende vann. Plumbo gel
og flytende produkter kan ikke under
noen omstendigheter forsteine seg.

I noen borettslag finnes det «regler»
om at man «ikke skal bruke Plumbo».
Det som egentlig menes er at de ikke
anbefaler at det brukes avløpsåpner i
pulverform, fordi de vil unngå feilbruk.
I slike tilfeller kan man for sikkerhets
skyld velge Plumbo gel produkter;
Plumbo Heavy Gel eller Plumbo Proff
Aktiv Gel. Også her skal man selvfølgelig følge bruksanvisningen, men
om dette ikke gjøres har det ingen
uønsket effekt.
Ingenting fungerer bedre enn Plumbo pulver når det virkelig gjelder. Men
Plumbo gel produktene vil i de aller
fleste tilfeller åpne opp blokkeringene
i røret, og vil i enkelte tilfeller der hår
er ingrediens faktisk virke enda raskere (eks. i dusj/bad avløp).
Hilsen Plumbo gjengen
www.plumbo.no
1 Kongslie, D.E. (2012) Spiser Plumbo rørene?
http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/bolig/bad-ogvatrom/spiser-plumbo-rorene/

