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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
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Leder

Det er høst og budsjettid i borettslag og sameier.
For noen rundt bordet er dette en kjent øvelse,
for andre er det nytt og krevende. Det er ikke
det minste rart. Økonomien i boligselskapet er
selve fundamentet for enhver aktivitet og ambisjon. Når tallene bokstavelig talt kommer på
bordet, blir det synliggjort hvilke verdier et
styre forvalter på vegne av fellesskapet. Styrets
veivalg kan få store konsekvenser for mange.
Selv i et relativt lite boligselskap dreier det seg
over tid om betydelige beløp.
Økonomi er ramme alvor. Desto viktigere er det
at styret kan arbeide i en tillitsfull og god
atmosfære, med en detaljert oversikt over tingenes tilstand. Da får også relativt nye tillitsvalgte anledning til å bidra med sin kompetanse.
Et nytt blikk på stadig tilbakevendende temaer
er ikke å forakte, og et godt styre forstår at det
ikke finnes «dumme spørsmål» i en slik sammenheng.
Trygg er man først når man vet at fundamentet
er solid. Med OBOS som forvalter, kan styret
dra nytte av profesjonell regnskapsførsel og kvalitetssikring. Det gir trygghet for at viktige
beslutninger tas på et riktig grunnlag. Styret
kan konsentrere seg om å gjøre de rette valgene,
i samsvar med fellesskapets behov og ønsker.

Innhold

TEMA: ØKONOMI / Det kan vel hende at det er satt en rød strek over noen av

punktene på ønskelisten når budsjettet er vedtatt på senhøsten. Kanskje fant de veien inn
i en langsiktig økonomiplan i stedet? Helt sikkert er det at budsjettarbeid er noe av det aller
viktigste et styre kan bruke tiden på. Vi håper dere finner både informasjon og inspirasjon
i økonomiutgaven av Bolig & Miljø.

FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

Trygghet for nye og gamle

05 /	Økonomiens ABC
Bør styret ha en økonomisk buffer? Hvordan unngår vi å havne i likviditetsproblemer? Her er svarene på mange av de vanligste spørsmålene om boligselskapets
økonomi.

12 /	Sikkerhet foran alt
Hans Jørgen Nielsen er på full fart mot 90 – og sitt 33. år som styremedlem
i Sloreåsen borettslag. Han er særlig opptatt av forebygging og brannsikkerhet.

15 /	Oppgradering kan lønne seg
Tomme lokaler etter en nedlagt barnehage har blitt til åtte leiligheter på Romsås.
Det gir penger i kassa og et løft for bomiljøet.

Jeg ønsker ansatte og tillitsvalgte lykke til med
det viktige arbeidet.

25 /	Ikke dyrere å gi tilgang for alle
Svarttjern borettslag har rustet opp uteormrådet. Å legge til rette for alle gjennom
universell utforming ble ingen stor ekstrakostnad.

37 /	Kan du leie ut til turister?
Stadig flere vurderer å leie ut boligen til turister. Er det anledning til dette i et
borettslag? Vår jurist ser nærmere på utfordringene.
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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

SIDE / 5

BOLIG & MILJØ / NR. 05 / 2015

TEMA: ØKONOMI/Råd til styret

ØKONOMIENS ABC
Det er tid for økonomistyring og budsjett. På de
neste sidene får du vite mye mer om hva som
sikrer god økonomistyring i boligselskapet.
TEKST: HEIDI RØNEID
ILLUSTRASJON: WWW.FILET.NO
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TEMA: ØKONOMI/Råd til styret

Hvordan kan boligselskapet få bedre
økonomi?
For å få bedre økonomi, kan kostnadene kuttes og inntektene økes. På kostnadssiden kan
man vurdere refinansiering av lån for å bedre
rentenivået, sjekke priser hos ulike leverandører, spesielt forsikringsselskap, og gjennomføre
sparetiltak, som å sette opp bevegelsessensorer for å spare strøm. På inntektssiden er det
«enkleste» å øke de månedlige felleskostnadene. Ellers kan man jobbe for god likviditetsstyring med mest mulig midler på
høyrentekonto, og ha gode, langsiktige leieavtaler med eventuelle leietakere.

ELEN

BIB
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Hvor ofte bør styret se på muligheten
for å reforhandle avtaler og redusere
kostnader?
Styret bør kontrollere kostnadene regelmessig,
for eksempel hvert tredje eller femte år. Det
finnes søkemotorer hvor styret kan hente inn
tilbud på tjenester. Innen bank og forsikring
er det viktig å følge med på hva som skjer i
media, her kan det være mye å spare. Spør også
forvaltningskonsulenten, som har god oversikt
og kunnskaper, for eksempel om rentenivået.
Kontakt også gjerne bank og forsikringsselskap, som OBOS-banken og OBOS skadeforsikring, direkte for tilbud.

Hvordan kan styret unngå likviditetsproblemer?

Hvordan kan styret unngå at vedlikeholdet blir dyrere enn nødvendig?

Boligselskapet bør ha en buffer som er så stor
at det er dekning på konto til enhver tid.
Styret må kunne betale innkomne fakturaer
også knyttet til uforutsette forhold. En tommelfingerregel er at bufferen bør være på 10
000 kroner per enhet, eller mellom 10 og 15
prosent av de totale felleskostnadene.

Man bør sørge for at boligselskapet har en god
vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsnøkkelen fra
OBOS Prosjekt er et svært godt redskap for
dette. Den gir styret en oversikt over hvilket arbeid som må gjøres i tiden fremover,
og et grunnlag for å planlegge budsjettering
og utvikling av felleskostnader. Med en vedlikeholdsplan vil styret også oppnå en bedre
bygningsmasse som gir lavere vedlikeholdskostnader over tid, fordi man da kan ta tak
i uheldige løsninger før skader utvikler seg
for langt.

Bør boligselskapet spare i tillegg til å ha
en buffer? I så fall, hvor mye?
I borettslag er det fornuftig å spare, og styret
bør legge felleskostnadene på et langsiktig levedyktig nivå for å unngå store og brå økninger.
I sameier er det ikke lagt opp til at man
skal spare i samme grad. Her er det primært egenfinansiering med innskudd
som gjelder. Seksjonseiere kan derimot
bli enige om å spare på sameiermøte,
for eksempel via et vedlikeholdsfond. Også i sameier er det fornuftig
å legge felleskostnadene på et nivå
som gjør at man unngår store og brå
økninger.

Når boligselskapet skal gjennom et vedlikeholdsprosjekt eller en større rehabilitering, bør
styret sikre seg byggeteknisk rådgivning gjennom hele prosessen. En uhildet tredjepart kan
bistå med å avdekke konkret hva man trenger
å gjennomføre, samt kontrollere det som gjennomføres.

Bør felleskostnadene økes hvert år?
En god tommelfingerregel er å regulere jevnlig
i tråd med gjeldende indekser (for eksempel

SIDE / 7

BOLIG & MILJØ / NR. 05 / 2015

konsumprisindeksen). Faste kostnader vil som
regel øke jevnt hvert år, selv om vi i disse
dager ser at forsikringsprisene presses og rentene er lave. Det er dessuten noe slitasje på
bygningene hvert år. Under forutsetning av
at man ikke har redusert kostnadene betydelig, kan det generelt være fornuftig å øke felleskostnadene et sted mellom 3 og 5 prosent
hvert år.

Hvor mye kan styret øke felleskostnadene?

Sameier opplever ofte å få dårligere rentevilkår,
sammenlignet med når eierne selv tar opp lån
(rundt én prosent) fordi sameier ikke kan stille
sikkerhet/pant. Husk at det kan være krevende
for noen beboere å betale inn et innskudd. Ta
saken opp på et sameiermøte og la seksjonseierne avgjøre finansieringsmetode.
Både borettslag og sameier kan også bygge opp
et vedlikeholdsfond som eierne betaler inn til
gjennom felleskostnadene. Dette kan gi en mer
rettferdig fordeling av kostnadene ved en rehabilitering ettersom bygningene slites jevnt.

Hvor lang nedbetalingstid bør man velge
når man tar opp lån?
Det viktigste er at man aldri bør strekke lånetiden lenger enn forventet levealder for tiltaket. Få hjelp av en objektiv byggeteknisk
rådgiver for å høre hvor lang forventet levetid
tiltaket har.
Kilder: Anders Thorud, forvaltningskonsulent og
fagansvarlig økonomi i OBOS Eiendomsforvaltning.
Øyvind Bodsberg, teknisk sjef i OBOS Prosjekt

Styret har ganske vide fullmakter for å dekke
kostnader til nødvendig vedlikehold, men det
er fornuftig at eierne ikke får for brå og store
økninger i felleskostnadene. Dersom det må
gjennomføres en større økning, er det viktig
å forankre vedtaket i generalforsamlingen
eller sameiermøtet.
Mindre økninger håndterer eierne,
forutsatt at det har fått tilstrekkelig varsel og god informasjon.
Dersom økningen er større, for
eksempel på 50 prosent, bør
økningen deles opp hvis omstendighetene tillater det.

50

Når bør beboerne varsles før
felleskostnadene økes?
Det er ikke lovkrav til når beboerne må varsles, men OBOS
anbefaler å gi beboerne minst
én måneds varsel (slik lovkravet tidligere var for borettslag
og aksjeboligselskap som fulgte
Husleieloven). Husk å undersøke
hva som står i boligselskapets vedtekter, da konkrete frister kan være
oppgitt der.

Bør rehabilitering finansieres av felles
lån eller av innskudd fra eierne?

200 0
20

50

2

Borettslag bør ta opp felles lån, fordi borettslag har mulighet til å stille sikkerhet i bygningsmassen og spre nedbetalingen over
låneopptakets levetid.

ingen sprekker i fasaden
Pantone

Pantone

CMYK

#stoltavjobben

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

Din totalleverandør av kvalitetshåndverk
alliero.no - tlf: 23 26 54 00
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TEMA; ØKONOMI/Forsikring
TEMA:
OBOS Boligkonferanse 2015

OBOS FORSIKRER
MEDLEMMENE

MEDELSMFORDEL: Forsikringer
fra OBOS skal være et attraktivt og
konkurransedyktig tilbud til medlemmene, både når det gjelder pris
og vilkår.

Nå blir det enda gunstigere å være OBOS-medlem – spesielt hvis du trenger forsikring.
TEKST: JORUNN WOLD

I flere år har OBOS-medlemmer kunnet nyte
godt av forsikringsavtaler gjennom OBOS.
Det skal de fortsette å gjøre. Men fra denne
høsten faser OBOS ut underleverandøren på
privatforsikringer.
Det betyr at OBOS nå har ett forsikrings-

selskap som tilbyr forsikringer både til
privatpersoner og til boligselskaper. Forsikringsselskapet endrer navn fra OBOS Skadeforsikring til OBOS Forsikring.
Forsikringer fra OBOS skal være et attraktivt
og konkurransedyktig tilbud til medlemmene,
både når det gjelder pris og vilkår. Fra i høst
kan du forsikre både hus, innbo, reise, bil og
båt og mye mer hos OBOS.

– Boligselskaper som allerede har forsikringsavtaler hos oss vil ikke merke noe til endringene. De er fremdeles trygt forsikret gjennom
OBOS Forsikring, forteller Øyvind Müller
Famestad, administrerende direktør i OBOS
Forsikring.
Han understreker at alle boligselskaper som er
forvaltet av OBOS kan få tilbud om forsikring
fra OBOS Forsikring.
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TEMA: ØKONOMI/Rehabilitering

REHABILITERER
FOR 60 MILLIONER

VANN: På grunn av feil fall på terrasser og
gangbroer blir vannet liggende å trekke inn i
betongen. – Nå rehabiliterer vi med tanke på
at det skal bli lettere å vedlikeholde i fremtiden, sier Jan Lindahl, prosjekt- og bygge
leder i Obos Prosjekt (t.v.), her sammen med
styreleder Per Jørgen Sundstrøm.

Etter gjentatte lekkasjer, bestemte Nedre Ravnåsen seg for å bli kvitt problemet én gang for alle.
Det medfører en betydelig økning i felleskostnadene, og styret måtte tenke nytt for å få beboerne
med på laget.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: COLIN EICK

Nedre Ravnåsen borettslag ligger på Holmlia i
Oslo, med utsikt over hele byen. Laget består av
109 terrasseleiligheter, som sto ferdige i 1983.
Borettslaget har lenge hatt problemer med lekkasjer fra gangbaner og terrasser.

– Fallet på gangbanene og terrassene er feil, og
membranen under dekket er gammel. Borettslaget er bygget slik at gangbanene og terrassene
også fungerer som tak for leiligheten i etasjen
under. Vi har hatt store problemer med at vannet blir liggende, trekker inn i terrassen og gir
fuktproblemer i leiligheten under, sier styreleder Per Jørgen Sundstrøm.

Terrassene har store blomsterkasser og rekkverk
i betong, som har gjort det vanskelig å komme
til. Da blir det også dyrt å vedlikeholde.
– Det har kostet oss nesten en halv million hver
gang vi har måttet reparere en lekkasje. Da vi
oppdaget at fem nye terrasser hadde lekkasjeproblemer, hadde vi ikke noe valg. Terrassene
må rehabiliteres, sier Sundstrøm.

SIDE / 11

BOLIG & MILJØ / NR. 05
06 / 2015
2014

OBOS-BANKEN: Nedre Ravnåsen
har fått hjelp av OBOS-banken med
likviditetsanalyser i forkant, og lån
til rehabiliteringen.

GJØR MYE SAMTIDIG
Borettslaget ligger i en skråning, og en stor
rigg må settes opp for å få utført arbeidet. Styret ønsket derfor å få rehabilitert andre deler av
borettslaget samtidig.
– Vi skal rehabilitere fasader, dekker, vinduer,
dører og få nye uteboder. Vi kan spare millioner
på å gjøre mye samtidig, i stedet for å gjøre noe
nå og resten senere, sier Sundstrøm.
Det omfattende arbeidet gir en økning i fellesgjeld på rundt 5-600 000 kroner per enhet.
Styret planlegger å øke felleskostnadene med
10 prosent i år, og 10 prosent i 2017. Felleskostnadene for en treroms leilighet vil da ligge
på rundt 5500 kroner. Det har ført til sterke
reaksjoner.
– Noen beboere har grått og vært veldig frustrert. Vi tar det veldig alvorlig, men samtidig
er dette arbeidet ikke noe vi kan la være å gjøre,
sier han.
GOD INFORMASJON
Styret ønsket å starte arbeidet da Husbankenlånet var nedbetalt i 2014, og informerte om
rehabiliteringen allerede i 2009.
– Vi anbefaler styrer å være tidlig ute med infor-

masjon som vil få en betydning for beboernes
økonomi. Folk trenger tid på å la det synke
inn, sier Jan Lindahl, prosjekt- og byggeleder
i OBOS Prosjekt AS.

TAK: Terrasseblokkene er bygget slik at terrassene fungerer som tak for leiligheten under.

SANNHETSVITNE
Styret endret også hvordan de snakket om rehabiliteringen fra den første generalforsamlingen
til den neste.

Vi engasjerte beboerne med
de største innvendingene i
en byggekomite
Per Jørgen Sundstrøm, styreleder i Nedre
Ravnåsen borettslag

Da beboerne skulle stemme over arbeidet på
generalforsamlingen i 2014, var det sterk motstand mot rehabiliteringen. Generalforsamlingen vedtok at arbeidet skulle utsettes og styret
skulle se på det igjen.
– Vi engasjerte beboerne med de største innvendingene i en byggekomite. Da ble de involvert
i arbeidet, kunne se hvilke løsninger som var
mulig og vurdere alternativene, sier Sundstrøm.

– Først brukte vi begrepet «oppdatering» om
arbeidet, men jeg tror det fikk beboerne til å
tenke at rehabiliteringen ikke var absolutt nødvending. Så da forslaget skulle behandles på
ordinær generalforsamling i mai i år, ble beboere som har hatt store problemer med lekkasjer
sannhetsvitner på hvordan det kan gå hvis ikke
noe gjøres, sier styrelederen.
For å kunne utføre arbeidet, måtte styret få simpelt flertall på den ekstraordinære generalforsamlingen. Voteringen viste at tre fjerdedeler
av beboerne nå var positive til rehabiliteringen.
Arbeidene vil ta rundt ett år, og det planlegges
oppstart i november.
– Det store flertallet var en god motivasjon for
å gå videre med prosjektet. Med et knapt flertall, hadde jeg vært mer usikker på om det var
riktig, sier Per Jørgen Sundstrøm.
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TEMA: Brannsikkerhet

PASSER PÅ: – Jeg har bodd her i 29 år, og Hans
Jørgen er verdens beste styremedlem. Han tar
vare på hver minste ting i borettslaget, sier Bente
Kristin Ulvåknippa i Sloreåsen borettslag.

BRENNHETT ANSVAR
Brannsikkerhet er viktig. Bare spør Hans Jørgen Nielsen (89), som har vært medlem i styret
i Sloreåsen borettslag i 32 år.

TEKST OG FOTO: HENRIK SØRLIE

Erfaring betyr mye, ikke minst når det gjelder sikkerhet. Styrets ansvar for forebyggende
tiltak er kanskje større enn du tror.
Bente Kristin Ulvåknippa flyttet inn i Sloreåsen borettslag på Søndre Nordstrand i 1986.
Da hadde Hans Jørgen Nielsen vært styremedlem i tre år allerede. Neste år runder han 90
år, og han er fortsatt med i borettslagsstyret.

– Hans Jørgen er verdens beste styremedlem.
Han tar vare på hver minste ting i boretts
laget, sier Bente Kristin.
–Jeg har lært at vedlikehold og forebygging
er viktig. Det er store verdier vi forvalter, sier
den beskjedne pensjonisten.
Borettslaget med 277 enheter sto ferdig i
1980. De har opplevd to garasjebranner, to
boligbranner og ett branntilløp i en oppgang
hvor noen hadde tent på en avis. Styret har

gjennomført en rekke tiltak for å bedre brannsikkerheten.
– På den forrige generalforsamlingen endret vi
husordensreglene om lagring i garasjene. I en
av garasjebrannene kunne det gått langt verre
hvis nabobilen – med fire gassflasker – hadde
tatt fyr. Heldigvis kom brannvesenet utrolig
fort, sier Hans Jørgen Nielsen.
I Sloreåsen har de installert brannsluknings
apparater i garasjene. Det er røykvarslere i opp-
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BLÅLYS: Det kunne gått riktig ille da det tok til
å brenne i en garasje, men heldigvis kom brannvesenet utrolig fort.

gangene, og det er hengt opp branninstrukser på
oppslagstavlene. Beboerne har fått utdelt et hefte
om vedlikehold og ansvarsforhold, og i rundskrivet fra styret blir det jevnlig minnet om å sjekke
røykvarsleren og å snu brannslukningsapparatet.

– Du kan ikke kreve å få se at beboeren har
fungerende utstyr, men styret må kunne vise
til at de har oppfordret beboerne til egenkontroll av røykvarsler og brannslukningsutstyr,
sier Sjøvold.

– Tydelig informasjon og jevnlige påminnelser
er viktig for å forebygge brannhendelser.

Hvis det er saklig mistanke om alvorlige og
ulovlige boforhold, kan styret gå rettens vei for
å få innsyn i boligen – eller sende en bekymringsmelding til brannvesenet.

STYRETS ANSVAR
Det finnes en rekke lover og forskrifter som
omhandler HMS-arbeid og brannvern. Håndboken i HMS-modulen på www.styrerommet.net
gir deg oversikt. Her får du blant annet en
brannvern-sjekkliste som kan være nyttig.
– Kort fortalt har styret ansvar for fellesarealene, mens beboerne har hovedansvaret for egen
bolig. Alle boligselskap skal ha en internkontroll som er skriftlig dokumentert, og styret
har ansvar for å informere beboerne om forhold
angående helse, miljø og sikkerhet, sier advokat Terje Sjøvold i OBOS.
Boligselskapet har ansvar for at det finnes røykvarsler og slokkeutstyr i leilighetene, mens beboeren har ansvar for vedlikeholdet av dette. Hva
gjør man så hvis styret mistenker at noen beboere gir blaffen i egen sikkerhet – og dermed øker
faren for brann som kan spre seg til naboen?

FÅR HJELP TIL KONTROLL
Stadig flere boligselskap overlater til et eksternt
selskap å ta seg av brannsikkerheten, og dette
inkluderer gjerne kontroll av beboernes utstyr.
Et besøk hos beboerne gjennomføres årlig.
Styreti Sloreåsen borettslag har de siste fem
årene engasjert vaktmesterselskapet til denne
jobben, siden vaktmesteren også har autorisasjon når det gjelder brannsikkerhet. Hvis folk
ikke er hjemme på de annonserte datoene,
avtales det nytt besøk når beboeren har lovet
å være hjemme.
– Hvis beboeren heller ikke da er hjemme,
har vi i det minste dokumentasjon på at styret
har gjort sitt. Det er veldig praktisk å kunne
delegere denne jobben til et eksternt selskap,
sier Hans Jørgen Nielsen.

DETALJER: I Sloreåsen har de brann
slukningsapparater i garasjene. Det er
røykavtrekk i oppgangene, og det er hengt opp
branninstrukser på oppslagstavlene.
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TEMA: Brannsikkerhet
SKJERPINGS: – Ved én av fem boligbranner i Oslo manglet beboeren brannslukningsutstyr, sier Sigurd Folgerø Dalen i Oslo
brann- og redningsetat.

TIPS
TIL BRANNSIKKERHET

BOLIGER MANGLER UTSTYR
Ved boligbranner viser det seg ofte at røykvarsleren ikke fungerer
og at det mangler slukkeutstyr.

Bare i Oslo ble det registrert 232 boligbranner
i fjor, og i hele 25 prosent av tilfellene var det
ingen brannalarm som automatisk ble utløst.
I en femtedel av boligene ble det heller ikke
registrert noe brannslukningsapparat.
– Tallene antyder at det er mange som ikke har
brannslukningsutstyr og røykvarsler i boligen,
selv om dette er påbudt. Manglende brannvarsling kan også skyldes flatt batteri eller at
varsleren er for langt unna brannstedet. Vi
anbefaler at hver bolig har flere og seriekoblede
røykvarslere for å sikre raskest mulig varsel,
sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i
Oslo brann- og redningsetat.
Det er også registrert en rekke andre brannhendeleser, som pipebrann og søppelkassebrann.
I fjor var det 166 søppelkasse-branner i Oslo,
og det ble rapportert om 319 tørrkokte kjeler.

– Tørrkokte kjeler kan for eksempel oppstå
når en eldre person sovner fra kjelen – og ikke
minst når fulle folk skal lage mat etter å ha
vært på byen.
AUTOMATISK DØRLUKKER
I nyere leiligheter skal hver bolig være en
branncelle. Likevel kan brannen spre seg via
vinduer og oppganger. Automatisk dørlukker
er ikke påbudt, men det anbefales på det sterkeste av branninspektøren.
– Når folk rømmer ut av en brennende leilighet, glemmer de ofte å lukke døra etter
seg. Dermed fosser røyken ut i oppgangen og
skaper problemer for andre beboere som skal
bruke samme rømningsvei. Dørlukkere kan
derfor være en svært god investering.

• Hver bolig skal ha brannslange eller
pulverapparat, og sistnevnte bør vendes
minst én gang i året for at pulveret ikke
skal klumpe seg. Sjekk månedlig at
nåla står på grønt. Skift apparatet – eller
innholdet – etter ti år.
• Sjekk batteriet på røykvarsleren, og sjekk
iblant at den faktisk reagerer på røyk.
• Brannsikringsutstyret er boligselskapets
eiendom – og skal ikke fjernes fra
boligen.
• Har boligselskapet seriekoblet brann
alarmanlegg? Som hovedregel bør
kontraktfestet kontroll gjennomføres en
gang per år.
• Sørg for at rømningsveier er fri for
hindringer.
• Lag en egen mappe for brannvern i
boligselskapet, slik at man har løpende
dokumentasjon på hva som er gjort.
• Ha gjerne en årlig brannøvelse der alle
beboerne evakueres.
• Hvem trenger hjelp ved en evakuering?
Spør beboerne i forkant av en brann
øvelse, og ta godt vare på oversikten. Den
kan komme til nytte.
• Husk at OBOS-banken tilbyr finansiering
til boligselskap som iverksetter brann
sikkerhetstiltak.

LES MER
Se HMS-modulen på Styrerommet.net eller
last ned brosjyren «Ta sikkerhet på alvor!»
på www.brannvernforeningen.no/boligselskap. Her finnes gode tips om HMS-arbeid i
boligselskapet.
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TJENER PÅ
OPPGRADERING R

ÅTTE LEILIGHETER: Kjetil Hetland (til v.) og
Kim Lansborg startet med å få generalforsamlingen til å vedta at styret skulle se på ulike
muligheter. – Vi vurderte boder, lekearealer,
treningsrom og daginstitusjon, forteller Hetland.

Tomme lokaler etter en nedlagt barnehage har blitt til åtte leiligheter på Romsås.
Det gir penger i kassa og et løft for fasaden og uteområdet.
TEKST: HENRIK SØRLIE
FOTO: NADIA FRANTSEN

Røverkollen borettslag har hatt en real oppgradering de senere årene. 238 leiligheter har
fått nytt bad og rørsystem, og blokkene har
fått ny fasade. Det var bare ett sted som ikke
hadde blitt rehabilitert, og det var førsteetasjen i en av blokkene. Der hadde det vært
kommunal barnehage, men den ble nedlagt
i 2001 siden Romsås hadde overskudd av

barnehageplasser. Deretter har lokalene stått
tomme og vært utsatt for gjentatte innbrudd
og hærverk.
– Kommunen har ikke vært interessert i å
benytte lokalene, mens vi har ønsket å oppgradere fasaden og uteområdet, forteller styreleder Kjetil Hetland i Røverkollen.

FIKK BYGGANALYSE
I lang tid var det uenighet mellom borettslaget og kommunen om fellesutgiftene, men
denne tvisten ble løst da kommunen gikk med
på å selge lokalene til en rimelig pris. Taksten
var rundt tre millioner, men lokalene ble solgt
for kroner null mot at borettslaget slettet fordringene på 1,5 millioner kroner.
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Borettslaget har hele veien brukt profesjonell
hjelp, og før kjøpet fikk de utført en bygganalyse for å beregne kostnader kontra salgsgevinst av nye leiligheter. Kostnadene ble
beregnet til omtrent 20 millioner kroner for
åtte leiligheter fordelt på 566 kvadratmeter.
Det var usikkert om de ville gå i overskudd
selv om de kunne få lokalene for bare 1,5 millioner kroner. Nestlederen i styret, Kim Lansborg, var blant dem som gikk imot – inntil
boligprisene skjøt i været for noen år siden.
– Det er lav kvadratmeterpris her på Romsås,
men i 2014 hadde prisene økt såpass at vi følte
oss trygge på at dette skulle gå litt i pluss,
sier Lansborg
FORVALTER BOLIGMASSEN
De to understreker at styrets oppgave er å forvalte og vedlikeholde boligmassen – ikke å
spekulere i profitt. For dem har oppgradering
av uteområdene og fasaden vært det viktige.
– Og ikke minst har vi fått tilkomstvei for
brannbil, påpeker Hetland.
Nå skal leilighetene selges trinnvis i månedene
fremover. Selv om de ikke nødvendigvis kommer til å tjene store summer på salget, er de
sikret høyere inntekter fremover.

– En god del av husleien går til nedbetaling av
gjeld, spesielt nå som rentene er lave. Vi har
beregnet at det årlig blir rundt 100 000 kroner i netto inntekter fra de åtte leilighetene.
Derfor blir dette uansett en lønnsom investering på sikt.

HELT NYTT: Stylet og klart for visning. Bruktprisene i Røverkollen borettslag ligger på
35-42 000 kroner pr. kvadratmeter, avhengig av
standard og størrelse.

HADDE TOTALENTREPRENØR
Når Bolig & Miljø er på besøk, blir leilighetene vasket og blikkenslageren gjør siste fin-

Det er lav kvadratmeterpris
på Romsås, men i 2014
hadde prisene økt såpass
at vi følte oss trygge på at
dette skulle gå litt i pluss.

Kjetil Hetland og Kim Lansborg.

Kim Lansborg

get valgte totalentreprise. Øyvind Moen AS har
hatt prosjektledelsen, 4B Arkitekter har tegnet
og SansBygg har vært hovedentreprenør.

puss på det balanserte ventilasjonsanlegget.
Stylisten har møblert to av leilighetene, og alt
er snart klart til første visning. Mye er gjort
siden hele lokalet ble strippet til betongen i
fjor høst. Tidligere erfaringer hadde lært dem
at det kan bli dyrt å gjøre alt selv, og borettsla-

– Vi hadde gode erfaringer med disse, og hele
byggeprosessen har gått veldig greit. Vi har
vært opptatt av kvalitet og ikke stresset entreprenøren på tid. Alle vet hva hastverk kan føre
til. Resultatet har blitt svært bra, og nå er det
er tid for å selge, sier Hetland.
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GIR RÅD: Thale Scheie
i OBOS Prosjekt.

ROM TIL OVERS?
HÆRVERK: Kommunen lot lokalene stå tomme, og i 2008 var forfallet
allerede godt i gang. (Foto: privat)

Har ditt boligselskap et loft, kjeller eller andre rom som kan komme
bedre til nytte? Her er noen råd fra Thale Scheie, prosjekt- og byggeleder i OBOS Prosjekt.
• Hva ønsker dere? Bruk tid på en gjennomgang av muligheter og alternativer. En arkitekt kan lage skisser og kanskje komme opp med forslag
om helt andre bruksområder enn dere har tenkt på. Svømmebasseng?
Garasje? Verksted?
• Egner lokalet seg til det ønskede formålet? Her bør en se både på
planløsning, konstruksjon og brannforhold. Hent inn bistand fra en
arkitekt, og eventuelt i tillegg en brannteknisk rådgiver. Husk at de
byggtekniske forskriftene blant annet pålegger universell utforming,
selv om det kan innvilges fravik.
• Få profesjonell hjelp til å lage et kostnadsoverslag.
• Ta tidlig kontakt med Plan- og bygningsetaten. Ha en forhåndskonferanse for å avklare gjeldende krav og forskrifter.
• Står boligselskapet ditt på Byantikvarens gule liste? Ta tidlig kontakt
med Byantikvaren!
• Ombygginger må forankres i vedtak på generalforsamlingen, og
beboerne bør få god informasjon gjennom hele prosessen.
• Hvis du selv står for rammesøknaden, har du et mer avklart prosjekt
når du skal innhente tilbud på utførelse. Da er det mindre fare for
endringer, tilleggskostnader og forsinkelser i prosjektet.
• Det er mye å tenke på ved større byggeprosjekter, og styret er ingen
profesjonell part. Det anbefales derfor at man søker profesjonell
bistand til planlegging og gjennomføring.
• En totalentreprise kan være det tryggeste, for da ligger ansvaret for
all prosjektering og utførelse hos entreprenøren.

Nå tar Vaktmester Andersen i bruk droneflyging, en helt ny måte
å sjekke tak og fasader på. Det er ikke lenger noe behov for
kostbar leie av lift eller andre forberedelser.
Dronen tar film og bilder som klart avdekker skader, og i tillegg
kan brukes som grunnlag for anbud på reparasjonsarbeid.
La oss gjøre en rask og
enkel tak- og fasadesjekk
nå. Det kan spare store
utgifter fremover.
Du treffer oss på telefon
22 38 92 92 eller på
vaktmesterandersen.no

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.

ludensreklame.no

Foto: dji.com

Noe av det som er viktigst å sjekke på en bygård har også vært
noe av det vanskeligste å få gjort en skikkelig kontroll av. Feil på
tak, piper og takrenner kan utvikle seg til svært kostbare skader
hvis de ikke oppdages i tide.

Spar store
penger på en
rimelig sjekk

Trenger ditt
borettslag en
oppgradering?
Da kan det samtidig lønne
seg å etterisolere med
ROCKWOOL isolasjon.

Mange borettslag og sameier har valgt det unike fasadesystemet REDAir® FLEX til etterisoleringen.
Med REDAir FLEX oppnås et heldekkende isolasjonssjikt
uten kuldebroer. Boligenes bokomfort øker og i tillegg
blir både brannsikkerheten og lyddempingen forbedret.
Systemet gir også stort arkitektonisk spillerom og
monteringsarbeidet går hurtig.
Mer informasjon finner du
på www.rockwool.no.

Trenger du betalingsløsning til
el-bil lading eller for å ta betalt
for klesvask i fellesvaskeri?
Du betaler trygt og raskt uten pinkode. Nayax aksepterer
alle kort fra Eurocard, Mastercard og VISA.
Betal med Contactless NFC – SMS – Monyx mobilApp –
Chip – Magnetstripe – Verdikort
• Kan integreres mot andre
selvbetjente utsalgspunkter
(selvvask, toaletter, lading
av el-biler, kaffemaskiner,
vaskemaskiner etc.)
• Online back office system
med rapporter for salg, drift,
alarmer for driftsstans, prislister
og lagerstyring i sanntid
• BI- system for å se
salgstrender, kostnadsanalyser

og fortjenestemargin. Du kan
skreddersy rapportene slik du
selv ønsker
• Bedre sikkerhet og rutiner for
varepåfylling og ruteplanlegging
som sparer kostnader
• Alarmer til SMS og Mail for
hendelser som strømbrudd eller
andre uønskede hendelser på
maskinen

Elektroniske Betalings Systemer AS
Peder Sletners vei 2, 1411 Kolbotn,
Tel: + 47 66 80 50 20, www.ebs-as.no
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TILBYGG TIL
BESVÆR

SAMLET: Styreleder Margrethe
Wam Solvang ønsker at sameiet skal ha både forsikringsog vedlikeholdsansvar for
tilbyggene.

Sørg for å ha en god plan for tilbygg i boligselskapet. Da kan mange problemer unngås.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN/NYEBILDER.NO

ikke går lenger enn tre meter ut fra veggen,
sier styreleder Margrethe Wam Solvang.

get, og omvendt. Da kan det fort bli uenighet
om hvem som har ansvaret, sier Solvang.

I sameiet Søndre Nes i Bærum skinner solen
ned på rekkehusbebyggelsen. Sameiet består av
80 rekkehus, og på enden av flere av rekkene
er det bygget på flere små tilbygg.

Seksjonseiere som har valgt å bygge på, har
selv vært ansvarlig for forsikring og vedlikehold av tilbygget.

VEDLIKEHOLD
Sameiet har nylig vedtatt at tilbyggene skal
forsikres gjennom sameiets forsikring så lenge
seksjonseier har innmeldt tilbygget i hovedbygget. Nå ønsker styrelederen at sameiet også
skal overta vedlikeholdsansvaret for tilbyggene.

– Seksjonseierne i enderekkehusene har kunnet bygge på boligen sin, så lenge fasaden har
samme panel som hovedbygget og tilbygget

– Men det er problematisk når tilbygget forsikres separat fra hovedbygget. Ofte er tilbygget
en utviding av stua. Begynner det å brenne i
stua i hovedhuset, sprer det seg rast til tilbyg-

– Når sameiet har leid inn malere for å male
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fasaden, har ikke tilbyggene blitt malt, det
har vært seksjonseiers eget ansvar. Noen seksjonseiere har ikke malt, og det har ført til at
noen tilbygg er i en annen farge enn hovedhusene, sier hun.
Selv om det ville være praktisk at sameiet
overtar vedlikeholdsansvaret, er det ikke problemfritt. Sameiet vet ikke om kvaliteten på
tilbygget er god nok, eller om det har blitt
drenert skikkelig rundt tilbygget.
– Dette kunne vært unngått, dersom vi hadde
hatt klarere retningslinjer for hva som måtte
være på plass om noen ønsket å bygge ut. Her
burde det vært lagt ved en tegning, krav til
materialer og at tilbygget skulle tilfredsstille
dagens standard. Vi har nå hentet inn profesjonell hjelp for å få en oversikt over tilstanden
før det blir avgjort om sameiet skal overta
vedlikeholdet, sier Solvang.
DELEGERE TIL STYRET
Tilbygg er først og fremst aktuelt i boligselskap
som består av rekkehus og småhus. Juridisk
direktør i OBOS, Terje Sjøvold, forteller at selv
om tilbygg kan by på ekstra utfordringer, er
det ikke nødvendigvis noe som bør unngås.
– Mange boligselskap har blitt bygget med
tanke på at det skal være mulige å utvide.
Utbyggingen var ofte Husbanken-finansiert,
med stramme rammer og begrensninger for
hva man kunne bygge, sier han.

Dersom en seksjons- eller andelseier ønsker
en ombygging, påbygging eller fasadeendring
på sin bolig, krever både borettslagslover og
sameielover to tredjedels flertall på generalforsamlingen. Det betyr at generalforsamlingen
må stemme over saken hver gang noen ønsker
å bygge på.
– Det er lite hensiktsmessig, både fordi det
kan føre til forskjellsbehandling fra år til år, og
fordi at seksjonseieren må kunne søke oftere
enn én gang i året. Generalforsamlingen bør
derfor fatte et rammevedtak om hvilke utbyg-

Det er problematisk når tilbygget forsikres separat fra
hovedbygget
Margrethe Wam Solvang, styreleder i sameiet
Søndre Nes

ginger de vil tillate, og så delegere til styret
å fatte vedtak når noen søker, sier Sjøvold.

vedlikehold, og eventuelle endringer i felleskostnader. Erfaringsmessig kan det oppstå
trøbbel i ettertid, særlig der boligen skifter
eier. Med en klar avtale unngår man uenighet
om hvem som er ansvarlig for hva, sier han.
Det er mulig å gi andels- eller seksjonseier
ansvar for å forsikre tilbygget og stå for vedlikeholdet. Men Sjøvold anbefaler at tilbygget
blir overført til den vanlige boligmassen og
at boligselskapet overtar både forsikring- og
vedlikeholdsansvar.
– Tenk deg at et hus med en opprinnelig
grunnflate på 50 kvm får et tilbygg på 10
kvm. Hvis taket så skal skiftes, er det helt
uhensiktsmessig at boligselskapet har ansvar
for de 50 kvm, mens beboeren selv skal ha
ansvar for de 10, sier han.
ØKTE FELLESKOSTNADER
Han anbefaler også at seksjonseierens felleskostnader øker når boligen blir større.
– Felleskostnadene bør reflektere andelen i
boligselskapets vedlikeholdsutgifter. Blir
boligen større, bør også andelen av vedlikeholdsutgiftene øke, sier han.

VIKTIG MED KLARE AVTALER
Dersom boligselskapet vil tillate tilbygg,
anbefaler Sjøvold tydelige avtaler.
– Avtalen bør inneholde hvilket ansvar
seksjonseier har, både under utbygging og

TILBYGG: I sameiet Søndre Nes
har de som bor i enderekkehus fått
lov til sette opp et tilbygg. Noen bruker tilbygget til å utvide stuen, her gir
tilbygget større gang og en utebod.

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
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TID FOR HØSTSEMINAR
Kalenderen lyver ikke; det er tid for høstseminar
OBOS-land og strand rundt. Oslo og omegn var i år
først ute med sin samling på Ullevaal i september.
Les mer på de neste sidene!
TEKST: EDDIE CHR. THOMAS
FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN / NYEBILDER.NO

R
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HELTER: – Dere er heltene i
styreverden, sa foredragsholder
Arne Selvik til de 450 styremedlemmene.

– DERE ER HELTENE
«Kor e alle helter hen?» spør artisten Jan Eggum. – Du finner dem i styrer
i borettslag og sameier, skal vi tro siviløkonom og sosiolog Arne Selvik.
TEKST: HEIDI RØNEID FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

Selvik var en av flere foredragsholdere, da 450
styremedlemmer fra Oslo og omegn møttes
til seminar på Ullevaal stadion. Han innledet sitt foredrag om konflikthåndtering med
å berømme de fremmøtte for å ha påtatt seg
styreverv:
– Jeg har lang erfaring med ulike styrer i
næringslivet, og for meg er det ingen tvil: dere
er de virkelige heltene i styreverden! Erfaring
fra styreverv i et borettslag eller sameie bør
telle dobbelt! Har man klart å få til et godt
arbeid i et borettslagsstyre, klarer man det
meste, sa Selvik. Som bergenser passet også
Selvik på å takke OBOS for at man hadde
opprettet en egen liga der byens fotballstolthet, Brann, kunne få spille.

– ET BEDRE BOMILJØ
Organisasjonspsykolog og tidligere fotballproff Erik Solér trakk frem viktigheten av at
noen er villige til å gjøre en innsats på vegne
av mange.
– Uten dere ville manges bomiljø og livskvalitet
blitt mye dårligere. Dere gjør en stor frivillig
innsats som utgjør en grunnstamme i det norske samfunnet. Dere bør være stolte av dere selv!
FOTBALL OG OBOS
Solér oppfordret til ikke å tenke så mye på
den ene i oppgangen som alltid skal krangle
og protestere, men heller på alle de andre som
er takknemlige og setter pris på arbeidet man
legger ned.

Norsk fotball er veldig glad for at OBOS har
kommet inn som en hovedsamarbeidspartner,
poengterte han:
– Alle toppklubbene er oppglødd over at
OBOS støtter fotballen, nettopp fordi dere
står for verdier som dugnadsånd, fellesskap
og frivillighet, sa Solér.
– STILL KRAV TIL OSS!
Seminaret fikk også besøk av OBOS’ nye konsernsjef, Daniel Siraj, som ønsket at styrene
skulle stille høye krav til OBOS og ikke nøye
seg med middelmådighet:
– Jeg ønsker ikke bare å høre de gode historiene, men også hva vi kan bli bedre på. Som
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STINN BRAKKE: Det var stor interesse for å delta på seminaret, som fant sted i UBBs konferanselokaler på Ullevaal stadion.

forvaltningskunder hos OBOS skal dere kunne
forvente det beste.

Seminar for
styremedlemmer

– Det blir ingen revolusjon når jeg overtar
etter Martin Mæland, understreket Siraj.

Også denne høsten inviterer OBOS til seminar for styremedlemmer. På programmet i
Oslo stod blant annet:
• etablering av ladestasjoner for elbil
• konflikthåndtering
• kameraovervåking
• nye energikrav
Alle foredragene fra seminaret blir tilgjengelige på Styrerommet.net. OBOS arrangerer
lignende seminarer andre steder i landet.
Følg med på Styrerommet.net for mer
informasjon.

– OBOS er tuftet på en visjon, nemlig å oppfylle boligdrømmen, og det handler om alt fra
å bygge boliger til å forvalte boliger. Dette
er et stort ansvar, og vi skal fortsatt legge de
samme verdiene til grunn i vårt arbeid som
vi gjør i dag. Vi skal være skikkelige, vi skal
være kvalitetsbevisste og ikke minst skal vi
være offensive og stadig på utkikk etter hvordan vi kan forbedre oss. Det er også viktig at
vi er lønnsomme, slik at vi sikrer oss et godt
grunnlag for å møte fremtiden, med helt nye
utfordringer og forventinger, sa Daniel Siraj.
MAT OG MINGLING
Det var langt mer enn foredrag som ble tilbudt seminargjestene. Ettermiddagen startet

NY SJEF: Daniel Kjørberg Siraj er ny konsernsjef
i OBOS. – Dere skal kunne forvente det beste fra
OBOS, sa Siraj.
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TEMA: Høstkonferanse

HVA SYNES DU OM SEMINARET?

VÆR STOLT: Tidligere fotballproff, nå organisasjonspsykolog Erik Solér, oppfordret styremedlemmene til å være stolte av den jobben de gjør.

MORTEN CELL

ELIN GRAN-ØSTLI

ORREMYR BORETTSLAG
Det var veldig bra. Høydepunktet var foredraget til Arne Selvik, men også dette med
elbiler var interessant. Kunne ønsket litt mer
tid til å utveksle erfaring med andre og til å
snakke med de som stod på stand. En sterk
5-er fra meg!

STUBBERUDLIA BORETTSLAG
Det var mitt første OBOS-seminar, og jeg
er godt fornøyd! Aller best var Arne Selviks
foredrag om konflikthåndtering. Foredraget
om elbiler var også nyttig. Det samme gjelder kameraovervåking. Terningkast 5!

ERIK LIEN

INGRID RASTEN

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE
Et veldig bra opplegg! Jeg satte stor pris
på at den nye OBOS-sjefen kom innom. Vi
kjenner jo den gamle så godt, så det var fint
at Daniel Siraj tok seg tid. Det er ellers fint
at foredragene er korte og konsise. Det blir
terningkast 5!

ØVRE GRORUD BORETTSLAG
Dette var mitt første OBOS-seminar, og jeg
hadde kanskje litt for høye forventninger. Jeg
synes det kom litt få konkrete råd og tips.
Foredraget om konflikthåndtering var greit,
og appellen fra Solér var fin. Alt i alt blir det
terningkast 3.

med servering av ulike tapasretter. I en pausen
ble det kaffe og kake og mulighet for å besøke
standene til ulike samarbeidspartnere og tjenesteleverandører, blant annet Boligenergi, OBOSbanken, medlemsavdelingen i OBOS, Gårdpass
og Get. Det var også flere konkurranser der man
kunne vinne billetter til kulturarrangementer
og fotballkamper.

Høstsamlinger
på rekke og rad
Oslo og omegn var først ute, og OBOS Vestfold har også rukket å avvikle sitt høstseminar. Her er listen over samlingene som
venter rundt omkring i landet:
OBOS Ålesund
OBOS Østfold
OBOS Rogaland
OBOS Stor-Bergen
OBOS Innlandet

17.-18. oktober
24.-25.oktober
28. oktober
21. november
10. november

Lav anbudspris er fristende,
men gir det god eller dårlig økonomi?

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 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

Kjære alle vaktmestere, styremedlemmer - og ledere, og alle
andre som bor i OBOS Borettslag

Annonse

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.

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
Sannheten er at Plumbo ikke ska- tatt tålte av kjemikalier; ikke en
der plastrør som er godkjent for gang sitronsyre. Dagens plastrør
bruk i avløp i norske bygninger. har imidlertid ingen problemer
Landets største leverandører av med Plumbo eller andre avløps- dukter; Plumbo Heavy Gel eller
avløpsrør i plast har alle bekref- åpnere” 1
Plumbo Proff Aktiv Gel. Også her
tet at Plumbo ikke har gjort noe
skal man selvfølgelig følge bruksskader på deres rør. Mangeårig Rørleggerne hevder at Plumbo anvisningen, men om dette ikke
teknisk direktør i Rørleggerbe- forsteiner seg i rørene. De har rett gjøres har det ingen uønsket efdrifters Landsforening, Ole Lar- i at Plumbo pulver kan forsteine fekt.
merud har flere ganger uttalt seg seg hvis det brukes feil – hvis ikke
Ingenting fungerer bedre enn
”Plumbo har aldri skadet plastrørene våre” bruksanvisningen følges:
1. varmt vann i vasken 2. hell rik- Plumbo pulver når det virkelig
tig mengde pulver i avløpet 3. gjelder. Men Plumbo gel produkvent i 30min. 4. etterfyll med ri- tene vil i de aller fleste tilfeller
kelig mengder varmt/ kokende åpne opp blokkeringene i røret,
vann. Plumbo gel og flytende og vil i enkelte tilfeller der hår er
produkter kan ikke under noen ingrediens faktisk virke enda rasomstendigheter forsteine seg.
kere (eks. i dusj/bad avløp).

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 i Norsk Wavin
AS har aldri hørt at Plumbo har skadet plastrørene deres.
Syv av ti rørleggere benytter våre rør, og vi ville garantert
blitt informert dersom slike skader hadde oppstått.

I noen borettslag finnes det «reg- Hilsen Plumbo gjengen
ler» om at man «ikke skal bru- www.plumbo.no
ke Plumbo». Det som egentlig
menes er at de ikke anbefaler at
det brukes avløpsåpner i pulverform, fordi de vil unngå feilbruk.
1 Kongslie, D.E. (2012) Spiser Plumbo rørene?
I slike tilfeller kan man for sikker- http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/bolig/bad-oghets skyld velge Plumbo gel pro- vatrom/spiser-plumbo-rorene/
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TEMA: ØKONOMI/Universell utforming

UNIVERSELL
UTFORMING

– Nå har også jeg glede av å kunne bruke det fine uteområdet vårt.
Universell utforming betyr mye for mange, sier Laila Grøtting.

TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

har de fått et supert uteområde som alle kan
bruke.

Hun bor i Svarttjern borettslag på Romsås
i Oslo og trenger rullestol for å bevege seg
rundt utendørs. Nå er det store uteområdet
rehabilitert, og byggekomiteen har vært
særlig opptatt av universell utforming. Nå

Et 30-talls personer følger etter tidligere styremedlem og medlem av byggekomiteen Paul
Smedbakken, rundt i Svarttjern borettslag. Det
arrangeres seminar om universell utforming, og
Svarttjern blir brukt som foregangseksempel.

LETTERE: Det nå er mulig for meg å være ute og
bruke benker og bord, sier Laila Grøtting (t.v), her
sammen med Paul Smedbakken fra byggekomiteen
og Trine Preserud fra Universell Utforming AS.

– Før rehabiliteringen var uteområdet mørkt
og det var et stort behov for vedlikehold. Det
var høye kantsteiner rundt lekeplasser, mørke
inngangspartier med rister oppå asfalten og
inngangsdører som var tunge å åpne. Både
fasader og uteområdet var forfallent og det så
ut som om vi bodde i en forlatt russerlandsby,
sier Smedbakken.
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Hensynet til universell
utforming har medført
en ekstrakostnad på
1–2 prosent.
Paul Smedbakken, Svarttjern borettslag

STØTTE: Lekeplassen er en såkalt handicap-lekeplass, og borettslaget
fikk 1.380.000 kroner i støtte fra Husbanken for å bygge lekeplassen.

TILGJENGELIG: Det er ingen høye kanter eller gressplener man må over
for å komme inn på lekeplassen. Det gjør at også bevegelseshemmede kan
blir med helt inn på lekeplassen.

I 2009 vedtok borettslaget å totalrehabilitere
fasader og uteområdet, og opprettet en byggekomite.

– Nå kan rullestolbrukere kjøre helt inn på
lekeplassen, i stedet for å sitte flere meter unna
og se på når barna leker, sier Smedbakken.

– Så fort byggekomiteen ble opprettet,
begynte beboerne å komme med ønsker. Det
de etterlyste mest var bedre fremkommelighet
og bedre møteplasser, sier han.

I tillegg har borettslaget fått godt opplyste
gangveier, store nummerskilt på bygningene,
inngangspartier uten rister og dørstokker, og
sitteplasser tilpasset rullestolbrukere.

INGEN HØYE KANTER
For to år siden sto de nye uteområdene ferdig.
Der det tidligere var kantstein og plen mellom
gangveier og lekeplasser, er det nå lagt gangvei helt inntil lekeplassen, og kantsteinene er
gravd så dypt ned i bakken at det er mulig å
kjøre over med rullestol.

NYTTIG FOR BARNA: Blokkene har to nummerskilt, ett stort skilt høyt oppe på veggen så
barna lett kan se hvor de bor, og ett skilt rett ved
oppgangen så det er lett for ambulansepersonell
å finne frem. Blokkene har også ulike farger på
skilt og figurer foran inngangen.
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TEMA: ØKONOMI/Universell utforming

TRE PÅ SEMINAR
• Hva har du fått ut av seminaret
og omvisningen i Svarttjern
borettslag?
MAGNUS LERENG,
vaktmester i Årdal
boligbyggelag,
Sogn og Fjordane

SEMINAR: Styreledere, interesseorganisasjoner, arkitekter og utbyggere deltok på seminaret om
universell utforming. Paul Smedbakken orienterte om valgene som er gjort i Svarttjern.

– Vi ville ha utebord med en bordplate som
var en god del lengre en benkene, slik at rullestolbrukere kunne kjøre helt inntil bordet.
Leverandøren hadde ikke det vi ønsket, men
vi fikk overtalt dem å spesiallage bord til oss,
sier han.
TILBAKEMELDINGER
Borettslaget består av 251 enheter, og Smedbakken forteller at det er rundt syv stykker som bruker rullestol, og ti som bruker
rullator.
– Høye kanter, rister eller dørkarmer kan være
til hinder for rullestolbrukere. Hull i asfalten
er vanskelig å kjøre på, sier han.
Men det er ikke bare de som bruker rullestol
som er fornøyde.
– Disse løsningene er ikke bare for handikappede, alle har godt av å slippe høye kanter de
kan snuble i. Der det er tilrettelagt for rullestoler, er det også tilrettelagt for barnevogner,
sier Smedbakken.
KOSTNADER
Uteromsrehabiliteringen kostet 35 millioner
kroner, og borettslaget fikk 1.380.000 kroner i
støtte fra Husbanken til handikap-lekeplassen.
Smedbakk tror hensynet til universell utfor-

ming har medført en ekstrakostnad på 1-2
prosent.
– Om du legger en brostein høyt eller lavt og
deler den skrått eller rett, spiller ingen rolle,
det koster ikke mer stort sett. Hvis du skal
gjøre tilsvarende det vi har gjort, er det nesten
flaut å si at det har vi ikke råd til, for det er
helt minimale kostnader, sier han.
Smedbakken tror at endringene gjør at beboerne kan bli boende lenger hjemme.
– Uten universell utforming risikerer beboerne å måtte flytte hvis de må bruke rullestol.
Men nå kan de bli gamle i sitt kjente miljø,
som betyr at de kanskje kan klare seg lenger
hjemme. Det er også mange av barna som er
vokst opp her som flytter tilbake, og da er
det jo av stor verdi å kunne bli boende i nærheten av familien, selv om man blir gammel,
sier han.

GOD BELYSNING
Belysning er også veldig viktig når det
kommer til universell utforming. God belysning gir trygghetsfølelse, både fordi du kan
se folk som kommer mot deg på gangveien
og fordi det er lettere å se hvor du skal gå.

– Jeg har blitt inspirert av lekeplassene, av
gangveiene og bordene som er tilrettelagt.
Jeg holder uteområdet for elleve borettslag,
og dette inspirerer meg i arbeidet.
TORGEIR GAUNDAL,
styreleder Flotane
borettslag, Årdal

– Vi oppgraderer lekeplassen og vil ta hensyn
til universell utfordring med lave fortauskanter. Vi har ingen med rullestol i borettslaget,
men vi har flere med rullator. Så det er greit
om de kan komme seg rundt uten å måtte
løfte på rullatoren.

HILDE RAVLO,
styreleder
Kostadflaten
borettslag, Bergen

– Vi ønsker å gjøre noe med uteområdene,
men ble nedstemt på generalforsamlingen.
Vi er her for å få inspirasjon og ideer. Jeg synes det å ha lekeplasser som er tilrettelagt er
spesielt interessant, og å ha senket tilgang.
Det er ikke bare bra for de som er handikappet, de er bra for alle.
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Nøkkelfri hverdag
Hadde det ikke vært fint, om borettslaget du bor i, slapp å ha nøkkel for å komme inn
i leilighetene eller fellesrom? Løsningen er enten Kaba Evolo standalone system,
eller Kaba Exos for online brikke/kort administrasjon. Fleksibelt og kostnadseffektivt i
forhold til tradisjonell adgangskontroll. Kaba leverer alt fra lås og beslag til adgangskontroll.
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Kommentar;

Er du også ambassadør?
Vi har lagt bak oss en hektisk årsoppgjørsperiode, der mange av OBOS’
medarbeidere har stått på for å få ferdig regnskaper og årsberetninger for
boligselskapene. Vi anser årsoppgjøret som vår årlige eksamen, og vi gjennomfører derfor, i etterkant av årsmøtene, en måling av hvor fornøyde boligselskapene er med jobben vi gjør.
Dere som er styreledere har fått en e-post fra forvaltningskonsulenten med
noen spørsmål om hva dere mener om ulike deler av våre tjenester. Vi har fått
svar fra mer enn 1 550 styreledere. Resultatet foreligger nå, og det er gledelig
å se at de aller fleste av våre forvaltningskunder er fornøyd med jobben vi gjør.

Daniel Kjørberg Siraj
ny konsernsjef i OBOS
Torsdag 1. oktober 2015 overtok Daniel
Kjørberg Siraj (40) stillingen som konsernsjef i boligorganisasjonen OBOS.
– Min ambisjon for OBOS er at vi skal
være en utbygger som tenker som en innbygger. Vårt oppdrag er klart og tydelig.
OBOS skal oppfylle boligdrømmen for
enda flere gjennom å skaffe dem gode
hjem, og vi skal sørge for trygg og fremtidsrettet forvaltning av
boligene når folk har flyttet inn. Gjennom satsing på bank og
forsikring samt gode medlemstilbud, skal vi styrke leveransen vår
til medlemmene ytterligere i tiden fremover, sier Kjørberg Siraj.

Hederspris til MO-LA-stiftelsen

BOLIG & MILJØ
Et fagblad

FOR TILLITSVALGTE OG VAKTMESTERE I BOLIGSELSKAPER / 01.2005 / ÅRGANG 28

Som det fremgår av bildet ovenfor, er mer enn 87 prosent av forvaltningskundene definert som ambassadører for OBOS. Det er vi glade for, men vi
er selvsagt ikke fornøyd med en nedgang på ett prosentpoeng i forhold til
fjoråret. Vi vil benytte tilbakemeldingene fra dere til å forbedre oss med
fortsatt mål om å levere dere de beste forvaltningstjenestene på markedet.
Takk for at dere tok dere tid til å svare oss på våre spørsmål!

HEDRET: Loddefjord-utvalgets leder, Hege Aarethun, delte ut en hederspris til Mo-La-stiftelsen. George Myhrvold lover at prisen skal komme barn
og unge i bydelen til gode

BOLIG & MILJØ

Loddefjord-utvalget er oppnevnt av alle borettslagene i denne bydelen
vest i Bergen. Nå har utvalget for første gang delt ut en hederspris, og
denne ble tildelt Mo-La-stiftelsen. Navnet forteller at formålet siden
starten for mer enn 25 år siden har vært å arbeide for en meningsfull
oppvekst
i Laksevåg.
Stiftelsen
er et bindeledd
FOR TILLITSVALGTE
OG VAKTMESTERE
I BOLIGSELSKAPER
/ 01.2005 / ÅRGANG 28mellom offentlige og
private aktiviteter i bydelen og en tilrettelegger for samarbeid på tvers
av de ulike etatene i bydelen.

Et fagblad

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.

Stiftelsens leder, George Myhrvold mottok prisen og en gave på 5000
kroner fra utvalgets leder, Hege Aarethun.Regionene gjør seg stadig
mer gjeldende, med et godt kurstilbud i Bergen, Innlandet, Vestfold
og Østfold.
– Dette vil vi se mer av i tiden fremover, og det er veldig bra for styre
medlemmer i de aktuelle regionene, sier Laila Grymyr.

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

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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Juristen
I vårt borettslag har en av
andelseierne begynt å legge ut
leiligheten sin på en nettbasert
tjeneste som formidler korttidsutleie både av enkeltrom og av
hele leiligheter. Tjenesten synes
å rette seg mot turister, for det
ser ut til å dreie seg om alt fra
en helg til en ukes varighet. Vår
mann ser ut til både å leie ut hele
leiligheten og enkeltrom i denne.
Er dette lov?
l SVAR:

Utgangspunktet for borettslagsleiligheter er klart nok:
Borettslagsboligen skal tjene
til andelseiers bruk som egen
bolig – ikke som investeringsog utleieobjekt. Det er derfor
klare begrensninger for i hvilken
utstrekning man kan leie ut en
borettslagsbolig, i motsetning til
en bolig i et eierseksjonssameie,
der utleieretten som utgangspunkt er fri.

enhver overlating, enten det blir
betalt leie eller annet vederlag
eller ikke).
Etter brl.l. § 5-4 kan andelseier
tilnærmet fritt leie ut enkeltrom,
så lenge han selv bor i leiligheten.
For enkelhets skyld kalles dette
gjerne «hybelutleie», enten det
dreier seg om en spesielt innredet hybelenhet eller et ordinært
rom. Han trenger ikke søke styret
om å få lov til denne typen utleie.
Hvis andelseier leier ut enkeltrom i boligen for kortere tidsrom,
også gjennom slik utleietjeneste
som her beskrevet, vil jeg anta at
dette normalt omfattes av dette
unntaket og må godtas så lenge
han selv bor i boligen. Dette til
tross for at det neppe var denne
typen arrangement man hadde
for øye da lovens bestemmelser
ble utformet.
Når det gjelder utleie av hele
boligen, er det mer komplisert.

Andelseier kan tilnærmet fritt leie
ut enkeltrom, så lenge han
selv bor i leiligheten
Under visse omstendigheter kan
andelseieren likevel leie ut boligen
til andre, uten at dette er i strid
med loven.
De viktigste unntakene er å
finne i brl.l. § 5-4 til § 5-6, som
regulerer adgangen til å overlate
borettslagsboligen til en annens
bruk (s.k. «bruksoverlating» et nyord som er ment å omfatte

Etter brl.l. § 5-5 kan andelseier
leie ut hele boligen for en periode
på inntil tre år, dersom han selv
har bodd i boligen i minst ett av
de to foregående år. Etter brl.l.
§ 5-6 kan andelseier leie ut hele
boligen utover tre år eller uten
krav om forutgående botid, dersom det foreligger såkalt «særlig
grunn», for eksempel midlertidig
fravær utenbys på grunn av jobb

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 ER DET LOV Å LEIE UT TIL
TURISTER?

eller skolegang. Etter både brl.l.
§ 5-5 og § 5-6 skal det søkes om
godkjenning hos styret. Det antas
at ingen av disse alternativene er
anvendelige på den beskrevne
situasjonen, der vedkommende
leier ut boligen for en helg eller
noen få netter.
Som utgangspunkt skulle man da
kunne legge til grunn at utleie av
hele boligen på denne måten var
forbudt. Fullt så strengt kan man
imidlertid neppe forstå loven. Det
må legges til grunn at såkalt leilighetsvis overlating av boligen,
dvs. at man en gang i blant låner
den bort til venner, familie eller
andre som er på besøk i byen, må
godtas uten å være i strid med
utleieforbudet. Om overlatingen
i tilfelle skjer som kortidsutleie
mot vederlag, og til andre enn
venner og familie, kan neppe lede
til noen annen konklusjon.
Dette betyr imidlertid ikke at det
er «fritt frem» for denne typen

utleie. Hovedformålet med en
borettslagsbolig er at den skal
tjene som andelseierens bolig.
Slikt utleie må forutsettes å ha
et begrenset omfang, selv om det
kan være vanskelig å fastsette
noen konkret grense i form av
antall dager eller uker. Dersom
utleievirksomheten får et slikt
omfang at utleien blir å anse som
en form for næringsdrift, vil vi
relativt klart være utenfor det
handlingsrommet man har i forhold til leilighetsvis overlating av
bruken.
Videre er det et vilkår at man
ikke skal bruke boligen på en
måte som er til urimelig eller
unødig skade eller ulempe for
andre beboere. Dersom utleievirksomheten medfører ulemper
for de andre beboerne i form av
støy eller annen sjenanse, kan den
stadig forbys, selv om omfanget i
seg selv ikke utgjør mer enn leilighetsvis utleie.
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TEMA: Livet i boligselskapet

GRANLY FEIRET SEG SELV
SLUKKING: Follo brannvesen stilte sporty opp med to brannbiler og mannskaper
som demonstrerte slukking med pulverapparat og redningsarbeid ved hjelp av stigebil.

Boligsameiet i Ski er endelig ferdig med rehabiliteringen.
Det ble feiret med en egen dag, og mer enn 100 beboere deltok
på Granlydagen!
TEKST: MARIT GULBRANDSEN
FOTO: CARIANNE IVERSEN SKJØNNÅS

Rehabiliteringen av Granly boligsameie i Ski
i Akershus har tatt flere år. Underveis er det
utført drenering rundt blokkene, forsterkning
av garasjevegger, maling, beplantning, asfaltering og ny belysning. Til sist installeres et
helt nytt renovasjonssystem med nedgravde
søppeltanker.
Arbeidet har vært utført av håndverksgruppen Alliero, og samarbeidet med styret har

vært svært godt. Så fornøyd var styret at det
alt i fjor høst bestemte at avslutningen burde
markeres på en skikkelig måte.
Valget falt på 22. august, og Granlydagen
ble en kjempesuksess. Under en skyfri
himmel, samlet mer enn 100 beboere seg
rundt grillmat, brus og kaffe. Det ble også
en fin anledning til å orientere om viktige
sikkerhetstiltak. Follo brannvesen stilte
sporty opp med to brannbiler og mannskaper som demonstrerte slukking med
pulverapparat og redningsarbeid ved hjelp
av stigebil. På Granlydagen ble det også gitt

GRANLYDAGEN: Styret i boligsameiet Granly
i Ski vi gjenta suksessen til neste år. Fra v. Hans
Peter Larsen, Anne Heireng, Gunn Korsbøen,
Morten Roness og Kari-Mette Mjønner. Roness
og Kari-Mette Mjønner.

gode tilbud på brannvernutstyr, som mange
benyttetseg av.
Quiz, premier, marsipankake – hva mer kan
man ønske seg? De som deltok er skjønt enige
om at dette må gjentas!
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- maskiner og utstyr til kildesortering

FREMTID: OBOS og Get skal i samarbeid utvikle fremtidens
smarte hjem tilpasset OBOS’ medlemmer.

OBOS velger GET

For et ryddig og
pent utemiljø
BEHOLDERHUS

OBOS har valgt Get som partner for levering av digital-tv og
bredbåndstjenester til borettslag og sameier. I tillegg til digital-tv
og bredbånd skal Get og OBOS også utvikle fremtidens smarte
hjem tilpasset OBOS’ medlemmer.
– OBOS er godt fornøyd med å ha fått på plass en samarbeidsavtale
med Get. Nå sikrer vi eksisterende beboere, og kjøpere av våre
nye boliger, fremtidsrettede løsninger for hjemmet. Avtalen gir
konkurransedyktige priser på levering av bredbåndstjenester og
digital-tv til mer enn 80 000 husstander som forvaltes av OBOS,
sier konserndirektør for forvaltning og rådgivning, Morten Aagenæs i OBOS.

NEDGRAVDE CONTAINERE

SMARTE HJEM- OG SKYTJENESTER
– Get har levert innovative tjenester i det norske markedet i 40 år,
og vi skal snart lansere neste generasjons bredbånds- og tv-tjenester
inkludert smarte hjem- og sky-tjenester. For Get er innovasjon og
nytenkning drivkraften i alt vi gjør, og vi gleder oss til å fortsette
å levere fremtidsrettede tjenester til OBOS’ kunder, sier Gunnar
Evensen, CEO i Get og TDC Norge.
GRUNDIG GJENNOMGANG
OBOS er den største profesjonelle boligforvalteren i Norge, og har
det siste året jobbet målrettet for å inngå en ny avtale med den
beste tv- og bredbåndsaktøren for OBOS-konsernet.
– Vi har hatt en anbudskonkurranse etterfulgt av en grundig gjennomgang av tilbud og betingelser fra flere ulike aktører i markedet. Til slutt var det Get som hadde den beste totalløsningen,
sier Aagenæs.
LANGT SAMARBEID
OBOS har samarbeidet tett med Get i over ti år på levering av
digital-tv og bredbånd til OBOS-forvaltede boligselskap. Nytt
i denne avtalen er at Get også skal levere til OBOS-konsernets
nyboligproduksjon, samt at OBOS og Get også skal utvikle fremtidige tjenester sammen.
Avtalen er inngått for tre år og vil gjelde i alle regionene hvor
OBOS er tilstede.

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

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

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!

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

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

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

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

Brobekkveien 113, 0582 Oslo • Telefon 22 65 79 40 • Telefaks 22 72 44 06
Internett: www.multimaskin.as
E-post: post@multimaskin.as

Grimshei Grafiske 09.14

for alle 4 årstider!

Frisk og
tørr kjeller
Vi løser ditt fuktproblem med
vårt unike Tørt Bygg-system!

Murmesterbedrift AS

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

Ta boligen tilbake!

PIPEREHABILITERING
oslomurmester.no / / Ring 476 60 999

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

Kjeller
Krypkjeller
Boder
Garasjer
Leiligheter

RADON
Vi løser ditt radonproblem
med våre gode løsninger!

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

Radonproblemet løses raskt, enkelt og rimelig
Vi kan tilby:
• Radonsug
• Radonbrønn
• Ventilering

• 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

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
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Aktuelle kurs
Jus i boligsameier
Juridisk avdeling i OBOS vil på dette
kurset lede deltagerne gjennom ulike
problemstillinger som reguleres av
eierseksjonsloven.
TID: 3. november
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1

Juridisk avdeling i OBOS vil, med bakgrunn i borettslagsloven fra 2005, ta for
seg spørsmål knyttet til styrets juridiske
plikter og rettigheter.
TID: 10. november
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1

Effektiv i Word
Lær å lage profesjonelle brev! Dette
kurset går steg-for-steg gjennom hva du
må vite for å bruke Word effektivt, f.eks.
skrive brev og opprette maler.
TID: 5. og 12. november
STED:OBOS, Hammersborg Torg 1

Lær kunsten å lage en god
hjemmeside
Ved å delta på dette kurset vil du bli
rustet til å gjøre hjemmesiden til ditt
boligselskap god og informativ. Kurset er
uavhengig av hvilken plattform hjemmesiden en laget på.
TID: 17. november
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1
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

Alt jeg ber om er en
sjanse til å bevise
at penger ikke kan
gjøre meg lykkelig.
SPIKE MILLIGAN

FOTO: COLOURBOX

Jus i borettslag

Stadig flere med
OBOS Energimerke
Innen utgangen av året vil OBOS ha energimerket rundt
65.000 leiligheter. Målet er energimerking av 100.000 boliger i
løpet av 2017.
Siden ordningen ble lansert i 2013, er
55.500 leiligheter i 218 borettslag blitt
energimerket. Så langt i 2015 er 75 boligselskap med totalt 11000 leiligheter energimerket. Regionkontorene starter opp
med energimerking nå i høst. Målet er
at tre til fem av de største borettslagene i
hver region skal ha OBOS Energimerke
i løpet av året.
Ifølge energiloven skal alle leiligheter som
selges eller bruksoverlates ha en energiattest. Den består av en energikarakter
og en oppvarmingskarakter. Målet er å
øke bevisstheten om energibruk, ulike
oppvarmingsløsninger og løsninger som
kan gjøre boligen eller bygningen mer
energieffektiv. Boligeiere kan fylle ut en

enkel energiattest selv, men i stadig flere
av våre borettslag utstyres leilighetene nå
med OBOS Energimerke. Det er en mer
presis attest, på grunnlag av plantegninger, faktiske og tekniske data om bygget,
leiligheten og dens beliggenhet.
OBOS Energimerke er en kvalitetsattest
som kan kjøpes av boligeier for 820 kroner. I alt er det solgt nær 5000 energimerker. Volumet er stigende, og det antas at
5000 til 7000 energimerker vil bli solgt
i 2016.
Forvaltningsdivisjonen har bevilget midler til å videreføre prosjektet. Fra OBOS
Prosjekt er tre fast ansatte og fire deltidsansatte involvert i arbeidet.

Prosjektering av heiser

Hvem glemte å strø...?

Vi bistår styrer og sameier ved alle heisspørsmål.

Epoke TP3 / TP9
Beholdervolum: 300 / 900 l
Totalbredde:
1300 / 2100 mm
Spredebredde: 1,5 - 6 m
Egenvekt:
315 / 435 kg
Mulighet for befuktning

s Vedlikehold
s Nye heiser
s Modernisering
s Prosjektledelse
s Kostnadskontroll

Vi har spesialistkompetansen som kan
spare våre kunder og heiseiere for store
kostnader i alle faser av planlegging,
gjennomføring og ettermarkedet.

EpoMini 5 strøvogn
Beholdervolum: 50 l
Totalbredde:
750 mm
Spredebredde: 550 mm
Egenvekt:
30 kg

Tlf.: +47 906 99 906 – post@hsconsult.no
Kontor Oslo: Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen
Kontor Hamar: Torggata 83, 2317 Hamar

Telefon: 22 82 00 00
web: www.grindvold.no

www.hsconsult.no
AVFALLSHÅNDTERING

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

08899
www.ragnsells.no

BYGG

EpoMini 20 strøvogn
Beholdervolum: 200 l
Totalbredde:
1065 mm
Spredebredde: 800 mm
Egenvekt:
75 kg

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

Hjelp hele året!
www.gaardpass.no

23 17 85 00

firmapost@gaardpass.no - et firma i OBOS-konsernet.

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

25.08.14 11:16

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

