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Når bør man ta de store løftene?
Alt på det tørre:

Slik ble 344 bad rehabilitert
OBOS-juristen svarer:

Hvordan fordeles kostnadene?

Først i Oslo:
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Verdien av å møtes

• Underjordisk avfallsanlegg
• Utvendig drenering og
fuktsikring av grunnmur
• Vann- og avløpsarbeid
• Grøntanlegg
• Mur- og betongarbeid
• Konsulenttjenester

Se vår nettside

www.steinbakken.as

Leder

I årets siste utgave av Bolig & Miljø har vi tatt
en runde ut i regionene og til høstseminarene
for de tillitsvalgte. Sist fortalte vi om seminaret
for Oslo og omegn. Denne gangen har vi vært i
Bergen, på Hamar, i Geiranger, Stavanger, Larvik – ja, til og med i Sverige. I regionene våre
har mer enn 800 styremedlemmer tatt seg tid
til å delta på disse samlingene. Det setter vi stor
pris på, og vi håper at dere som deltok hadde
utbytte av det.

for referanseprosjekter • Telefon: 22 80 22 00

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.

05 /	Rehabiliteringens ABC
Når er det på tide å ta de store rehabiliteringsløftene? Hvordan går styret frem for å
involvere beboerne i prosessen, slik at den får det ønskede resultatet?

12 /	Noe for de gamle, noe for de unge

Det gjenstår å si vel blåst, 2015, og så gleder vi
oss til året som snart starter.

21 /	Først i Oslo med solcellepaneler på taket

Både de eldre og yngre beboerne skulle ivaretas da Ammerudsletta borettslag
rehabiliterte uteområder og fasader for over 100 millioner kroner. Det er ikke alltid
så enkelt!

Man kommer langt med god planlegging. Kombinerer du dette med kunnskap og
entusiasme, kan det gå ganske fort, også. Bare spør beboerne i O. B. L. borettslag på
Rodeløkka.

34 /	Fra vest til øst: Tillitsvalgte var samlet i høst

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.

Bolig & Miljø har tatt turen til høstseminarene som har vært arrangert i OBOSregionene utenfor hovedstaden. Stemningen har vært upåklagelig.
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bygg og eiendom, med oppdaterte funksjoner som resultat. I denne utgaven av Bolig &
Miljø har vi prøvd å vise våre lesere noen gode eksempler på at bomiljøene kan tilføres nye
kvaliteter på ulikt vis.

Vi skal også arbeide kontinuerlig for å bli en enda
bedre partner og leverandør av gode forvaltningstjenester. Fagbladet vårt er en viktig del av bildet,
og vi kan love at Bolig & Miljø skal være minst
like relevant og informativt i året som kommer.

MOLOK DYPOPPSAMLER

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

TEMA: REHABILITERING / Begrepet forstås gjerne som en opprustning av

Programmene for høstseminarene har vært gode
og aktuelle. Vi vet samtidig at det er minst like
viktig å få tid til å utveksle erfaringer med styremedlemmer i andre boligselskaper. Praten over
bordet er verdifull, det kan finnes mange gode
løsninger på felles utfordringer.
OBOS har vokst til å bli en landsomfattende
boligorganisasjon. Ikke bare geografisk, men
også i rene tall opplever vi en fortsatt markert
vekst. Vi har satt som mål å verve medlem nummer 400.000 i 2015! Jeg vet ennå ikke om vi
klarer det, men helt sikkert er det at veksten vil
fortsette inn i 2016.

METRO UNDERGRUNN

Innhold

FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO
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Lumon Balkonginnglassing
– er en investering
www.lumon.no

REHABILITERINGENS

ABC

Når bør man ta de store løftene? Hvordan forbereder man
beboerne på en kostbar rehabilitering? Her får du vite det
du trenger når boligselskapet skal gjennom en
vedlikeholds- eller rehabiliteringsprosess.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

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

R
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FOTO: THOMAS BJØRNFLÅTEN
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TEMA: Rehabilitering

FOREBYGGING: Boligselskapet har som
byggherre et ansvar for å forebygge skader hos
håndverkerne under rehabiliteringen.

PROVISORISK: Når beboere mister tilgang til vann og avløp under rehabiliteringen, settes det som
regel opp provisoriske toalettmuligheter så det er mulig å fortsatt bo hjemme.

GENERALFORSAMLING: Sørg for å informere beboerne godt, og så tidlig som mulig.

Hvordan kan styret vite at det er på tide å
få utført vedlikehold?
Boligselskapet bør få utarbeidet en vedlikeholdsplan for å kartlegge bygningsmassens
tilstand, aktuelle vedlikeholdsbehov og kostnader knyttet til tiltakene. Det vil gi styret
mulighet til å planlegge og prioritere nødvendig vedlikehold. Et planlagt vedlikehold
vil ofte bety at eventuelle skader eller unormal
slitasje på bygningsmassen begrenses, og at
vedlikeholdet blir rimeligere. Dersom boligselskapet ikke har en vedlikeholdsplan er klager fra beboere på at noe er ødelagt eller ser
mistenkelig ut, en klar indikasjon på at tiden
for vedlikehold er overmoden.
Hvordan kan man best forberede beboere
på en stor og kostbar rehabilitering?
Det er viktig å informere beboerne godt. Dersom styret vet at badene må rehabiliteres noen
år frem i tid, så forbered beboerne så tidlig

som mulig. For å vite omfanget av rehabiliteringen bør styret få utarbeidet et forprosjekt
eller en kostnadsrapport, med mulige alternativer, som presenteres for beboerne. Styret bør
også gjennomføre egne informasjonsmøter før
saken legges fram for avstemming i generalforsamling eller sameiermøte.
Hvem har ansvaret dersom håndverkere
blir skadet under byggeperioden?
Boligselskapet har i rollen som byggherre et
klart ansvar for å forebygge skader hos håndverkerne gjennom byggherreforskriften og
arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at det
skal utarbeides en plan for Helse, Miljø og
Sikkerhet i byggeperioden. Boligselskapet
som byggherre skal påse at denne følges opp.
I tillegg har entreprenøren selvstendig ansvar
for de ansattes sikkerhet gjennom Internkontrollforskriften.

Kan styret være prosjektleder selv?
Styret kan være prosjektleder, men på større
prosjekter anbefales det ikke. Styremedlemmer har ofte andre forpliktelser i tillegg til
styrevervet, som kan gjøre at tilleggsbelastningen på styret blir for stor. Ved å velge en
profesjonell prosjektleder, som OBOS Prosjekt
AS, vil boligselskapet få hjelp til å utarbeide
kontrakter, kostnadskontroll og ivaretagelse av
byggherrens oppgaver. Denne bistanden er ofte
også direkte lønnsom på grunn av prosjektlederens kostnadskontroll. Lånefinansiert rehabilitering innebærer dessuten en fare for at styret
kan miste oversikten over midlene for ordinær
drift, hvis de ikke benytter ekstern bistand.
Hvilke plikter har boligselskapet dersom en beboer ikke har mulighet til å bli
boende hjemme under rehabiliteringen?
Andelseier har ikke krav på å få dekket annen
innlosjering, men kan ha krav på dekning av

tap som følge av avbrudd i «bruken av eiendommen». Dette er ikke på samme måte
definert i eierseksjonsloven. Slike problemstillinger er ofte knyttet til arbeid på våtrom
og VVS-anlegg, samt utskifting av heisinstallasjoner. I praksis løses slike situasjoner ved at
styret tidlig kartlegger spesielle behov, informerer godt, samarbeider med helsemyndigheter og bidrar med dugnadsånd, for eksempel
til matinnkjøp. Dersom beboere mister tilgang
til vann og avløp er det vanlig å etablere provisoriske dusj- og toalettmuligheter i kjellere
eller i brakker ute, slik at det fortsatt er mulig
å bo hjemme.
Hva kan styret gjøre dersom beboerne
stemmer mot rehabilitering, til tross for
at styret mener det er nødvendig?
Styrene i boligselskaper har vide fullmakter til
å gjennomføre vedlikehold uten at det må legges fram for avstemming i generalforsamling
eller sameiermøte. I mange sammenhenger vil

det likevel være ønskelig å ha et flertall av
beboerne med seg gjennom en avstemming.
Dersom styret ikke får gjennomslag for nødvendig vedlikehold eller en mer utvidet rehabilitering ved avstemming, må styret enten
rette seg etter vedtaket eller trekke seg dersom
styret mener de ikke kan utføre sin lovpålagte
vedlikeholdsoppgave. Resultatet av avstemminger kan ha stor sammenheng med forberedelse og informasjon i forkant, og i praksis
ser vi ofte at det i slike situasjoner legges fram
nye, bearbeide forslag for senere avstemming.

der entreprenøren er forpliktet til å utbedre
mangelen.

Hvilke rettigheter har boligselskapet dersom det er feil eller mangler ved arbeidet?

«Vedlikehold» brukes om å opprettholde
opprinnelig standard og kvalitet i bygningsmassen, men kan også bety at bygningsdeler byttes ut med det som er normal
standard i dag.

Åpenbare feil og mangler ved arbeidet, skal
senest påpekes ved ferdigbefaring når kontraktsarbeidet overtas. Gjøres ikke dette,
kan boligselskapet tape reklamasjonsretten.
Avhengig av kontraktsform, vil boligselskapet også kunne reklamere på feil og mangler
etter overtakelse innenfor en gitt garantitid

Kilder:
Øyvind Bodsberg, teknisk sjef OBOS Prosjekt
Nils Ove Stennes, Forvaltningskonsulent OBOS
Forvaltning

Vedlikehold
eller rehabilitering?

«Rehabilitering» brukes når man i prosjekter legger til kvaliteter utover det som
opprinnelig lå i bygningsmassen

helt topp på jobb!
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TEMA:
OBOS Boligkonferanse 2015

VÆR KLAR FOR KRISE
Pantone

Hva gjør du hvis en krise inntreffer der du bor? Det lønner seg å være forberedt.

Pantone

UVÆRET PETRA: Styret må kontakte nødetater og
forsikringsselskap hvis det oppstår en krise, som her i
Kværnerbyen der det var fare for vann i garasjeanlegget.
CMYK

TEKST: HENRIK SØRLIE
FOTO: KENNETH FLATEN

#stoltavjobben

Tom Erik er én av våre mange sertifiserte stillasmontører som trives i høyden. Å være stillasmontør er ikke bare
fysisk krevende, men innebærer også stort ansvar for andres trygghet. Sammen med 320 ansatte i Alliero, utgjør
Tom Erik 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

Flom, brann eller forgiftet drikkevann? Det er
aldri lett å vite hva slags kriser som kan oppstå,
og heldigvis skjer det nesten aldri. Kværnerbyen i Oslo opplevde flom i høst, selv om kulverten er dimensjonert for større vannmengder.
Det var trolig en propp som oppsto i kulverten,
og store vannmengder fra Alnaelva fant i stedet
veien gjennom boligfeltet. Det var fare for at
vannet kunne trenge inn i garasjene og ødelegge
biler og gjenstander i boder. Hva gjør man da?
HJELP FRA OBOS OG GET
– I slike tilfeller er det viktig at styret raskt
får varslet beboerne. I Kværnerbyen fikk de
hjelp av OBOS, som sendte ut sms basert på
vår database, forteller forvaltningssjef Johnny
Ademaj i OBOS.
Problemet er at OBOS ikke sitter på tele-

fonnummer til alle beboerne i de 200.000
boligene som forvaltes av OBOS. I Kværnerbyen supplerte man ved å be Get om hjelp
til å nå boligeierne, siden Get har registrert
telefonnumrene til sine abonnenter. Totalt
nådde man derfor de fleste som var berørt
av flommen.
Forvaltningssjefen oppfordrer styret til å ha
oppdaterte lister med mobilnummer og e-post
til beboerne, i tillegg til at man for eksempel
kan varsle på hjemmesiden til boligselskapet
og en eventuell Facebook-gruppe.
– Sms er nok mest effektivt for å nå fram hurtig til alle. OBOS vil i løpet av første halvår
2016 lansere en løsning på Styrerommet, der
styret selv kan sende ut massemeldinger via
sms til beboerne, forteller Ademaj.
STYRETS ROLLE
I Kværnerbyen har OBOS en rekke ansatte
som bisto nødetatene med arbeidet.

– OBOS ønsker naturligvis å hjelpe boligselskap som rammes av naturkatastrofer, men
vi har ikke ressurser til å stille med samme
mannskap i alle situasjoner. Derfor er det viktig at styret selv er forberedt på eventuelle
krisesituasjoner.
Det er nødetatene som har ansvaret for redningsarbeidet, og styrets rolle er først og
fremst å varsle disse. I tillegg må styret varsle
forsikringsselskapet så tidlig som mulig, med
tanke på skadeforebyggende tiltak. Styret bør
også ha kontaktinfo til beboerne.
– OBOS kan hjelpe med å få sendt ut sms
hvis det oppstår alvorlige hendelser. Styret må
gjerne oppfordre beboerne til å gi OBOS korrekt mobilnummer, sammen med et samtykke
til å kunne sende dem info. Send et Excel-ark
med kontaktinfo til forvaltningskonsulenten
din, oppfordrer Johnny Ademaj i OBOS.
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-JO FLERE VALG,
JO VANSKELIGERE
BLIR DET
Både de eldre og yngre beboerne skulle ivaretas da Ammerudsletta borettslag rehabiliterte uteområder og fasader. Med mange beboere med ulike meninger er det ikke lett å
tilfredsstille alle, men det ble mest skryt til slutt, forteller styreleder Irene Moen.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

STORE TALL: – Det er svært mange beboere i
borettslaget som det er hyggelig å samarbeide
med, og vi møtes ofte ute for å slå av en prat,
sier styreleder Irene Moen, her sammen med
nestleder Eric Sæby (t.v.) og Lars Myhrbraaten
fra OBOS Prosjekt. På siden av bygningen står
nummeret på blokken. I tillegg til å gi informasjon pynter de store tallene opp veggen.

R
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– Vi fikk arkitekten til å tegne et forslag til
nye gjerder. Etter noen justeringer godkjente
utomhusgruppa tegningene. Men da gjerdet
ble satt opp, syntes beboerne at det ble for
mye innsyn og følte at de satt på utstilling,
sier Moen.

– Vi har brukt rundt ti år på å få
gjennom rehabiliteringen, og
mange har vært imot.

NYTT: Borettslaget har fått nye, fine inngangspartier med tydelige tall.

VEIEN FREM: Ved siden av petanquebanen
ligger et slangeparadis for barna. Omtrent sånn
ser veien ut frem mot et vellykket rehabiliteringsresultat, også!

Styret innkalte alle beboere i første etasje til et
møte, for å komme fram til en løsning.
På petanquebanen i Ammerudsletta borettslag
kastes kuler til jubelrop.
– Jeg synes det er kjempebra at vi har fått
petanquebane. Tidligere var det lekeplasser
for barna i borettslaget, men ikke noe for de
voksne. Nå har vi fått en lekeplass for voksne,
også, sier Jan Dammen.
Da borettslaget skulle rehabilitere uteområdet
og fasader, ønsket styret å ivareta alle beboeres
behov. Det ble opprettet en utomhusgruppe
og en barne- og ungdomsgruppe.
– Vi delte ut spørreundersøkelser til barna
hvor vi spurte hva de ønsker seg på lekeplassen. Så tok vi med deres ønsker da vi bestemte
hvilke apparater som skulle kjøpes inn, sier
styreleder Irene Moen.

STERKE MENINGER
Rehabiliteringen har tatt tre år og kostet 102
millioner kroner. Selv om styrelederen er fornøyd med resultatet, har prosessen til tider
vært utfordrende.
– Vi har brukt rundt ti år på å få gjennom
rehabiliteringen, og mange har vært imot.
Beboerne har vært redde for at husleia skal
øke, og tidligere styrer har ikke satt av midler
i et vedlikeholdsfond. Blant beboerne er det
mange håndverkere og hobbyhåndverkere, som
har klare meninger om hvordan arbeidet skulle
gjøres og som har stilt en del spørsmål. Så det
har vært en tøff prosess, sier hun.
Ammerudsletta består av 265 enheter. Med
så mange ulike mennesker er det ikke overraskende at også meningene er ulike.

PETANQUE: Anne Grethe Sæby (til v.), Thor
Ødeby og Jan Dammen er storfornøyd med at
borettslaget har fått en petanquebane. – Vi håper
at banen skal bli så populær at vi kan spille blokk
mot blokk, sier Ødeby.

– Da møtet startet, ville de fleste ha gjerde i
pleksiglass, som i etasjene over. Men da møtet
var ferdig, var det ingen som ville ha pleksiglass lenger. Det er klart det er utfordrende
når vi ikke får tatt en avgjørelse. Men nå har
vi bedt arkitekten komme med en nytt forslag,
så forhåpentligvis løser det seg snart, sier hun.

– Jo flere valg beboerne har, jo vanskeligere
blir det. Til slutt må du komme med to forslag
som det må stemmes over, sier Irene Moen.

KREVENDE STYREVERV
Selv om det er ulike meninger, forteller Moen
at styret ikke har møtt en utfordring som de
ikke kunne hanskes med.

ENDRER MENING
Selv om beboerne har bestemt seg for en løsning, betyr det ikke at meningene ikke endres.
Ta for eksempel gjerdene rundt terrassene i
første etasje. Arkitekten tegnet opprinnelig
inn hekker rundt terrassene, men beboernes
synes det ble for tett og ønsket heller gjerder.

– Det gjelder å finne en løsning mange kan
leve med. At alle de 256 enhetene skal bli fornøyde, samtidig som vi har en helhet, er ikke
mulig, sier hun.
Nå som rehabiliteringen er fullført, har hun
fått mange positive tilbakemeldinger, og flere

ÅPENT: Beboerne i første etasje synes gjerdet
rundt terrassen gir for mye innsyn.

som bor i nærheten har spurt om det kommer leiligheter til salgs så de kan flytte inn i
borettslaget.
– Mange skryter og sier det har blitt veldig
fint. Det synes jeg er veldig koselig. Når du
har stått i det negative, er det hyggelig å også
høre alt det positive, sier hun.

SNART SOMMER: På uteområdet er det satt
opp en syrefast grill og et avlastningsbord.
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REHABILITERTE 344 BAD:

Førsteklasses håndverk fra start til slutt
Malerhuset As er en mellomstor malermesterbedrift
med 20 års erfaring innen rehabilitering og vedlikehold.
Vårt kjerneområde og spisskompetanse er utførelse av
inn og utvendige malerarbeider samt fasaderehabilitering.

Vi har et profesjonelt faglig team av dyktige og pålitelig
håndverkere, et godt arbeidsmiljø og er veldig fokusert
på kvalitet og oppfølging av alle prosjekter som utføres,
store og små.

Vi har en solid håndverksmessig kompetanse og mange
gode referanser. Bedriften har sentral godkjenning og
er godkjent for ansvarsrett i klasse 2 innen antikvarisk
oppussing.

Fagkunnskap gir trygghet –
bruk en seriøs mesterbedrift.

R

VESTFOLD/OSLO: Det gjelder å vite hva du gjør når gigantiske rehabiliteringer av baderom skal
gjennomføres. I borettslagene Tårnbo og Bjerke har de sitt på det tørre.

Tlf 21 91 50 00 · www.malerhuset.no
Design: www.b-c.no

FIN FLYT,
LITE RØR

MANGE INVOLVERTE: Rørlegger Maciej
Zaczyk fra Polen er én fire-fem rørleggere som
jobber på samme rørstamme i Bjerke borettslag. Her isoleres vannrør.

TEKST: HENRIK SØRLIE / FOTO: NADIA FRANTSEN
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Det hender at det oppstår
byggtekniske overraskelser
underveis, eller man kan
være uheldig med en av
underentreprenørene.

FERDIG: Badene i Tårnbo er ca. fire kvadratmeter. På dette badet er det valgt løsninger
fra standardutvalget. (Foto: OBOS Prosjekt)

Geir Iver Tvedt, OBOS Prosjekt

I Tårnbo borettslag i Tønsberg er de i full
gang med omfattende rehabilitering. 40 bad
totalrenoveres, rørene skiftes ut og det skal
installeres nye varmepumper, varmtvannstanker og ventilasjonsanlegg. Styreleder Tor H.
Torsteinsen forteller at de i senere år har hatt
flere lekkasjer og derfor oppdaget hvor dårlig
det står til med rørsystemet.
– Både vannrør og soilrør er fra 1962, og de er
blitt tynne og rustne. Det var på tide å kontakte rørleggerfirmaer, forteller Torsteinsen.
FÅR BISTAND
Styrelederen innså etter hvert at det er svært
krevende å innhente pris på en stor rehabilitering. Hva skal man egentlig be om?
– Det er et omfattende arbeid og lett å gå på
en smell når det gjelder sluttregningen. Vi
ønsket profesjonell bistand, og derfor kontaktet vi OBOS Prosjekt som har avdeling
her i Tønsberg.
OBOS Prosjekt er et prosjekt- og byggelederfirma. Ragnar Slettvik leder avdelingen
i Tønsberg, som tidligere var del av Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag. Slettvik trekker fram fordelen med å ha blitt del av et

landsomfattende fagmiljø gjennom OBOS.
– Nå kan vi enkelt innhente solid kompetanse
fra alle byggfagområder. Det er viktig når vi
skal kartlegge behovet og lage gode tilbudsbeskrivelser, sier Slettvik.
Det ble AF Gruppen som fikk jobben som
totalentreprenør, og Torsteinsen er tilfreds
med framdriften.
– Det er mange håndverkere involvert, og
logistikken til AF Gruppen er imponerende.
De ser ut til å holde tidsplanen og klarer 40
bad på under tre måneder, forteller Torsteinsen.
RIMELIGERE FORSIKRING
Tidsplanen blir overholdt også i Bjerke
borettslag i Oslo. Der er det drøyt 300 bad
som skal totalrenoveres. Driftslederen i
borettslaget, Frank Einarsen, forteller at nye
bad har mye å si for forsikringspremien.

UTVALG: Frank Einarsen i Bjerke borettslag
ser på noe av standardutvalget som er vist fram
i et showroom. Beboerne har også mulighet til å
velge en rekke andre løsninger.

Nå får vi både vann- og branntette etasjeskillere.
I Bjerke borettslag fikk styret fullmakt til
å utrede behovet for rehabilitering. Deretter kontaktet de OBOS Prosjekt som hjalp
med å avdekke behov og innhente tilbud,
før selve rehabiliteringen ble vedtatt på ny
generalforsamling. Under rehabiliteringen
fungerer OBOS Prosjekt som styrets høyre
hånd. OBOS Prosjekt holder orden på økonomien, har kontakt med beboere og entreprenør, foretar stikkprøvekontroller og er med
på sluttbefaringene.

– Etter rehabiliteringen ser det ut til at vi får
ned premien minst 20 prosent, sier Einarsen,
og blir supplert av Torsteinsen:

MÅ HA FAGKUNNSKAP
VVS-ingeniør Geir Iver Tvedt i OBOS Prosjekt anbefaler boligselskap å søke profesjonell
bistand for å finne fornuftige løsninger og å
følge opp entreprenør og beboere i byggeprosessen.

– Egenandelen økte nærmest for hver skade.

– Det er naturligvis opp til borettslaget om

HVORDAN GÅ FRAM?

de vil gå rett til entreprenør, men i så fall
bør noen av beboerne ha god fagkunnskap og
tid til å følge prosessen. Uten kunnskap kan
man i verste fall ende opp med unødvendig
dyre tiltak. Uklare kontrakter kan dessuten
medføre uventede kostnader og krangel med
entreprenøren om sluttregningen, sier Tvedt.

• Avklar tilstand og behov. Det er viktig
å gjøre en samlet vurdering av sluk,
avløpsrør, vannrør, elektro og våtrom, da
tiltak på dette henger nært sammen.

Han forteller at ikke alle prosjekter går på
skinner, som i Tårnbo og Bjerke borettslag.
Det hender at det oppstår byggtekniske overraskelser underveis, eller man kan være uheldig med en av underentreprenørene.
– I slike tilfeller er det ekstra viktig å kunne
støtte seg til et prosjekt- og byggelederfirma.
Vi bidrar til at problemene løses så smidig
som mulig, slik at det ikke blir større forsinkelser enn nødvendig. Jeg anbefaler styret å
velge en entreprenør som har erfaring med
store prosjekter, for logistikken er komplisert når man skal pusse opp hundrevis av bad,
påpeker Tvedt.

PÅ PLASS: Nedsenket dusjsone, varmekabler
i støp, sveisemembran, vann og avløp i lukket
sjakt. Det er blitt både branntett og vanntett mellom etasjene i Tårnbo, som tidligere har opplevd
både vannlekkasjer og brann.
(Foto: OBOS Prosjekt)

• Generalforsamlingen må normalt gi sin
tilslutning til gjennomføring av større
rehabiliteringer. I første omgang bør styret få generalforsamlingen til å vedta et
forprosjekt som belyser juridiske forhold,
tekniske løsninger, praktisk gjennomføring og konsekvenser for felleskostnader.
• Søk bistand hos et prosjekt- og
byggelederfirma som har erfaring med
tilsvarende prosjekter.
• Generalforsamlingen må godkjenne
prosjektet og låneopptak før kontrakt med
entreprenøren kan undertegnes.
• Beboerne må bli godt informert underveis
i prosessen, både skriftlig og muntlig.
Mest vanlig er spørsmål om støv, støy og
tilvalgsmuligheter.

SLUK: Her er det kjerneborret til nytt sluk.
Alle gjennomføringer blir branntettet.
(Foto: OBOS Prosjekt)

Kilde: OBOS Prosjekt

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

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

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.

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

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

PB. 1020 Hoff

Telefon: 22 50 87 00

0218 OSLO
Hoff Terrasse 2

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

0275 OSLO

Web: www.phono.no

Sikkerhetsdører
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Solenergi

– FØRSTE MED SOL CELLER PÅ TAKET
Velkommen til det første borettslaget i Oslo med egen solenergi!
– Klart vi er stolte, sier styreleder Lone Jessen i O. B. L. borettslag
på Rodeløkka.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

ut totalt 2,6 millioner kroner til ni pilotprosjekter som dette.

– Oslo kommune har de tre siste årene bevilget betydelige beløp til energi- og klimatiltak
i borettslag og sameier. 140.000 kroner ble
bevilget til O. B. L. borettslag på Rodeløkka,
som dermed ble det første borettslaget med
solceller i hovedstaden.

Solcellene på taket i Langgata vil produsere
17300 kWh i året. Heiser, vaskeri, ventilasjon
og lys i fellesarealer skal forsynes av solenergien. På vinteren må det suppleres med litt
strøm fra det vanlige nettet. Om sommeren
kan borettslaget spare penger ved å selge overskuddsstrøm tilbake.

–Vi fikk vite om muligheten til å søke om
pilotprosjektmidler til solcellepaneler sist
vinter. Nå er alt på plass, og vi har feiret med
vafler og champagnebrus.
Solcelleanlegget koster rundt 370.000 kroner,
men Oslo kommunes klima- og energifond
dekker 40 prosent av kostnadene. Det er delt

Det er ikke helt tilfeldig at borettslaget på
Rodeløkka ble det første i Oslo med egen
kraftforsyning fra sola. Entusiasmen oppsto
så å si rundt frokostbordet: Lones samboer, Per
Lindberg, er doktorgradstipendiat ved UiO
med solceller som spesialfelt.
–Veldig mye lå til rette her i Langgata. Taket

PÅ OSLOS TAK: Per Lindberg og Lone Jessen (styreleder) er solcelle-entusiaster. Nå
er 70 solcellepaneler montert på taket av O.
B. L. borettslag i Langgata på Rodeløkka.
STRØM TIL FELLES BRUK: Solcellene vil produsere 17300 kWh i året. Heiser, vaskeri, ventilasjon og
lys i fellesarealer skal forsynes av solenergien. Her følger Lone Jessen og Per Lindberg strømproduksjonen, som kan leses av på vekselretterne.
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Frisk og
tørr kjeller

Solenergi
TRYGT: Solenergi er en sikker energikilde, og
det er også omvisningen som Bolig & Miljø får
på taket over Langgata. Ingen kommer opp hit
uten bruk av sikringstau.

hadde fin vinkling og plassering. Vekselretterne kunne plasseres rett under, og ledninger
til strømskap ble strukket i en ubrukt søppelsjakt. Alt har gått på skinner, sier samboerparet på Oslos mest moderne tak.
Da sikter de også til naboene i borettslaget,
som har vist stor velvilje og interesse for prosjektet.

Vi regner med å spare inn
utgiftene på rundt ti år. Men
først og fremst er vi stolte
over at dette er et godt
miljøprosjekt.
Lone Jessen

–Vi behandlet saken i en ekstraordinær generalforsamling, og fikk bred tilslutning til å gå
i gang. Vi regner med å spare inn utgiftene
på rundt ti år. Men først og fremst er vi stolte
over at dette er et godt miljøprosjekt. Om vi
også kan inspirere andre, er det veldig kjekt,
sier Lone Jessen.

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

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

RADON

NEDGRAVDE CONTAINERE

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

OSLO KOMMUNE GIR
STØTTE TIL LADESTASJON FOR ELBIL

Ønsker du å få vite mer, kan du ringe
Enøktelefonen mandag-fredag
kl. 09:00-16:00: 22 92 14 00

BEHOLDERHUS

Vi løser ditt radonproblem
med våre gode løsninger!

http://energitilskudd.no/stotteordning/

Borettslag og sameier i Oslo kan få innvilget støtte til ladestasjoner for elbiler.
Ladestasjonen må ha strømmåler for å få
oversikt over strømforbruk, den må være
hensiktsmessig plassert og allment tilgjengelig. Søker må forplikte seg til å drive
stasjonen i minst fem år.

For et ryddig og
pent utemiljø

Kjeller
Krypkjeller
Boder
Garasjer
Leiligheter

OSLO GIR STØTTE
TIL LADESTASJON
Nettstedet Energitilskudd.no gir en oversikt
over mange lokale og nasjonale støtteordninger. Kanskje finner dere noe som kan
passe for ditt boligselskap?

- maskiner og utstyr til kildesortering

• Sporfilm
• Digital måling av
radon

Vi hjelper deg til
en frisk bolig!
OBOS PROSJEKT HJELPER DEG
Det fins mange nasjonale og lokale støtteordninger, og krav til formell saksbehandling kan være
omfattende. OBOS Prosjekt AS bidrar gjerne med utforming av søknad, kartlegging, utbedringstiltak og sluttrapportering.
Ta kontakt på telefon 22 86 57 96.

Tørt Bygg AS
Tlf: 90 85 99 99
E-post: post@tortbygg.no
www.tortbygg.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

www.kaba.no
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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.

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

• Beslaglister utarbeides av egen beskriveravdeling
• Grafiske presentasjoner av byggets låsfunksjoner
• Totalleverandør
• Landsdekkende forhandlernett

Gratis befaring • ring 06866

© 2015, Kaba Møller Undall AS – Bolig & Miljø 10-15.
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Finansiering av
vedlikehold og
oppussing
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Vaktmester
– Han hjelper oss med absolutt
alt. Det eneste han ikke bidrar
med er nabosladder! Mai Dalen
skryter hemningsløst av vaktmesteren i Nordseter borettslag, Reidar Sebuøygard.
TEKST OG FOTO: ESPEN BØRHAUG

Høstløv rakes i det fine grøntområdet sørøst i
Oslo. Det meste av arealet tilhører borettslaget, men kommunale friområder og gangveier
er også i svært presentabel stand. Vaktmesteren
gjennom 33 år, Reidar Sebuøygard, vedlikeholder det som om alt var hans og borettslagets
ansvar.
BYDELSPARKEN
– Beboerne i våre 300 boliger er veldig glade i
dette området, men det brukes av mange flere
enn oss. Derfor kalles det gjerne Bydelsparken. På vinteren vet alle at Reidar har ryddet snøen bort på alle gangveier lenge før syv
om morgenen. Vi er stolte av hvordan det
ser ut her, forteller Mai Dalen, styrelederen
i borettslaget.

RAKRYGGET
RAKFISKELSKER
ALTMULIGMANN: Reidar Sebuøygard har vært vaktmester i Nordseter borettslag i 33 år. ¬-Jeg har ikke
prøvd meg som lege gjennom disse åra, men av og til
er jeg vel litt psykolog, forteller han til Bolig & Miljø.

Stolte er de også av vaktmesteren, som har
vært ansatt siden 1982. Da var borettslaget
bare et par år gammelt. Reidar flyttet hit fra
Lambertseter, som mange andre på den tiden.
– Jeg ser at flere som vokste opp her, har flyttet
tilbake med egne barn. Det forteller vel sitt om
et hyggelig og trygt miljø, sier Reidar.
Han ser seg selv som en altmuligmann. Det
skal strøs, måkes. Det skal være lys i ganger
og fellesarealer, ventilasjon og varmtvann.
Leilighetene er privat område, men vaktmesteren vedgår at han av og til skifter en
sikring eller ordner en tett vask hjemme hos
eldre folk som han har kjent i mer enn 30 år.
– Det blir gjerne tid til en hyggelig prat, også.
Jeg har ikke prøvd meg som lege gjennom
disse åra, men av og til er jeg vel litt psykolog.
-Han forteller ikke en verdens ting av det han
ser, hører og betros. Taushet er gull, sier Mai.

Lyskildeskift ikke nødvendig!
LED-armatur med sensor
Sliter borettslaget med lysarmaturer
som stadig er mørke fordi lyspæren
har gått, eller irriterte beboere fordi
vaktmesteren ikke rekker å skifte
pærer raskt nok?
Reidar kjenner alle, og alle kjenner ham. Telefonen ringer uavbrutt mens Bolig & Miljø bys
på kaffe, og 60 år gamle Reidar svarer på sitt
sindige vis.
-Han er fra Valdres, vet du, forklarer Mai.
Styret ser til at han får rakfisk med tilbehør
hver jul.

HELDIGE: –Vi er så
heldige som har
Reidar her. Jeg vet
ikke hva han ikke
gjør, sier styreleder
Mai Dalen i Nordseter borettslag.

BJØRNEJAKT
Det kan virke som han er på jobb døgnet og
året rundt, men det hender at Reidar tar ferie.
Da drar han kanskje hjem til stølen han eier i
fjellet over hjembygda Fagernes eller på jakt
vest på Hardangervidda. Han har også vært på
bjørne- og ulvejakt med sønnen i Canada. Sønnen bar børsa, mens Reidar skjøt med kamera.
Nå er snart barnebarnet gammelt nok til å bli
med, og en ny tur over Nord-Atlanteren venter.
– Vi har aldri tenkt på å leie inn eksterne vaktmestertjenester når vi har ham her. Vi bruker vikarer og en gartner som bor her hjelper
svært godt til. Styremedlemmer kommer og

Kjenner du noen som gjør en innsats som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? Skriv en e-post til espen.borhaug@obos.no

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

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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Aktuelle kurs

Hvordan var det igjen? Hva er lov og
ikke? Hvilke saker kan tas opp og ikke?
TID: Tirsdag 19. januar kl. 17-21
STED: Hammersborg Torg 1

Valgforberedelser –
valgkomiteens utfordringer
Kurset belyser valgkomiteens rolle i
boligselskapet og gir råd og tips for
komiteens arbeid.
TID: Torsdag 28. januar kl. 17-20
STED: Hammersborg Torg 1

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.

Styrerommet.net
Lær de viktigste funksjonene i løsningen.
TID: Onsdag 27. januar kl. 17-20
STED: Hammersborg Torg 1

Kommunikasjon
Bli bedre på kommunikasjon med andre
styremedlemmer og beboere.
TID: Onsdag 10. februar kl. 17-21
STED: Hammersborg Torg 1

PÅMELDING TIL: kompetanse@obos.no
Se Styrerommet.net eller OBOS.no/kurs
for flere kurstilbud.

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.

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.

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.

Registrert elektroinstallatør | Autorisert teleinstallatør | post@assistentpartner.no | www.assistentpartner.no

Han peker på at det står mange leiligheter ledige
rundt omkring i Norge.
– Det gjelder både nye og brukte boliger av god
kvalitet. Jeg mener vi må ta disse i bruk fremfor å
bygge brakkelandsbyer av langt lavere standard.
Mange av flyktningene kommer til å bo her lenge,
og da kan vi ikke tilby dem noe vi selv ikke kunne
tenke oss å bo i, sier OBOS-sjefen.
Han viser til OBOS’ lange erfaring med å tilrettelegge gode bomiljøer.
– For å skape gode miljøer, må vi føre ulike typer
mennesker sammen. Om vi har et boligprosjekt
med 80 ledige leiligheter, er det derfor helt uaktuelt å tilby alle disse til flyktninger. Vi ser snarere
for oss et langt lavere antall i ulike miljøer. Kanskje fem her og fem der.

DUGNAD: – Mange av flyktningene kommer
til å bo her lenge, og da kan vi ikke tilby dem
noe vi selv ikke kunne tenke oss å bo i, sier
OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

–Vi har en del ubebodde leiligheter, særlig i
Stavanger-området, og dette har vi foreslått å
selge til rabatterte priser. Vi har ikke tenkt å bli
rike på det. Foreløpig har vi fått til svar at det
offentlige har boliger nok, sier Siraj.
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
har også uttalt seg positivt til å stille opp med boliger for flyktninger som kommer til Norge. Daniel Kjørberg Siraj utfordrer både boligbyggelag og
hele byggebransjen til å vise frem hva som finnes
av ledige boliger.
– Da snakker vi om en dugnad som virkelig kan
utgjøre en forskjell.

l TAKK FOR DELTAKELSEN!

Jeg sluttet å tro på julenissen da
jeg var seks år. Mor lot meg hilse
på ham i et kjøpesenter, og han
spurte etter autografen min.
SHIRLEY TEMPLE,

Kontakt oss for mer informasjon på tlf. 48 10 11 00

– Vi kan bosette mange
flyktninger i ledige boliger.
Men det må skje på en måte
som tar hensyn til både nye
og etablerte bomiljø, sier
OBOS’ konsernsjef, Daniel
Kjørberg Siraj.

Kjørberg Siraj understreker at hensynet til hele
bomiljøet veier like tungt som hensynet til å gi
flyktninger et godt sted å bo. OBOS har gitt noen
norske bykommuner tilbud om tomter og leiligheter for å møte flyktningkrisen.

Porttelefon

Adgangskontroll

OBOS klar for flyktningdugnad

FOTO: COLOURBOX

Oppfriskning før generalforsamling og sameiermøte

VERDENS FØRSTE BARNESTJERNE

Mange av våre lesere tok seg tid til å svare på våre brukerundersøkelser i
vår og i høst. Disse styrelederne har vunnet et nettbrett av typen
Samsung Galaxy Tab A:
Jon Ola Hove, Solbakken Borettslag, Oslo
Erik Andrè Solum, Sameiet Onyxtunet, Fredrikstad
John Roger Ingebrigtsen, Borettslaget Mjughaug Terrasse, Stavanger
Torgeir Svinsaas Einum, Frydenberg 1 Borettslag, Oslo
To styreledere og deres respektive styrer har vunnet gavekort på våre
kurs, til en verdi av 1400 kroner pr ordinære styremedlem. Vinnerne er:
Bjørn Myhren, Parkstredet Boligsameie, Oslo
Christine Wallumrød, Heimdal I Borettslag, Tønsberg

NETTBRETT: Fire heldige vinnere
får et lekkert nettbrett av varianten Samsung Galaxy Tab A.
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RØDE RINGER I JULEKALENDEREN
Midt i førjulsstria dukker det opp noen datoer i julekalenderen
som er viktige å huske på. Og enda et par på nyåret!

TEKST: ESPEN BØRHAUG

Denne tiden av året er travel nok, og snart er
nyåret her, med avslutning av årsregnskap og
skatteberegning. Styret gjør det enklere for
seg selv i 2016 om fristene for innsending av
bilag overholdes, selv i en travel førjulstid.
3. desember var siste frist for innsending av
lønnsbilag og melding om annen betaling til
fast ansatte. Her er noen flere tidsfrister det
er viktig å huske på:
Det er viktig at fakturaer behandles så raskt
som mulig fra nå av og gjennom hele januar,
slik at disse blir bokført i tide.

10

Utbetalinger og lønnsinnberetninger
for ekstra arbeid m.m. for siste halvdel av desember 2015, skjer i 2016.
All regnskapsinformasjon må være
registrert i begynnelsen av januar.
Da kan det startes skatteberegning
og utarbeides ligningsoppgaver så
raskt som mulig. Dersom tidsfristene
ikke overholdes, kan det bli nødvendig
å sende nye ligningsoppgaver, i henhold
til Skattedirektoratets bestemmelser.

4

7

Eiendomsforsikring for
boligselskaper

–

OBOS Skadeforsikring AS har skiftet navn til OBOS Forsikring AS.
Hos oss får du nå en enda bedre forsikringsavtale med det samme personlige og
effektive skadeoppgjøret som før. Ta kontakt, så gir vi ditt boligselskap et nytt tilbud.
OBOS Forsikring gjør det enklere å være tillitsvalgt!

10. DESEMBER 2015
• Siste frist for innsending av øvrige lønnsbilag (timelister, refusjon for telefon m.m.).
• Oppgjør av håndkasser/refusjoner.
• Overføring av penger fra annen bank til selskapets driftskonto i OBOS-banken.

4. JANUAR 2016
• Fakturaer skal som kjent adresseres direkte
fra leverandør til OBOS. Dersom selskapet likevel har mottatt faktura direkte fra
leverandør, må de sendes oss fortløpende og
senest innen 4. januar.

7. JANUAR 2016
• Siste frist for innsending av kontoutskrift fra
ekstern bank (sendes fortløpende).
OBOS Forsikring AS
Telefon: 22 86 59 30, e-post: boligselskapsforsikring@obos.no,
www.obosskadeforsikring.no

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/

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

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

Få et godt inneklima
i ditt borettslag
Lærum VVS har lang erfaring med drift og oppgradering av varmesentraler til borettslag og sameier.
Vi tilbyr veiledning og kan bistå med:
• Kontroll, oppgradering eller utskifting av gamle varmeanlegg
• Prosjektering og installasjon av komplette nye varmeanlegg

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

• Drift av store og små varmesentraler
• Service og vedlikehold på nye og gamle anlegg
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Høstseminar

NORDVEST: OBOS Nordvest var samlet til høsteseminar få uker etter fusjonen mellom OBOS og Ålesund boligbyggelag. Det måtte feires, og Geiranger ble
den perfekte rammen. God stemning blant nær 70 nye obosianere på Sunnmøre!

STOR-BERGEN: Seminarsesongen ble avrundet i Bergen, hvor nær
hundre deltakere ble med på julebord. Det kan friste til gjentakelse!

SAMLING I ØST
OG VEST

ØSTFOLD: 70 østfoldingen var samlet over to dager på Laholmen Hotel i
Strømstad, til et omfattende og variert program.

Tillitsvalgte i seks regioner har gjennom høsten vært samlet til konferanser. Alle har sine særpreg,
men mye har de også til felles.

TEKST: ESPEN BØRHAUG

450 styremedlemmer i Oslo og Akershus
tjuvstartet sesongen med sitt høstseminar i
september. Stor-Bergen, Rogaland og Innlandet fulgte opp med like tettpakkede og
varierte dagsprogrammer.

Vestfoldingene gjorde for andre året seminaret
til en høstsamling på trivelige Farris Bad i
Larvik. Våre nye venner på Sunnmøre - under
navnet OBOS Nordvest – tilbrakte en lørdag
og søndag på ærverdige Hotel Union i Geiranger. De tillitsvalgte i Østfold var ikke verre
på det enn at de dro utenlands; til Laholmen
hotel i Strømstad.

Som tidligere år, var det landet rundt satt av
tid til hverdagsjuss, konflikthåndtering, medlemsfordeler, HMS, forsikring – og ikke minst
god mat og drikke. Fra samtlige seminarer
meldes det om god stemning og fine forhold!
VESTFOLD: 2014-seminaret på Farris Bad var en suksess, og den ble
gjentatt midtveis i oktober. Det var et omfattende program, men også gode
muligheter for å besøke flere stands. Kine Kristiansen (til v.), Glenn Holte og
Cecilie Christensen informerte 75 delegater om nye tilbud fra OBOS-banken.

ROGALAND: Høstseminaret i Rogaland var lagt til Park Inn by Radisson
Stavanger. Programmet la hovedvekten på styrets oppgaver og ansvar. Ca
60 tillitsvalgte deltok på seminaret.
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Det er viktig, men enkelt, å finne ut om sikringsskap og postkasser bør byttes ut.

NYHET!
Enkelt og sikkert! Vi leverer nå også postkasser
med elektronisk lås – åpne postkassen med reisekort, nøkkelbrikke og Android telefon (gratis app)!

Alle systempostkasser levert innen utgangen av
2015 sikres våre 2015-priser - og 1 gratis Deflector
miljøvennlig håndslukkespray til hvert postkasserom!

Juristen
l HVORDAN SKAL KOSTNADENE I BORETTSLAGET VÅRT
FORDELES?
l Når det gjelder kostnader som

påløper i et borettslag må det gjøres et skille mellom de som faller
på den enkelte boenhet alene, og
de kostnader som går til å betjene
borettslagets felles forpliktelser –
i alminnelighet kjent og betegnet
som felleskostnader. Alle kostnader knyttet til selve boenheten,
typisk vedlikehold av den enkelte
boenhet - innenfor rammene av
andelseiers vedlikeholdsplikt
etter brl. § 5-12 - er andelseiers
ansvar alene. Felleskostnadene
vil typisk være utgifter knyttet til
borettslagets felles forpliktelser,
herunder vedlikeholdsplikt etter
brl. § 5-17, betaling av premie til
borettslagets bygningsforsikring,
kommunale avgifter til renovasjon mv.
Det er styret som har ansvar for
å kalle inn de felleskostnader
som er nødvendig for å forsvare
borettslagets forpliktelser. Det
er styret som vurderer hva som
er nødvendig å innkalle av midler, og den enkelte andelseier er
forpliktet til å betale sin andel i
henhold til styrets beslutning.
Unnlatelse av å betale felleskostnadene vil representere et mislighold som kan lede til salgspålegg.

Eldre sikringsskap – som til venstre i bildet over - bør fornyes.
Stansefabrikken har løsninger som enkelt rehabiliterer det gamle skapet, og tillater
bytte til moderne sikringer. Resultatet blir økt sikkerhet – med et tiltalende utseende!

FELLES: Mange finner
det urimelig at også
de som ikke selv har
barn må være med på
å betale for vedlikeholdet av lekeplassen.
Det er imidlertid
klart at dette ikke er
tilstrekkelig grunn til å
fordele disse utgiftene
utenom fordelingsnøkkelen, skriver
Terje Sjøvold, juridisk
direktør i OBOS.

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

FRA SLITT TIL SIKKERT!

Noen borettslag har prøvd seg
med generalforsamlingsvedtak
som på forhånd skal begrense
styrets frihet til å øke felleskostnadene. På generell basis vil jeg
advare mot dette! Det er viktig at
styret sikres tilstrekkelig hand-

lefrihet til å møte store, uforutsette utgifter, for eksempel hvis
det avdekkes et stort tidligere
ukjent vedlikeholdsbehov. Risikoen med å utvise slik tillit er
tross alt begrenset, det må antas
at et styre som øker felleskostnadene mer enn beboerne vil godta
relativt raskt vil bli korrigert av
generalforsamlingen i ettertid.
Selv om styret står fritt til å kalle
inn de felleskostnader som vurderes som nødvendig står det ikke
fritt med tanke på hvordan disse
skal fordeles. Etter brl. § 5-19 skal
felleskostnadene som hovedregel
fordeles etter en nøkkel som er
fastsatt i forbindelse med stiftelsen av laget. Fordelingsnøkkelen
skal i utgangspunktet fastsettes på
en måte som gjenspeiler verdiforholdene andelene i mellom. Som
regel er denne fastsatt med én del
beregnet ut fra boligenes størrelse,

Advokat;

TERJE SJØVOLD

www.postkasse.no
Tlf: Avd. Elektro: 458 65 940 • Tlf: Avd. Post: 458 65 935

Ta kontakt for tilbud!

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.

og én del som er størrelsesuavhengig. Det finnes imidlertid eksempler på at fordelingsnøkkelen er
fastsatt ut fra andre faktorer som
er ment å gjenspeile verdiforholdene, slik som utsikt, plassering i
blokka og så videre.
Det er sjelden noen diskusjon om
fordelingsnøkkelen som sådan,
hyppigere oppstår det diskusjon
om enkelte utgifter skal holdes
utenfor nøkkelbasert fordeling og
fordeles på annen måte.
Loven åpner for at enkeltutgifter
kan fordeles på annen måte dersom slik fordeling er kvalifisert
mer rimelig enn fordeling etter
hovedregelen om nøkkelbasert
fordeling. Når det gjelder ytelser
som er klart målbare - slik som
strøm eller varmtvann - må det
legges til grunn at dette kurant
kan fordeles på den enkelte etter
forbruk, og det vekker sjelden
særlig diskusjon. Ved siden av
å være åpenbart rettferdig er det
også en fordelingsmåte som stimulerer til redusert totalforbruk,
hvilket anses som et gode.
Når det gjelder spørsmålet om
utgifter på annet grunnlag skal

fordeles etter skjønnsmessige
rimelighetsbetraktninger blir det
vanskeligere. Mange finner det urimelig at også de som ikke selv har
bil må bidra til vedlikehold av felles
parkeringsanlegg, at også de som
ikke selv har barn må være med på
å betale for vedlikeholdet av lekeplassen etc. Det er imidlertid klart
at dette ikke er tilstrekkelig grunn
til å fordele disse utgiftene utenom
fordelingsnøkkelen.
På basis av rettspraksis må det
legges til grunn at slik avvikende
fordeling i praksis kun er aktuelt der det er snakk om helt nye
tiltak der noen ikke vil ha noen
nytte av tiltaket. Det klassiske
eksempel er der det skal bygges
helt nye balkonger og noen ikke
kan få balkong. Når balkongene
er oppført vil vedlikeholdet av
disse inngå i det alminnelige felles vedlikehold og skal fordeles
etter fordelingsnøkkelen.
Avslutningsvis bemerkes at løsningen blir den samme enten
vi snakker om borettslag eller
eierseksjonssameier, det er ingen
praktisk forskjell mellom de to
eierformene her.

Vedlikeholdsspyling
fra Gravco,
en sikker
investering

Størst i Norge på rehabilitering av terrazzo trapper !

-

Velg mellom tre alternative behandlingsnivåer
Referanseprøve settes og godkjennes før oppstart
Dere vi få fast pris på prosjektet
Utføres til avtalt tid
En FDV instruks til renholder sikrer videre vedlikehold

Vedlikeholdsspyling kan
spare deg for store skader
og utgifter!

E post@respo.no
T 22 15 55 50
W www.respo.no

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.

Trenger du betalingsløsning til
el-bil lading eller for å ta betalt
for klesvask i fellesvaskeri?

Med vedlikeholdsspyling holder du rørene
rene og åpne, du unngår lukt, blokkeringer
og uønskede «husdyr», og ikke minst
sparer du deg for store utgifter.

Du betaler trygt og raskt uten pinkode. Nayax aksepterer
alle kort fra Eurocard, Mastercard og VISA.

På tide å tømme sandfang!

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

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.

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

RING 08420 DØGNVAKT
Elektroniske Betalings Systemer AS
Peder Sletners vei 2, 1411 Kolbotn,
Tel: + 47 66 80 50 20, www.ebs-as.no

www.gravco.no
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Kraftkommentaren

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

OBOS har inngått avtale med LOS AS om kraftforvaltning, rådgivning og fysisk levering av ca. 340 GWh årlig. LOS AS er i tillegg
hovedsamarbeidspartner på strøm overfor medlemmene i OBOS. LOS AS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet,
og landets største strømleverandør totalt.

FORNYBAR SKVISER FORURENSENDE ENERGI
ANDREAS MYHRE,
LOS ENERGY

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!

Det var i Sverige det skjedde. Der ble det
besluttet å stenge ned fire kjernekraftanlegg
(blokker) innen 2020. Markedsprisene er for
lave, den svenske kjernekraften er ikke lenger
lønnsom.

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

Oktober ble historisk. For første
gang i historien har fornybar energi
utkonkurrert og presset kjernekraft
ut av markedet. Fremover vil vi se
mer av det samme.

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

En av de viktigste årsakene til de rekordlave
energiprisene i Norden er at det produseres stadig mer fornybar energi. Prisbildet, som ser
svakt ut i mange år fremover, utfordrer ikke
bare lønnsomheten i dagens kjernekraftverk,
men påvirker også aktører som planlegger å
etablere mer kjernekraft. Det ser vi blant annet
i diskusjonen rundt etableringen av enda en
reaktor i Finland.
Kjernekraft er risikabelt. Det så vi blant annet
i forbindelse med Fukushima-ulykken i Japan
i 2011. At vi nå slipper fire kjernekraftanlegg
i vårt nærmeste naboland vil mange oppleve
positivt. Og at årsaken til nedbyggingen
av kjernekraft er økt utbygging av fornybar
energi, vil vel alle oppleve som positivt.
MIDT I SKIFTET
For noen år siden var det utbredt skepsis til
om vi ville klare å redusere forbruket av energi,
og øke produksjonen fra fornybare energikilder
som vann, vind, sol og varme. Nå står vi midt
i det grønne skiftet, en omlegging til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Resultatene

er målbare og gir grunn til optimisme: Verden
trenger omtrent like mye energi som før, til
tross for at verdens befolkning og den totale
økonomien vokser. Og energimiksen blir stadig
bedre. Vi bruker mindre forurensende energi
og mer fornybar energi.
Dette er en vedvarende trend. Nylig bestemte
Sverige seg for å øke andelen fornybar energi
gjennom en økning i kvoteandelen i sertifikatsystemet. Store vindparker står klar til utbygging. På Fosen i Trøndelag er det planer om å
bygge 1000 MW og på Markbygden i Sverige
enorme 4000 MW. For sistnevnte prosjekt er
prisene, inkludert subsidier, litt for lave til å
sette i gang, men med litt drahjelp så starter
utbyggingen.
DRAHJELP FRA PARIS
Kanskje kommer drahjelpen fra klimatoppmøtet i Paris. Når alle land har lagt sine CO2kutt på forhandlingsbordet vil det fortsatt
være et betydelig gap til hva forskerne mener
er nødvendige kutt. At toppmøtet blir enig

om forpliktelser som vil tette gapet, er helt
usannsynlig. Utslippskutt er ofte vanskelig å
bli enige om. I stedet kan vi regne med at man
fokuserer på hva som er mulig å få til. Og det
er å bygge fornybart.
Mange industrialiserte land er allerede godt
i gang. Kina bygger ut mer enn noen andre,
USA inspireres av California, Japan vrir sin
energimiks, Danmark har en målsetting om
å være helt fornybar i fremtiden og Tyskland
er bare halvveis i sitt «energiwende»-prosjekt,
som innebærer en betydelig omlegging til fornybart.
Før sa vi ”Fremtiden er fornybar” med et håp i
stemmen. Nå står vi midt i transformasjonen
og har for alvor fått troen på at vi kan få det til.
For nåtiden er allerede blitt ganske fornybar.
Og fremtiden blir det enda mer.

PRESSET UT: Markedsprisene er for lave, den
svenske kjernekraften er ikke lenger lønnsom.

Prosjektering av heiser

LEKEPLASSER

RADON

ELEKTRIKERE

AVLØP

VAKTMESTERTJENESTER

«Dine verdier
- er viktig for oss»

Vi bistår styrer og sameier ved alle heisspørsmål.

Per Persson, byggdrifter i ISS

s Vedlikehold

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

s Nye heiser
s Modernisering

BLIKK/KOBBERSLAGERE

s Prosjektledelse
ISS Eiendom - en del av ISS Facility Services AS

s Kostnadskontroll

•
•
•
•

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

Teknisk forvaltning
Vaktmestertjenester
Flagging
Trappevask

•
•
•
•

Matter
Gressklipping
Håndverkertjenester
24-timers beredskap

Vi utfører også:
Prosjektstyring og Energioptimalisering

Fasade og tak – vår sak!
Vaktmestertjeneste,
renhold og snøbrøyting.
Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Telefon: 22 15 46 90 – www.blikkenslager.no

Tlf: 996 25 608. E-post: post@kvt.as

ANLEGGSGARTNERE

Ta kontakt med oss på
E-post: salg.eiendom@no.issworld.com
Telefon: 400 11 551 • www.iss.no

Spesialister på vegetasjon,miljøvennlige
metoder, sertifiserte trepleiere.

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

Vi er din totalleverandør innen
vedlikehold og rehabilitering!

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

AVFALLSHÅNDTERING

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

08899
www.ragnsells.no

BYGG

MALETJENESTER

BELYSNING

BRANNSIKRING

LÅSESMEDER

17343 Rubrikkannonse 57,7x30,8mm.indd 1

RIKTIG LYS
Spar energi, vedlikehold og penger

15.08.14 13:28

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

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

REHABILITERING

MURER

Fra lås og beslag til
calling og adgangskontroll
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

Respo annonse 58x31mm.qxp_Respo 20.08.14 13:4

Rehabilitering av skorsteiner

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

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?

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

Schädler AS

Rød:
CMYK 0, 100, 63, 29

www.respo.no
En del av Ellingard Gruppen

Støp og
rehabilitering
av terrazzo

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

