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Slik blir seniorboliger smarte hjem
SNAKK MED NABOEN:

Mye å spare på godt samarbeid
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Vi forbereder generalforsamlingen

TEKNOLOGI

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
Rehabiliteringsprisen jubilerer
OBOS har i 25 år hedret og premiert det beste
rehabiliteringsprosjektet i borettslag og sameier.
Det skal vi gjøre også i 2016, og i denne utgaven
av Bolig & Miljø vil du finne mer informasjon om
Rehabiliteringsprisen og hva som skal til for å
kunne bli nominert. Prisen er på 150 000 kroner.

Innhold

TEMA: TEKNOLOGI / Vi vet ikke helt hvordan våre smarte hjem ser ut om noen

år, men vi ser lyst på fremtiden. Ny teknologi bidrar også til bedre og billigere utgaver av
velkjente hjelpemidler som heis og infrastruktur.

I Norge eier de aller fleste sin egen bolig. I byer
og tettsteder er dette ofte i form av en leilighet i
et boligsameie eller et borettslag. Derfor har vi
unngått den slumifisering og ghettoifisering som
vi ser mer av i Sverige og Danmark, hvor det er
langt vanligere med kommunalt eide boligområder i de store byene. Mennesker som har investert
egne penger i sin egen bolig har i langt større grad
en egeninteresse i å ivareta boligene. I tillegg er
det i borettslagene og sameiene gode rutiner for
hvordan man skal løse vedlikeholdsoppgaver og
også store rehabiliteringsoppgaver når behovene
for dette melder seg.

I årets første utgave av Bolig & Miljø kan du også
lese om nye funksjoner i Styrerommet, nytt om
Get-avtalen og hvordan styret best forbereder seg
før den viktige generalforsamlingen.

FOTO: HENRIK SJØLIE

I OBOS-forvaltede borettslag og sameier rehabiliteres det for minst én milliard kroner årlig. Pengene betales av beboerne selv. Styrene gjør en stor
og viktig jobb når de planlegger og gjennomfører
rehabiliteringer. Mange boligselskap velger nå å ta
svært store løft når de først er i gang. Det er fordi
det på sikt er lønnsomt å utbedre flere forhold
samtidig. Slike store prosjekter er en del av det
ansvaret styrene har for å ivareta beboernes investering i boligen sin.

06 /	De bor i seniorboliger og mener at godt voksne folk har minst like stor interesse av
smarte hjem som andre. Nå skiftes all infrastruktur ut med fiberoptikk.

11 /	Styret ønsket seg to små heiser i hver blokk. De valgte i stedet én stor. Prisen ble
redusert med 24 millioner kroner.

32 /	Rehabiliteringen til 50 millioner ble vedtatt uten protester. – Når beboerne er godt
forberedt på hva som skal skje, skaper det trygghet, sier Solfrid Berntsen (bildet).
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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.

• 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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TEMA: Teknologi

Innbrudds- og brannvarsling skal bli smartere
og rimeligere ved hjelp av et nytt produkt fra Get.
Blant annet kan brannansvarlig se batteristatus
på alle røykvarslerne.
TEKST: HENRIK SØRLIE

SMART
VARSLING
Seriekoblede røykvarslere er ikke påbudt,
men det er smart å ha hvis det oppstår brann.
Kablede løsninger har tradisjonelt vært den
sikreste løsningen, men mange kvier seg for
å investere i et slikt brannvarslingsanlegg. En
viktig årsak er at det kan bli kostbart når det
skal trekkes kabler til alle leiligheter og fellesrom. På markedet har det lenge eksistert
trådløse alternativer, men nå kommer Get
med et sertifisert produkt som skal være både
driftssikkert og inkludere hele fire funksjoner:
Røykvarsler, innbruddsalarm, temperaturmåler og fuktighetsmåler.
I systemet følger også et verktøy som blant
annet gir oversikt over brannsted, batteristatus og om sensorene er på nett. Dermed kan
den ansvarlige for brannsikkerhet enkelt holde
oversikt, og styret slipper å lure på om alle
beboerne har husket å skifte batteri. Produktet
kalles Get Safe og blir tilbudt kunder som er
tilknyttet bredbånd fra Get.
– Det er til salgs fra tidlig i 2016. Pristilbud
til boligselskap oppgis på forespørsel, men
jeg kan love at dette er langt rimeligere enn
å installere et kablet anlegg, sier Thor-Einar
Strand som er ansvarlig for strategi- og forretningsutvikling i Get.

VARSLING TIL MOBILEN
Produktet blir installert i taket som en vanlig
røykvarsler. Det er kontakt med røykvarslerne
til naboene via radiosignaler, og dermed blir
hele boligselskapet varslet hvis det oppstår
brann. Det er en forsinkelse på varsling til
naboene som gjør at de ikke skal bli unødig
forstyrret av falske brannalarmer.
Via wifi sendes det melding til mobilen din
hvis brann- eller bevegelsessensoren blir
utløst. Det går i tillegg melding til en sentral som kontakter politi og brannvesen – etter
å ha sjekket om det kan være falsk alarm.
Andre, som venner og naboer, kan også få
melding hvis det er innbrudd i boligen din.
– Dette gjøres via en mobilapp, og med denne
kan du også lese av temperatur og fuktighet,
sier Strand.
FLERE SMARTLØSNINGER
Get, i samarbeid med OBOS, jobber for å tilby
flere smarte løsninger til Get-kundene.
– Navnet blir Get Smart, og det er et system
som blant annet styrer lys, varme og låser. Det
vil bli lansert mot slutten av året. Vi jobber
også med løsninger for velferdsteknologi, som
er tenkt lansert i løpet av 2017, forteller ThorEinar Strand i Get.

GET SAFE: Røykvarsler, innbruddsalarm, temperaturmåler og fuktighetsmåler i ett og samme produkt.

Get-boksen blir
smartere
Nå lanserer Get nye tv-tjenester for
kunder som har Get box II. Blant annet
kan du starte et program forfra eller
se program du gikk glipp av siste uke.
Dessuten kan Get-boksen anbefale
programmer som passer for deg og
dine seervaner. Visualisering av programtilbudet og enklere navigasjon er
også blant forbedringene, ifølge Get.
Tv-tilbudet fra siste sju dager blir
tilgjengelig for seerne, slik at du enkelt
kan se programmer du gikk glipp av. I
første omgang er det 40 av de viktigste
kanalene du kan se i opptak. I tillegg
vil flere kjente apper og nett-tv bli
integrert i programtilbudet, blant annet
NRKs nett-tv og VG TV.
Oppgraderingen skal rulles ut gradvis
fra februar, og kundene får tilsendt
en e-post når de får muligheten til å
oppgradere sin Get box II. Senere i år
vil også kunder med Get box Micro få
tilgang til de nye tjenestene.
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FRIHET I
HVERT FIBER
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Bergen: – Seniorboliger skal selvsagt også være blant fremtidens
smarte hjem. Det er minst like viktig som for de yngre, sier Jan
Helmik Mæland (65) og Inge Birgit Magnussen (80).
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: VIDAR LANGELAND/fotos.no

De utgjør to tredjedeler av styret i Montana
Terrasse i Bergen. Nå sender sameiet, i samarbeid med OBOS, ut en tilbudsforespørsel
på helt ny fiberkablet bredbåndsinfrastruktur.
FRIHETEN TILBAKE
– Vi vil installere ny fiberteknologi, men vi
vil også gi den enkelte beboer større frihet. Vi
håper at tiden i leverandørenes favntak snart
er over, sier styreleder Jan Helmik Mæland.
Tilbudsforespørselen sendes ut til fem aktører, og bestillingen er tydelig: Montana Terrasse vil ha på plass en bredbåndsinfrastruktur,
basert på den norske bransjenormen, men den
enkelte beboer skal selv få bestemme hva det
skal brukes til. Inntil videre må det kanskje
aksepteres en liten grunnpakke med tv-kanaler, men styret tror også dette snart er historie.
– Spesialbokser fra nettet til både tv og pc har
bundet oss til faste leverandører. Etter hvert
erstattes boksene mer og mer av programvare
– apper – som integreres i mobiltelefoner og
lignende. Derfor ønsker vi oss en mest mulig
åpen teknologisk løsning, som gjør det enkelt
å skifte leverandør om vi skulle ønske det.

Hun avviser at fiberoptikk og smarte hjem er
forbeholdt andre enn seniorborgerne.
– Vi har ikke fått internettet inn med morsmelken, men vi bruker det flittig. Og vi har
jo stadig barn og barnebarn på besøk, forsikrer
Inge Birgit Magnussen.
– I morgen bor vi i smarte hjem, der helse- og
velferdstjenester leveres på en måte vi ikke
helt ser rekkevidden av. Trygghetsalarmer er
bare en liten del av dette bildet, tror styremedlemmene.
Det forundrer dem også at det nesten bare
snakkes om tv-kanaler.
– Alle leverandørene selger jo TV-kanaler. Så
kan vi liksom få internett og telefon i tillegg.
Det er å snu tingene helt på hodet. Jeg behøver jo ikke kjøpe tre biler for å kjøre til Oslo,
sier Mæland.
– For styrets del er det også viktig at vi kan
få driftssikre alarmsystemer og effektive kommunikasjonsmetoder, sier Magnussen.
RIMELIGERE LØSNING
OBOS Forvaltning har bistått sameiet i utformingen av tilbudsforespørselen.

SENIORER I SMARTE HJEM
Frihetskjemperne i Bergen er godt voksne,
Montana Terrasse er forbeholdt dem over 50.

– I nye boliger er fiberoptikk en selvfølge. For
svært mange eksisterende boligselskap kan en
oppgradering av infrastrukturen være aktuelt,
tror forvaltningskonsulent Linn Iversen.

– Vi er mange som har bodd her siden sameiet
sto ferdig i 1993, forteller Inge Birgit Magnussen.

Styret i Montana Terrasse betrakter utskifting
av kabelnettet som rent vedlikehold, og dermed en sak som styret kan ta stilling til selv.

FRIHETSKJEMPERE: Sameiet Montana Terrasse i Bergen vil bytte ut gamle kabler med
fiberoptisk infrastruktur. –Så blir det opp til hver
enkelt beboer hva de ønsker å bruke dette til,
sier styreleder Jan Helmik Mæland og styremedlem Inge Birgit Magnussen. Til venstre står
Linn Iversen, sameiets forvaltningskonsulent i
OBOS.

– Men vi legger likevel dette frem for et sameiermøte, slik at alle er godt orientert. Vi har
ingen oversikt over alle tjenester som er i bruk
på vårt tilårskomne nett, men de har nok det til
felles at de er dyre. En ny løsning vil bli langt
rimeligere for de fleste som bor her, sier Jan
Helmik Mæland og Inge Birgit Magnussen.

OBOS gir råd om nett
og bredbånd
Boligselskapene møter mange utfordringer
i samband med oppgradering eller innkjøp
av nytt nett for bredbånd og TV-signaler.
OBOS har derfor opprettet en rådgivingstjeneste som kan bistå styrene i tilbudsinnhenting, valg av tilbyder, avtaleinngåelse og
under selve driften av nettet.
Hva slags nett bør velges? Hvilke utgangsklausuler bør man ha i avtalen, hvilken
kapasitet bør bredbåndet ha? Ønsker man
smarte løsninger for brann- og tyverialarm,
lys- og varmestyring og adgangskontroll?
Mulighetene er mange.
– Vår bistand skal sikre boligselskapene
en bredbåndsinfrastruktur som bygges for
fremtidens smarte boliger, sier Nils Ove
Stennes, bredbåndsrådgiver i boligforvaltningen, til Bolig & Miljø.
OBOS skal i samarbeid med bredbånds- og
innholdsleverandøren Get hjelpe boligselskapene med dette. Get skal også utvikle
smart teknologi for boliger, som er godt
tilpasset beboernes skiftende behov i ulike
livsfaser.
– Vi prioriterer også å fremme åpen teknologi, for å sikre en rik flora av tjenester
og gi størst mulig valgfrihet for beboerne,
forsikrer Stennes.

GIR RÅD: – Vår bistand skal sikre
boligselskapene en bredbåndsinfrastruktur
som bygges for fremtidens smarte boliger,
sier Nils Ove Stennes, bredbåndsrådgiver i
boligforvaltningen.

FRA BORG TIL BORETTSLAG
Siden 1970 har Buer renovert, reparert, tettet, malt og fått skikk på alt fra borger
til borettslag over hele østlandet. Malere, murere, tømrere, gulvleggere
og en administrasjon som tar vare på byggene du har ansvar for.
buergruppen.no

REHABILITERING AV FASADER – TAK – VINDUER – OPPGANGER
Rød:
PMS 201

Ring 09100
for gratis befaring i ditt borettslag

Rød:
CMYK 0, 100, 63, 29

Rød:
CMYK 0, 100, 63, 29

Rød:
CMYK 0, 100,
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TEMA:
OBOS Boligkonferanse 2015

– STYRETS PRINTER
BLIR ARBEIDSLØS
– Vårt mål er at styret i boligselskapet skal klare seg godt
uten printeren. Da blir livet
enklere og mer miljøvennlig,
sier Salam Ali.
TEKST: ESPEN BØRHAUG

Rekken av ringpermer og stabelen av printerark
er snart en saga blott om Salam Ali får det som
han vil. Han er IT-ansvarlig i boligforvaltningen og lover en enda enklere hverdag for styremedlemmer i tiden som kommer.
Noen har erfart at årsrapporter allerede kan signeres digitalt ved hjelp av Bank-ID. Om ikke
altfor lenge kan også alle styrets møteprotokoller signeres papirløst.
OMSTENDELIG
– Det er jo veldig upraktisk å måtte skrive ut
en protokoll, som må leveres rundt for signering og så gjerne skannes igjen til slutt. Vi vil
ha printerne ut av styrerommet. Da hjelper det
veldig at protokoller kan signeres digitalt, sier
Salam Ali.
Det har tidligere vært en litt omstendelig affære
å få registrert kontonummer til styremedlemmer som skal ha utbetalt honorarer. Nå kan
alle som har tilgang til Styrerommet.net enkelt
ordne dette selv.
– Vi har all kontaktinformasjon til styremedlemmene fra før. Når kontonummeret skal
innhentes, kan styremedlemmet taste dette
inn i Styrerommet.net, trykke på «send», og
så ordner vi resten elektronisk. Enklere blir
det ikke, samtidig som sikkerheten er godt
ivaretatt.
Styrerommet.net har lenge hatt en digital løsning for attestering og godkjenning av faktu-

raer. Før sommeren skal denne også være langt
bedre tilpasset mobiltelefoner og nettbrett.
– Det er en av de mest brukte funksjonene i
portalen vår, og den må tilpasses folks vaner.
AKUTTE TILFELLER
Salam Ali forteller til slutt at også en SMSløsning for varsling til beboere og styremedlemmer har vært etterlyst av mange.
– Fjorårets flom i Kværnerbyen i Oslo viser hvor
verdifullt et slikt varslingssystem kan være.
OBOS jobber med å lage en løsning som gjør

ENKLERE OG BEDRE: Nettportalen Styrerommet.net er i stadig utvikling. IT-ansvarlig Salam
Ali forteller her om noen digitale nyheter som er
på plass eller like rundt hjørnet.

det mulig å sende ut tekstmeldinger direkte
fra Styrerommet.net. SMSer skal kunne sendes
i akutte tilfeller, som brann og oversvømmelser, men også når man vil minne om dugnader,
møter og annet.
Det kommer flere digitale nyheter fra OBOS,
det er bare å følge med videre gjennom året!

BEKYMRET FOR BRANN ELLER
VANNSKADE I DITT BORETTSLAG?
Nå kan du enkelt gjøre noe med det!

VI HAR ENKLE LØSNINGER SOM
FORHINDRER SKADE ELLER
REDUSERER SKADEOMFANG!
Alle produktene er enkle å montere,
enkle å bruke og krever
INGEN NY KABLING!

TRYGGERE I BORETTSLAG
3 eksempler som gjør ditt borettslag tryggere...

Produktene kan brukes hver for seg, eller i et system, med trådløs kommunikasjon mellom produktene.
Systemet er fleksibelt, utbyggbart med andre funksjoner og kan varsle eksternt (vaktmester, alarmselskap mv.).

Komfyrvakt

Strømkutt

Vannstopp

Forhindrer komfyrbrann

Reduserer brannfaren

Forhindrer vannlekkasje

Komfyrvakta slår automatisk av
strømtilførselen til komfyren/platetoppen ved for høy temperatur eller
hvis den har stått på for lenge.

Strømkutt er et sikkerhetsprodukt som automatisk stenger
strømtilførsel til elektriske
apparat ved røykutvikling/brann.

KONTAKT OSS
I DAG FOR...

Vannstopp sørger for at lekkasjer
stoppes og varsles. Fuktføler
og/eller bevegelsesføler
og/eller On/Off-knapp.

GRATIS BEFARING • MER INFO • HYGGELIG PRAT
UFORPLIKTENDE TILBUD • LEASING/FINANSIERING
CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet,
Velferdsteknologi, Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg.

tlf: 72 83 16 11 / marked@ctmlyng.no / www.ctmlyng.no

VI VET DU BLIR
FORNØYD!

BOLIG & MILJØ / NR. 01
06 / 2016
2014

SIDE / 11

TEMA: Teknologi
TRYGGHET: En driftssikker
heis, som også har plass til
rullestoler, barnevogner og
sykebårer skaper trygghet i
en blokk med ni etasjerog 54
leiligheter, fastslår Ole Martin
Berg (til v.), Ragnhild Strand
og Steinar Eriksen fra Heis
konsulenten AS.

HEISAN, HER BLE
PENGER SPART!
Styret ønsket seg to små heiser i hver blokk. De valgte i stedet én stor.
Prisen ble redusert med 24 millioner kroner
TEKST: ESPEN BØRHAUG
TEKST
FOTO WERNER JUVIK
FOTO:

R
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OPPTUR: Ole Martin Berg (tid
ligere styreleder) og styreleder
RagnhildStrand er svært godt fornøyd med de nye heisene i Stallerudåsen borettslag. De valgte det klart
billigste alternativet, i samarbeid
med Heiskonsulenten AS.

Styreleder Ragnhild Strand stiger fornøyd ut
av heisen og tar imot oss i den kalde, klare luften på Bogerud i Oslo. Stallerudåsen borettslag ligger like ved Østensjøvannet, med utsikt
vestover mot hele byen. Heisene i de fire blokkene er dekorert med store bilder som viser
kvalitetene i nærområdet.
– Det var enda en ting vi ikke hadde sett for
oss da vi skjønte at de gamle heisene måtte
skiftes ut, forteller hun til Bolig & Miljø.
Heisene var 50 år gamle da styret omsider
innså at de var modne for utskifting. Heiskontrollen var klar i sine råd, driftssikkerheten
var lav, kostnadene skyhøye. Borettslaget tok
kontakt med Heiskonsulenten AS, som nå er
et datterselskap under OBOS Prosjekt.
Styret ønsket opprinnelig at den gamle, trange

heisen skulle erstattes av to nye i hver oppgang. Det ville gi høyere regularitet for de 54
leilighetene i hver blokk, og de ville unngå en
heisløs tilværelse i byggeperioden. Det siste
var særlig viktig for de mange eldre som bor
i de øverste etasjene.
SPARTE 24 MILLIONER
– Dette var fullt mulig å få til, forteller Steinar
Eriksen i Heiskonsulenten AS. – Men det var
ikke den beste løsningen. Enten måtte man
montere inn en liten heis ved siden av den
eksisterende og ende opp med to små, eller
etablere nye sjakter utvendig for å få plass til
en stor «båreheis» i hver blokk.
Totalkostnadene ville komme opp i 32 millioner kroner, tilsvarende om lag 150.000 kroner
per bolig.

– Vi innså at to heiser ikke var et godt alternativ for oss, forteller Ragnhild Strand.
Rådgiveren foreslo i stedet en spesialtilpasset
løsning med dører på langsiden som gir plass
for sykebårer. Automatiske dører gjør hverdagen
svært mye enklere for alle, også foreldre med barnevogn. Og kostnaden ble dramatisk redusert.
– Vi klarte å få dette til for 8 millioner kroner.
Vi søkte Oslo kommune om tilskudd, så kostnaden for borettslaget ble rundt 6,5 millioner
kroner. Det tilsvarer ca 30.000 per bolig.
STYRETS FULLMAKTER
Ole Martin Berg var styreleder da saken ble
tatt opp i generalforsamlingen. Han og arvtakeren er enige om at informasjonen til beboerne må være svært god, uansett hvor fint
prosjektet er.
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ARKIVFOTO: HEISKONSULENTEN AS

Noen tror kanskje at
konsulenter og rådgivere
er rene kostnadsdrivere. Dette er et
eksempel på det
motsatte.
RAGNHILD STRAND

TRANGT: De gamle heisene var trange,
upraktiske og dyre i drift. Etter mer enn 50 år ble
de skiftet ut.

Vedlikeholdsnøkkelen
– Det lå nok innenfor styrets fullmakter å
sikre en mer driftssikker løsning, men det
måtte tas opp lån. Vi fortalte alt vi visste, og
vi hørte ingen protester da vi lanserte denne
løsningen, forteller Berg.
Styret fant også praktiske løsninger i periodene uten heis.
– Byggeperioden var begrenset til tolv uker
i hver blokk. Noen fikk avlastningstilbud fra
kommunen, andre bodde hos familie andre
steder. For dem som valgte å bli boende, la
vi så godt til rette som vi kunne, sier Ragnhild Strand.
IDENTITET
Utsmykkingen av heisene ble prikken over
i-en. Hver av heisene er utstyrt med et unikt
bilde fra nærområdet.

De er vakre å se på, og de skaper identitet. Vi
kan til og med bytte litt rundt på dem, slik at
bildene blir synlige for alle, sier styrelederen.

Styret i Stallerudåsen har tatt i bruk
Vedlikeholdsnøkkelen, OBOS’ digitale
styringsverktøy for langsiktig planlegging av vedlikehold i boligselskapet.

Hun tror mange andre boligselskaper kan ha
nytte av ekstern hjelp når gamle heiser går
ut på dato.

– Det hjelper oss veldig. Vi har flere
større vedlikeholdsprosjekter som
venter, men nå kommer det ikke i form
av overraskelser, forteller styreleder
Ragnhild Strand.

– Noen tror kanskje at konsulenter og rådgivere er rene kostnadsdrivere. Dette er et
eksempel på det motsatte, fastslår Ragnhild
Strand.

De nye heisene ble tatt i bruk for over
et år siden.
– Felleskostnadene økte noe, men vi
ligger fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med mange andre. Kunsten
er å finne en balanse mellom godt
vedlikehold og andelshavernes ønsker
og økonomi, påpeker styrelederen.

Finansiering av
vedlikehold og
oppussing

OBOS-banken finansierer
boligdrømmen

–

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

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 02334
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TEMA; Teknologi
TEMA:
OBOS Boligkonferanse 2015

REHABILITERINGSPRISEN JUBILERER

ARKIVFOTO: HANS FR. ASBJØRNSEN

Har boligselskapet avsluttet en rehabilitering i 2015? Da kan dere delta i konkurransen om OBOSprisenfor best rehabiliterte boligselskap. Prisen er på 150.000 kroner, fristen er 19. februar.

VINNERE: I fjor var det borettslagene
Røverkollen og Svarttjern på Romsås i
Oslo som vant Rehabiliteringsprisen.

Boligselskap fra hele landet kan melde seg på
innen fristen, 19. februar. Det er ikke et krav
at OBOS forvalter boligselskapet.
Rehabiliteringsprisen deles i år ut for 25.
gang. Konkurransen gjelder alle typer rehabiliteringer, men det legges vekt på helheten,
der elementer som både økonomi, miljø og
arkitektur teller med.
Målet med prisen er som tidligere å:
• Påskjønne gode rehabiliteringstiltak gjennomført i boligselskaper.
• Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv.
• Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted
av store boligområder.

Rehabiliteringsprisen 2015 gikk til Svarttjern og Røverkollen borettslag på Romsås
i Oslo, som begge hadde gjennomført svært
omfattende rehabiliteringer. Omfanget er ikke
nødvendigvis avgjørende for hvem som vinner
prisen, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS
og jurymedlem, Åge Pettersen.
– Vi håper å få inn mange eksempler på rehabilitering som har gjort bomiljøet bedre, mer
moderne, mer miljøvennlig, eller kanskje rett
og slett bare vakrere. Her er det muligheter for
mange, og jeg håper vi får mange kandidater å
velge mellom i dette jubileumsåret.
Alle typer boligselskaper kan delta, uavhengig
av om de er forvaltet av OBOS eller ikke. Og
det spiller ingen rolle om dere har rehabili-

tert fasader og balkonger, eller gjennomført
en oppgradering av uteområder eller baderom.
Alle rehabiliteringer vil bli vurdert.

PÅMELDING
All påmelding skjer via
obos.no/rehabiliteringsprisen.
Frist. 19. februar
Spørsmål?
Ring 22 86 57 85 eller kontakt
solvi.halvorsen@obos.no

I trygge
hender

DET GRØNNE SKIFTET!
En sensorarmatur fra STEINEL vil enkelt kunne
spare inn 50 - 90% av energikostnadene til
belysning i trappeganger, korridorer, entré og
resepsjonsområder.

MILJØ - SIKKERHET - KOMFORT
- med den beste teknikken fra STEINEL

Importør i Norge:
Vilan as - post@vilan.no - www.vilan.no - 22 72 50 00

Vintertjenester

Brøyting ▪ Strøing ▪ Salting ▪ Bortkjøring

Vårtjenester

Feiing ▪ Spyling ▪ Garasjerenhold

Grønttjenester

Anleggsgartner ▪ Beplantning/Trefelling
Kant-/Belegningstein ▪ Asfaltreparasjoner
- Et firma i OBOS-konsernet.

RS Pro LED Q1 er en fantastisk sensorarmatur
fra sensorspesialisten STEINEL.
Den sørger for rask og presis registrering av
bevegelse som igjen tenner lyset umiddelbart.
RS Pro LED Q1 kan enkelt kobles sammen
trådløst, noe som gir en helt unik mulighet for
et optimalt belysningsanlegg – uten ekstra
kabling.
Den total lyseffekten på 26W gir et meget
kraftig og godt lys, men ønskes det litt
svakere lys i noen områder, kan dette enkelt
stilles med en fjernkontroll.
Med den integrerte grunnlysfunksjonen kan
man selv bestemme hvor mye lys man vil ha
etter at sensoren ikke lenger registrer
bevegelse.

Vaktmestertjenester

Hel- eller deltid ▪ Beredskapsvakt ▪ Vikartjenester

Containertjenester

Alle typer og størrelser ▪ Storsekker ▪ Komprimator

4 årstider - en hjelper - 23 17 85 00

Gårdpass AS, Østre Aker vei 206. Telefon 23 17 85 00 - www.gaardpass.no

En real utblåsning...

...som tar vare på husvarmen

Enkle lufteventiler gir ikke nok frisk luft til å sikre et godt inneklima,
uten at husvarmen luftes ut. LUNOS e2 er et balansert ventilasjonssystem, spesielt egnet ved rehabilitering eller ettermontasje.

Ventilatorene monteres i ytterveggene, - uten plasskrevende aggregat og kanaler. De gir i gjennomsnitt over 90% varmegjenvinning.
…og du slipper å bygge om boligen.

www.lavenergisystemer.no
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TEMA: TEKNOLOGI / Varmegjenvinning

DET LIGGER I LUF
TOK TAK: Det gamle ventilasjonsanlegget
er nå blitt et varmegjenvinningsanlegg. Fra
venstre styreleder Trond Rønning, prosjektog byggeleder Trygve Johan Brenden i
OBOS Prosjekt, vaktmester Jan Vang og
Terje Aalrust fra Boligenergi.
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TEN PÅ ELVERUM
ELVERUM: Grøndalsbakken borettslag satser innovativt ved å ta
i bruk kjent teknologi på en ny måte, og gjenbruker varmen fra
boligenetil oppvarming av tappevann og bygninger.
TEKST: EDDIE CHR. THOMAS
FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN / NYEBILDER.NO

Grøndalsbakken borettslag på Elverum ble
oppført på 1970-tallet og består av tre blokker på fire etasjer med totalt 108 boliger. 27
vifter på taket av blokkene har i alle år sørget
for ventilering av boligene, mens fjernvarme
fra det lokale energiselskapet varmet opp bygninger og tappevann.
BEHOV FOR VEDLIKEHOLD
Nærmere 40 års drift setter sine spor på et
ventilasjonsanlegg, og etter hvert ble det klart
at viftene på taket måtte skiftes ut.

– Vedlikeholdsbehovet var stort, flere av viftene var i ferd med å gå i stykker. I tillegg
hadde vi noen år tidligere fått gjennomført
en økonomisk analyse som viste at vi brukte
altfor mye penger på fyring, forklarer styre
leder Trond Rønning.
FREMTIDSRETTET OG MILJØSMART
OBOS Prosjekt og Boligenergi kom med flere
forslag til fremtidsrettede og miljøsmarte
løsninger.

AGGREGAT: Tre Cityvexer med tilhørende varmepumpe er montert på hvert tak. Cityvexen består av
to moduler, den ene står på taket, den andre innvendig i trappeoppgang.
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TEMA: TEKNOLOGI / Varmegjenvinning

MODULER: Cityvexen består av to moduler,
en står på taket, den andre som her
i trappeoppgangen. Tidligere søppelsjakter
fungerer som føringsveier i rør ned
i kjellerender vanntankene står.

– Vi ønsket å tenke litt intelligent rundt dette,
så da Boligenergi lanserte muligheten for å gjenvinne varmen fra luften i boligene i stedet for å
slippe den bokstavelig talt rett ut i løse luften,
ønsket vi å gå videre med det, sier Rønning.
GJENVINNING AV VARMEN
Resultatet ble at de gamle viftene på taket ble
byttet ut med et aggregat med vifter i seg,
kalt Cityvex. Det ble plassert tre Cityvexer
på hvert tak. Cityvexen består av to moduler,
den ene står på taket, den andre innvendig i
trappeoppgangen. Dermed var det gamle ventilasjonsanlegget gjort om til et varmegjenvinningsanlegg.

VIL DU VITE MER?
Kontakt OBOS Prosjekt på
tlf. 22 86 57 96
eller e-post:
obosprosjekt@obos.no

INFORMASJONS- OG BEBOERMØTER
Et prosjekt av dette slaget vil normalt kunne
utløse økonomisk støtte, for eksempel fra
Enova. Likevel var det behov for å ta opp lån
for å få finansieringen på plass. Styret har holdt
beboerne orientert om prosjektet underveis,

– Faktum er at mange beboere har opplevd
problemer med både ventilasjonsanlegget og
fyringsanlegget siden dette var nytt, så det
vanligste reaksjonen har vært: Endelig skjer
det noe, sier Rønning.
DRIFT OG BESPARELSE
Foreløpige beregninger fra Boligenergi, viser
en total energibesparelse på nær 350.000 kwh
per år.

Vi brukte altfor mye
penger på fyring.

– Vi har også gjennomført andre tiltak som
har et potensiale for energibesparelse, som for
eksempel sensorstyrt belysning i fellesarealer,
sier styreleder Rønning.

STYRELEDER TROND RØNNING

– Kort fortalt fungerer det på følgende måte:
Luften fra boligene trekkes ut gjennom luftekanaler opp til aggregatet på taket. Energien
fra varmluften trekkes ut og varmer opp en
gass som i sin tur varmer opp vannet, forteller prosjektleder Terje Aalrust fra Boligenergi.

blant annet gjennom beboermøter der også
OBOS Prosjekt har vært til stede. Styreleder
Rønning føler seg trygg på at de fleste på sikt
vil bli fornøyd med resultatet.

Boligenergi anbefaler et visuelt og fysisk ettersyn av anlegget én gang i uken. I tillegg kan
borettslaget, i dette tilfellet ved vaktmester,
hele tiden holde kontroll med temperatur og
eventuelle feilmeldinger på anlegget via internett.
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TRENGER ET FULLT DRIFTSÅR
Anlegget ble satt i full drift i desember 2015,
og Rønning understreker at man bør ha opplevd anlegget gjennom et helt driftsår for å se
hvordan dette har fungert.
– Så jeg vil oppfordre Bolig & Miljø å komme
tilbake høsten 2017 for å lage en oppfølgingsreportasje! Men tilbakemeldingene fra beboerne så langt har jevnt over vært positive,
spesielt fordi man merker at luftkvaliteten
i boligene er blitt bedre, avslutter Rønning.
KAN PASSE FOR ANDRE
Prosjekt- og byggeleder Trygve Johan Brenden
i OBOS Prosjekt Innlandet mener teknologien
som er brukt i Grøndalsbakken vil kunne fungere også andre steder.
– Dette systemet vil kunne tas i bruk i samme
kaliber blokker andre steder i landet, forutsatt at man har tilsvarende viftesystemer og

vifte på tak. I tillegg må man ha tilgjengelige
føringsveier ned i kjelleren, som for eksempel
en tidligere søppelsjakt, sier Brenden.

FULL TANK: Vaktmester Jan Vang har gjort
seg godt kjent med varmegjenvinningsanlegget.
I kjelleren i hver av de tre blokkene står det fem
600-liters vanntanker.

SMARTE LØSNINGER
Boligenergi er en energientreprenør
for borettslag og sameier, og bistår
disse med å finne smarte og kostnadseffektive energiløsninger i nye og
eksisterende bygg.
OBOS Prosjekt er et av landets største
prosjekt- og byggelederfirmaer, og
selskapet er i sin helhet eiet av OBOS.

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

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

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

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

PB. 1020 Hoff

Telefon: 22 50 87 00

0218 OSLO

Telefaks: 22 50 87 03

Hoff Terrasse 2

E-post: post@phono.no

0275 OSLO

Web: www.phono.no
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Kraftkommentaren
OBOS har inngått avtale med LOS AS om kraftforvaltning, rådgivning og fysisk levering av ca. 340 GWh årlig. LOS AS er i tillegg
hovedsamarbeidspartner på strøm overfor medlemmene i OBOS. LOS AS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet,
og landets største strømleverandør totalt.

SMARTE NORDMENN = SMART STRØMMARKED?
ANDREAS MYHRE,
LOS ENERGY

Teknologien ligger klar for å spare
strøm. Spørsmålet er når vi er klare
for å ta det i bruk.
Vi vil i årene som kommer ha nok strøm til
alle, men det vil kunne oppstå problemer når
mange bruker mye strøm samtidig. For å løse
denne utfordringen, trenger vi verken tung
investering i nye produksjonsanlegg eller i
nettutbygging. Vi trenger smart teknologi –
og den ligger klar.
Utbyggingen har vært omfattende, og satsningen på fornybar energi gjør at vi i fremtiden
vil få overkapasitet på strøm. Utfordringen er
å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet
i perioder med høyt forbruk. For selv om vi har
mer enn nok strøm, kan det være en utfordring
å ha høy nok kraftproduksjon når f. eks alle
lager middag med induksjonsovner samtidig.
Dette kaller vi «effektproblemet».
Effektproblemet vil typisk oppstå på kalde
dager, når solen ikke skinner, vinden ikke
blåser og det ikke er tilstrekkelig regulerbar
produksjon i form av vannkraft. Vi kan dekke
litt av etterspørselen via batterier, men dette
er langt nær nok, gitt dagens batterikapasitet.
«Å bygge vei for å håndtere påsketrafikken» er et
bilde som ofte benyttes for å illustrere kost-nytteforholdet ved utbygging av infrastruktur. Selv om
det løpende vil være behov for å oppgradere og
vedlikeholde strømnettet, er det ikke nødvendig
å bygge et nett for å håndtere toppene.
Løsningen på effektproblemet er såre enkel. Ved

hjelp av smarte løsninger, kan virksomheters
strømforbruk fjernstyres av strømleverandøren.
Apparater skrus rett og slett ned eller av etter
behov og nærmere avtale. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved teknologien, som
går inn under samlebetegnelsen Smart Grid,
oppnås ved at man reduserer eller eliminerer
behovet for å bygge ut strømnettet og produksjonskapasiteten. En bedrift eller offentlig
virksomhet kan melde til nettselskapet hvilke
strømkrevende behov den kan klare seg uten i
noen minutter eller timer.
Enkelt forklart er Smart Grid neste generasjons
strømnett, der smarte komponenter og systemer
fusjoneres med Internett for bedre utnyttelse av
energiinfrastrukturen. Det har lenge vært satset
på energiøkonomisering (ENØK). Dette er viktig og bra, men tiden er inne for å iverksette en
satsning på effektøkonomisering, som gjennom
Smart Grid nå er mulig. Forkortelsen EFØK kan
således innføres som ENØKs smarte fetter. Han
fortjener utvilsomt plass på familiefotografiet.
Men hvor skal vi effektivisere? I privatmarkedet er det per i dag for kostbart, og effekten
vil være begrenset. Industrisektoren krever mye

effekt og storindustri er ofte avhengig av stabile
produksjonsprosesser. I næringssegmentet, som
står for en tredjedel av landets strømforbruk,
er mulighetene langt større. Det finnes svært
mange bedrifter som har et strømforbruk som
ikke er kritisk for driften, hvor det er billigere
og enklere å koble ut strømmen enn i industrien.
For å løse effektproblemet er det viktig å iverksette tiltak på tidspunkt når det brukes mye
strøm. På morgenen, når hele Norge våkner
og starter sin dag, får vi et hopp i forbruket.
Varmekabler i lastesoner og produksjonsanlegg kan eksempelvis kobles ut en time eller
halvtime på morgenen uten at man merker noe
særlig forskjell. Dette vil bidra til å redusere
effektproblemet. Det samme gjelder hvis man
kobler ut ventilasjonsanlegg, svømmebasseng,
el-kjeler etc. i perioden rundt middagstid.
For å få Smart Grid til å fungere, trenger vi
markedsplasser for effekt. Enkelt forklart vil
systemet fungere ved at nettselskapene, som
skal sikre at det alltid er balanse i nettet, kjøper
effekt av de som har noe å selge. Strømleverandøren sørger for salg av effekt fra sin kunde
til netteier.

Westye Egebergsgt. 1-4, med 270 leiligheter konverterte til fornybar energi i 2014.

Eksperter på konvertering til
fornybar energi
Vi bistår i hele prosessen fra
planlegging til ferdig installert anlegg.
Kontakt oss på telefon 64 84 55 20

Varmeentreprenøren

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!
OBOS Forsikring AS
Telefon: 22 86 59 30, e-post: boligselskapsforsikring@obos.no,
www.obosskadeforsikring.no

KAMPANJETILBUD
PÅ NYTT PORTTELEFONSYSTEM

-25%

AIPHONE GT-serien er et høyttalende
fargevideosystem med 170 vidvinkel, zoom og
universell utforming. GT-serien gir en global løsning
bestående av dørstasjon og monitor, tilpasset
alle typer bygg. Vi leverer også spesial tilpassede
svarapparater for bevegelseshemmede.

DØRAUTOMATIKK

Vi leverer dørautomatikker i moderne design,
tilpasset hvert enkelt behov og i henhold til
gjeldene forskrifter. Vi leverer kun solide og
pålitelige produkter fra kjente produsenter. Lav byggehøyde
gjør tilpasning og montasje enkel. Alle våre automatikker
er tilpasset sikkerhetsnormen EN 16005.

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.

ADGANGSKONTROLL

Adgangskontroll gir nøkkelfri betjening av dører, noe som
forenkler adgang for beboere og øker sikkerheten i forhold
til nøkler. Vi leverer alt fra enkle villaløsninger til avanserte
online-systemer med full historikk over alle bevegelser.

OPPGRADERING AV SIKRINGSSKAP

Vi utfører oppgradering av eldre sikringsskap og anlegg
for å tilfredsstille dagens krav. Vi leverer bl.a. xDigital - verdens
første digitale jordfeilautomat med LED-varsling. Den gir visuell
varsling ved feil- og lekkstrøm, og viser hvor alvorlig feilen
er ved å varsle med grønt, gult eller rødt lys. Den er mer
nøyaktig og stabil enn andre jordfeilautomater.

KONTAKT OSS I DAG
FOR GRATIS BEFARING PÅ
TELEFON 48 10 11 00

REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR | REGISTRERT EKOM INSTALLATØR | WWW.ASSISTENTPARTNER.NO

Visste du at…

- maskiner og utstyr til kildesortering

det anbefales å bytte filter i din
boligventilasjon 2 ganger per år for
å opprettholde et godt innemiljø?

Vi fører
lle
filter til a
!
modeller

For et ryddig og
pent utemiljø

• Prisgaranti
• Abonnementsordning

• Gratis frakt*

BEHOLDERHUS

NEDGRAVDE CONTAINERE

Spesialavtaler for borettslag og sameier
*Gjelder ved kjøp av 4 sett
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Vi har flere løsninger for et hyggeligere utemiljø.
Se våre hjemmesider eller kontakt oss i dag!

FILTER
thure-trykk.no

RI

Ventilasjon er
billigst på nett!

M

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
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Forsikring

OBOS SKADEFORSIKRING BLIR OBOS FORSIKRING

OBOS Skadeforsikring endrer navn til OBOS Forsikring. Det betyr enda bedre vilkår til de 50 000
boligene som allerede er forsikret hos oss.
TEKST: JORUNN WOLD

Grunnen til navneskiftet er at OBOS i høst
fikk konsesjon til å tilby forsikring til både
boligselskaper og til privatpersoner. Som før
kan alle boligselskaper som er forvaltet av
OBOS få forsikring.
– Vi har over lengre tid sett at forsikringsbransjen vet å ta seg betalt – med gode
marginer. Derfor har vi startet eget for
sikringsselskap slik at vi selv styrer både
priser og vilkår, sier Øyvind Müller Famestad, administrerende direktør i OBOS Forsikring.

OGSÅ TIL PRIVATPERSONER
I flere år har OBOS-medlemmer kunnet nyte
godt av forsikringsavtaler gjennom OBOS,
men da gjennom en underleverandør. Nå fases
underleverandøren av privatforsikringer ut.
Det betyr at OBOS har et forsikringsselskap
som tilbyr forsikringer både til privatpersoner
og til boligselskaper.
– Boligselskaper som har forsikringsavtale hos
oss vil ikke merke noe til endringene annet
enn at de nå er enda bedre forsikret, forteller
Müller Famestad.

Forsikring til boligselskap
OBOS Skadeforsikring bytter navn til
OBOS Forsikring. Eiendomsforsikring
til boligselskaper dekker alt et boligselskap har behov for når det gjelder
forsikring. Enten du er privatperson
eller styreleder for et boligselskap,
behøver du ikke foreta deg noe i
forbindelse med navneskiftet. Du
beholder automatisk de samme gode
vilkårene.

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

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

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

TO HUS TETT
I TETT
Skal du gjøre store endringer i borettslaget eller sameiet?
Ta kontakt med naboen. Det kan være mye penger å spare.
På de neste sidene kan du lese om lønnsomt naboskap på
Blindern i Oslo og på Hinna i Stavanger.
TEKST: JORUNN WOLD
FOTO: JAN INGE HAGA (STAVANGER)
OG NADIA FRANTSEN (OSLO)

FORNØYD MED NABOENE: I de to
karakteristiske 50-talls funkisblokkene i Blindernveien er samarbeidet så
fruktbart at de snart slår seg sammen
til ett sameie.

R
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TEMA: Samarbeid

HINNA, STAVANGER:
Sålin Adelina Ardalan,
Arnhild Tonstad og Hanne
Stokka Holdø sitter i styrene
i forskjellige boligselskaper,
men er naboer og har samme utfordringer med vann
og kloakk. Steinar Håland fra
OBOS Prosjekt (nr. to fra venstre) hjalp dem i gang med
et samarbeid. Det sparer de
både tid og penger på.

Et borettslag på Hinna i Stavanger opplevde
tilbakeslag av spillvann fra underdimensjonerte septiktanker. De måtte ta grep. Et slikt
omfattende prosjekt koster både tid og penger.
Men da det viste seg at naboene hadde samme
problem, var det ingen grunn til å gjøre verken vurderingene eller jobben hver for seg.
Nå er forprosjektet gjennomført sammen med
to andre boligselskaper, og OBOS Prosjekt. I
Heimdalsveien 2, 5 og 7 er vann og avløp, og
konsekvensene av å koble seg til kommunalt
system, grundig undersøkt. I dag går overvann og spillvann på samme ledning. Ved å
separere disse, og legge opp avløpsledninger,
vil alt stå klart den dagen kommunen graver
opp nye kommunale hovedrør.
SPARER TID OG PENGER
Men samarbeidet stopper ikke her. Forprosjektet viser at rehabiliteringen kan bli mer omfat-

tende enn først antatt. Steinar Håland fra OBOS
Prosjekt anbefaler en total våtromsrehabilitering for to av selskapene, fordi sameiene har
aldrende røranlegg som trenger oppgradering.
Fortsetter de samarbeidet vil de spare mye. Da
behøver entreprenøren kun å rigge en gang.

sameier omtrent samtidig. I tillegg kontaktet
vi et borettslag i nærheten som også ble med
på forprosjektet. Vi satte dem i kontakt med
hverandre. Det er viktig å se det totale bildet,
slik sparer de både tid og penger, forteller Steinar Håland, VVS-ekspert i OBOS Prosjekt.

– Til nå har vi spart 23 000 kroner per boligselskap ved å samarbeide om forprosjektet. I neste
fase regner vi med å spare betydelig større beløp,
sier Sålin Ardalan, styreleder i Heimdalsveien 7.

Håland forteller at de også har hjulpet dem
med å lage en likviditetsanalyse, slik at de skal
få kontroll over fellesutgifter og prosjektkostnader. For styrene er det et nyttig dokument
å ha med seg på beboermøter.

Hun vil absolutt anbefale andre boligselskap å
vurdere samarbeid med naboen ved neste store
vedlikeholdsbehov.
BLE FØRT SAMMEN AV OBOS
De tre styrene i Heimdalsveien ble ført sammen
av OBOS.
– Vi i OBOS Prosjekt fikk henvendelse fra to

– TULLETE Å GJØRE ALT HVER FOR SEG
I Blindernveien i Oslo ruver to helt like funkisblokker fra 1959. For ett år siden ble det
utført en total fasaderehabilitering her. Måten
de gjorde det på sparte dem for tid og penger.
Blokkene er to ulike sameier, Blindernveien 2
og Blindernveien 4, men ikke engang alle de
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BLINDERN, OSLO: F.v. tidligere styreleder Erik Bolstad,
Jan Lindahl fra OBOS Prosjekt og nåværende styreleder
Anine Terland ser at de sparer både tid og penger på å
samarbeide.

som bor her er bevisst på at blokkene faktisk
er to ulike selskaper.
– Vi har vært to ulike sameier i 30 år, men
har ett felles årsmøte. Når vi skal stemme på
møtene, har de som bor i den ene blokka røde
stemmesedler og de som bor i den andre blå,
forteller tidligere styreleder Erik Bolstad.
FUSJONERER TIL ETT SAMEIE
Opprinnelig var de to blokkene bygget som
ett borettslag, men på 80-tallet ble eieformen
sameie og så ble de delt i to. Sameiene har lagt
ned rundt 30 millioner kroner på rehabilitering
i løpet av de siste årene, senest da alle utvendige
fasader, balkonger, vinduer, tak og dører ble
fornyet. Ved å samarbeide om fasaderehabiliteringen sparte de til sammen seks millioner
kroner. Det gir mersmak når samarbeidet er
godt og i tillegg gir en så stor gevinst. Nå er
de to sameiene i ferd med å bli ett.

– Vi er to identiske blokker som har samme
vedlikeholdsbehov, felles hage og felles parkeringsplass. Da er det tullete å være to sameier
og gjøre alt hver for seg. Nå blir vi et stort
sameie med 90 leiligheter. Det kommer vi til
å spare både tid og penger på, sier styreleder
Anine Terland. Hun forteller at de ser fram til
å kunne se vedlikeholdsplaner og drift i større
perspektiv. Det vil bli lettere å prioritere riktig, og de får råd til å gjøre mer.
GODT INFORMASJONSARBEID
Jan Lindahl fra OBOS Prosjekt har fungert som
prosjektleder under fasaderehabiliteringen.
– Da de to sameiene fra Blindernveien kom
til oss hadde de allerede bestemt seg for å
samarbeide. Arbeidet ble utført samtidig av
samme firma, og sameiene delte fakturaene
likt. Det ser ut til å ha fungert utmerket,
forteller han.

Spesielt trekker Lindahl fram Blindernveiens
informasjonsarbeid til beboerne. Det ble laget
ukentlige informasjonsskriv, og særlig viktig
informasjon ble i tillegg sendt ut på SMS til
alle. At de har klart å holde beboerne godt
orientert i hele perioden er flott. Det gjorde at
entreprenørene jobbet mer effektivt. Prosessen
ble både raskere og rimeligere.
OPPFORDRER TIL SAMARBEID
– Som regel når vi ser boligselskaper med like
utfordringer, tipser vi dem om at de bør samarbeide. Har det ene borettslaget allerede satt
opp et stilas for å male fasaden, sparer naboene
penger på å benytte det samtidig. Velger de
for eksempel å sette inn samme type vinduer
i begge bygningene, vil de i tillegg kunne få
felles vedlikeholdsintervaller og felles serviceavtaler, mener Lindahl.
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Generalforsamling

ENSTEMMIG
VEDTATT
Da Engsletta borettslag skulle vedta en rehabilitering til 50 millioner kroner,
var det ingen av beboerne som stemte mot. Hvordan fikk de det til?
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: HENRIK SØRLIE

I mai i fjor holdt Engsletta borettslag ekstraordinært årsmøte. Styret la frem et forslag om
å skifte ut vinduer og verandadører, rehabilitere bunnledninger, endre avfallssystemet til
avfallsbrønner og drenere grunnmuren på to
bygninger. Prislappen: 50 millioner kroner.
Likevel var det ikke en eneste beboer som
stemte mot prosjektet.
– Vi har utarbeidet en vedlikeholdsplan for
de neste 25 årene, og sørget for at beboerne
er godt kjent med denne. Når beboerne er
godt forberedt på hva som skal skje, skaper
det trygghet. Det er viktig når store avgjørelser skal tas, sier Solfrid Berntsen, driftsleder
i Engsletta.
TALER MED ÉN TUNGE
På en liten rundtur treffer vi flere fornøyde
beboere. Gunvor Eriksen (92) har bodd i Engsletta siden leiligheten var ny i 1956. Nå gleder hun seg til å få nye vinduer.
– Jeg ser over til naboblokken der de allerede
har skiftet vinduer. Det blir jo kjempefint, og
nå kommer vi til å slippe trekk fra vinduet!
Når et boligselskap skal gjennom en stor
rehabilitering, er det ikke uvanlig at styremedlemmene har ulike meninger. I Engsletta
diskuterer styret gjerne, men når styremøtet er
over og vedtaket fattet er det et entydig vedtak
som kommuniseres ut til beboerne.
– All informasjon til beboerne formidles gjen-

nom driftskontoret. Da har vi full kontroll på
det som kommer ut og unngår misforståelser.
Beboerne må føle at det er denne informasjonen som gjelder, ikke det de hører i gata, sier
Berntsen.
For å være sikre på at beboerne får med seg
viktig informasjon benytter driftskontoret seg
av flere kanaler.
– Vi har en fyldig årsmelding med en historisk
gjennomgang av alt som er gjort siden 70-tallet. Her kan både nye og gamle beboere se hva
som har blitt gjort og hva som må gjøres fremover. I tillegg har vi en hjemmeside som oppdateres daglig, og vi sender ut rundskriv. Og
hvis det er noe som virkelig haster, kommer
det en rød lapp på entredøra. Da er vi sikre
på at beboerne får det med seg, sier Berntsen.
ETT ALTERNATIV
Styret holdt også flere informasjonsmøter i
forbindelse med rehabiliteringen, i tillegg til
et beboermøte like før generalforsamlingen.

– Da skaffer du deg problemer. Her må styret
undersøke ulike muligheter, komme frem til
det alternativet det mener er best og presentere det. Styret må være trygt og ikke invitere
til en kompliserende debatt. Blir det debatt,
blir det vanskeligere å gjennomføre arbeidet,
sier Berntsen.
FORNØYDE BEBOERE
Det er tydelig at Engslettas strategi har fungert. På den ekstraordinære generalforsamlingen ble rehabiliteringen enstemmig vedtatt.
Det til tross for at den vil medføre en økning
i felleskostnader på totalt 57 prosent, fordelt
på fire reguleringer fra 2015 til 2019. For en
tre-roms betyr det en total økning fra 1493
til 2339 kroner.
– Jeg kan ikke huske at vi har møtt på irritasjon. Vi har hele tiden respekt for beboerne,
det er de som skal leve med resultatet og betale
for arbeidet. Misnøye tror jeg ikke at vi har
opplevd i det hele tatt. Det er heller motsatt,
folk er spente og ser fram til at arbeidet skal
starte, sier Berntsen.

– På informasjonsmøtene fortalte vi også hva
konsekvensene ville bli hvis vi ikke rehabiliterte. Da er det lettere å forstå hvorfor dette er
noe vi bør bruke penger på nå, sier Berntsen.
Et av tiltakene i Engsletta er nye vinduer og
verandadører, som har innvirkning på hvordan boligene kommer til å se ut. Da kan det
være fristende å presentere beboerne med ulike
alternativer og la flertallet bestemme.

ENGSLETTA BORETTSLAG ligger på Kalbakken i Oslo. Borettslaget ble bygget i 1955 til
1958, og består av 454 leiligheter. Rehabiliteringen ble vedtatt i 2015, og skal være ferdig
i løpet av 2017.
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Forslag, uthevet sitat:
«Når beboerne er godt forberedt på hva som
skal skje, skaper det trygghet.»
Solfrid Berntsen

Når beboerne er godt
forberedt på hva som skal skje,
skaper det trygghet.
SOLFRID BERNTSEN

TRYGGHET: Gunvor Eriksen (92) er
svært fornøyd med at vinduene snart skal
skiftes ut i leiligheten hun har bodd i
siden den var ny i 1956. – Vi har hele
tiden respekt for beboerne, det er de som
skal leve med resultatet og betale for arbeidet, sier Solfrid Berntsen, driftsleder i
Engsletta borettslag.

Rettferdig fordeling av kostnader
Boligsameiet Pir 7, Drammen, Norge

Med oppsett av intelligente målere til vann
og varme i de enkelte leilighetene sikres
det at beboernes forbruksomkostninger
fordeles etter det faktiske forbruket og
ikke bare ut i fra et estimat.
Dette gir samtidig en innsikt i det individuelle forbruket i hver leilighet så den enkelte
har mulighet til å justere sitt forbruk og se
effekten av det på sin vann og varmeregning. Individuell måling vil i tillegg til besparelse for beboerne også spare miljøet.
Kontakt Kristian Hammer på tlf: 47 90 84 77
og hør mer om hva vi kan gjøre for dere.

kamstrup.com

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

GARASJEPORT
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!

Denne var ny engang...

Det var også avløpsrørene i bygget ditt.
TT-Teknikk undersøker og fornyer gamle avløpsrør uten et eneste spadetak, boring eller støy. Vår metode
forlenger levetiden til avløpsrørene med mer enn 50 år. Ta kontakt i dag for gratis befaring og forebygg
større inngrep i fremtiden.

www.tt-teknikk.no / post@tt-teknikk.no / Tlf: 02490
RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

DRENERING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

FRISK LUFT
• Spesialist på ventilasjon

i eksisterende borettslag

• Nytt inneklima i leiligheten
på 48 timer

• Installert i over 1000 leiligheter

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

Ett firma – alle fag
//
//
//
//
//

sørvent.no

thure-trykk.no

Kontakt oss i dag: ventilasjon@live.com
eller se mer om våre systemer på
www.sørvent.no

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

SIDE / 37

BOLIG & MILJØ / NR. 01 / 2016

Eiendomsskatt
EIENDOMSSKATT: Eiendomsskatten
berører mange av boligeierne i Oslo.

EIENDOMSSKATT I OSLO
Det settes et bunnfradrag på 4 millioner
kroner for boliger og fritidsboliger. Skatte
sats i 2016 er på 2 promille.
Grunnlaget for beregning av eiendomsskatt
blir satt til 80 prosent av boligverdien fra
Skatteetaten. Med et bunnfradrag på 4 mill.
kroner vil det være boligene der verdien
er over 5 mill. kroner som ilegges eiendomsskatt.
For boliger med ligningsverdi fra Skatteetaten, blir denne lagt til grunn for beregning av eiendomsskattegrunnlaget.
Hvis kommunen ikke har mottatt boligverdi
fra Skatteetaten, foretas det kommunal
taksering. En sakkyndig nemnd skal vedta
nærmere retningslinjer for taksering.

ARASH NEJAD I FLYFOTOGRAFEN.NO.

Kilde: Oslo kommune

FRYKTER
FORSKJELLSBEHANDLING
Rimelige boliger kan ende med å betale eiendomsskatt i Oslo, og
det kan bli forskjellsbehandling på selveier og borettslag.
TEKST: HENRIK SØRLIE

Innføring av eiendomsskatt i Oslo kan slå ut
annerledes enn intensjonen. OBOS frykter at
andelseiere må betale skatt selv om verdien er
lavere enn fem millioner kroner. Årsaken er
at skatten etter dagens lovverk må utskrives
til eieren av den faste eiendommen – som er
borettslaget. Borettslaget må deretter fordele
skatten på andelseierne etter fordelingsnøkkelen som gjelder i borettslaget. Borettslaget har
ikke tilgang til ligningsverdiene for de enkelte
boligene.

basert på boligens verdi, og vi kan ende opp
med at altfor mange boliger ilegges eiendomsskatt, sier Morten Aagenæs, konserndirektør
Forvaltning og rådgivning i OBOS.

– Dermed blir det ikke mulig å fordele i samsvar med skattereglene og byrådets intensjon.
Fordelingsnøkkelen som benyttes ellers er ikke

– Dermed ligger det an til forskjellsbehandling
mellom borettslag og selveiere. Vi er i dialog
med Oslo kommune for å bidra til å finne en

JOBBER FOR NY LØSNING
Tilsvarende problemstilling gjelder ikke for
selveiere. Der har kommunen tilgang til ligningsverdien til hver enkelt seksjonseier, og
man kan skrive ut skatt basert på boligens
verdi.

Morten Aagenæs, konserndirektør Forvaltning
og rådgivning i OBOS.

løsning, sier Aagenæs. Han legger til at OBOS
prinsipielt er imot å skattlegge folks hjem, og
man frykter at stadig flere husstander vil måtte
betale skatt i årene som kommer.
– Det er allerede dyrt nok å eie bolig i Oslo.
Men når eiendomsskatt først skal innføres, regner vi med at det blir en skatt som er i samsvar
med intensjonen og valgløftene. Vi har tro på at
byrådet ønsker det samme, men dagens lovverk
gir noen praktiske utfordringer, sier Aagenæs.

LADING AV EL-BIL
Montasjevennlige ladebokser
for borettslag/sameie etc.
Leveres som standard i to varianter. Begge med 1-fas måler
og jordfeilbryter type B, iht. NEK 400 7-722.
Begge varianter har plass for både måler, jordfeilbryter og
sikring (4 moduler disp.)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER for begge laderboksene:
•
•
•
•

Iht. NEK 400 - 7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy.
Kapsling IP65
Kontakter IP44
Leveres med: 1-fas måler (36A), jordfeilbryter type B (40A),
koplingsstykke 3x16+N+j og opphengskrok for ladekabel

Ladeboks el-bil Schuko

Ladeboks for Tesla

m/måler og jordfeilbryter type B

m/måler og jordfeilbryter type B

El.nr. 1500017
1-fas 10 ampere, 230 V.
Kontakt type: Schuko blå

El.nr. 1500018
1-fas 32 ampere, 230 V.
Kontakt type: CEE blå industrikontakt

Kontakt din elektroinstallatør for pris!
Med vår spisskompetanse hjelper vi våre kunder
til sikker og effektiv bruk av elektrisk energi.

Tel.: +47 55 50 60 70 | se.mail@scel.no | scel.no
EXCELLENCE IN ELECTRIC

RAMMEAVTALE MED OSS?
VI TILBYR RAMMEAVTALER TIL MEGET

KONKURRANSEDYKTIGE

PRISER OG BETINGELSER

TIL PROFESJONELLE KUNDER SOM BEDRIFTER, SAMEIER, BORETTSLAG M.M.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON
TA KONTAKT MED

TROND SVENDSEN

Tlf: 23 24 50 21
trond@svendsen-glass.no
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Juristen
l SPØRSMÅL: Vårt eierseksjons-

sameie vurderer å inngå avtale
med en leverandør av bredbånd.
De tilbyr oss en relativt pen
rabatt for en kollektiv avtale for
hele sameiet. Noen mener imidlertid at dette ikke er noe styret
eller sameiermøtet kan inngå
avtale om uten samtykke fra den
enkelte sameier – hva er riktig?

riktig vært noe omdiskutert.
Spørsmålet er om dette faller inn
under vanlig forvaltning, eller om
det er et tiltak som feller utenfor
vanlig forvaltning, men som likevel kan besluttes av fellesskapet
som et bointeressetiltak. Et tredje
alternativ er at dette er et rent
privat anliggende som felles
skapet må holde seg unna.

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

l SVAR: Spørsmålet har ganske

5-PROSENT-REGELEN: Dersom en bredbåndsavtale koster mer enn 5 prosent av de
årlige felleskostnadene, kreves det 2/3 flertall
når saken behandles på sameiermøtet.

Innenfor dette feltet har utviklingen vært rivende. Internettilgang har gått fra å være en luksus
for spesielt interesserte til å bli
et nødvendighetsgode for alle.
Mer og mer går over nettet, både
underholdning, kommersielle tilbud og offentlige tjenester. Ifølge
SSB har 97 prosent av husholdningene i landet tilgang til internett og 91 prosent har tilgang til
bredbånd.
Den sentrale bestemmelsen for
den rettslige vurderingen er
eierseksjonsloven § 40 om styrets beslutningsmyndighet. Styret kan som kjent selv fatte alle
vedtak som anses som et ledd i
«vanlig forvaltning og vedlikehold», eventuelt kan man velge å
forelegge saken for sameiermøtet.
Vedtak kan da fattes med almin-

nelig flertall. Denne kompetansen
begrenses imidlertid av eierseksjonsloven § 30, som oppstiller
de viktigste begrensningene. Her
er det annet ledd, bokstav g), den
såkalte 5 prosent-regelen som er
særlig relevant.
Det må legges til grunn at «vanlig
forvaltning» er en dynamisk standard som gir rom for å hensynta
«tiden og utviklingen». Dette er
eksplisitt lagt til grunn når det
gjelder vedlikehold, og det er all
grunn til å slutte at det samme
gjelder også på andre områder.
Både private og offentlige aktører
forholder seg til nettet på en helt
annen måte enn tidligere. Spørsmålet er derfor om felles abonnement på internett/bredbånd i dag
må anses som et såpass alminnelig gode at også dette må anses å
være innenfor rammene av van-

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.

lig forvaltning, og som sådan kan
besluttes av styret eller et alminnelig flertall på sameiermøtet. Det
synes umiddelbart ikke å være
noen sterke grunner til at internettilgang – som for de fleste etter
hvert har blitt en nødvendighet –
skal anses å ligge utenfor.

Felles avtale om
bredbånd er et tiltak
som i høy grad henger sammen med
bo- og bruksinteressene
Imidlertid har spørsmålet vært
omstridt, og vi legger – under
tvil – til grunn at vedtak om felles abonnement på bredbånd faller utenfor alminnelig forvaltning
og at man følgelig er innenfor
virkeområdet for eierseksjonsloven § 30, annet ledd, bokstav
g), «tiltak som har sammenheng
med sameiernes bo- eller bruksinteresser». Her er det imidlertid liten grunn til å konkludere
med annet enn at felles avtale om

bredbånd er et tiltak som i høy
grad henger sammen med bo- og
bruksinteressene, på linje med en
rekke andre fellestiltak som henføres under denne bestemmelsen.
Det følger av dette at flertallskravet på sameiermøtet avhenger av
hvor mye dette koster, om tiltaket krever mer eller mindre enn
5 prosent av de årlige felleskostnadene. Overstiger kostnadene
5 prosent, er det et krav om 2/3
flertall på sameiermøtet.
Forholdet til lovens regler om
mindretallsvern må alltid iakttas. Det vil i denne sammenheng
være en grense for hvor langt
fellesskapet kan tvinge alle til å
være med på løsninger mot deres
vilje. I teorien kan vi tenke oss
at et bestemmende flertall er
ekstremt teknologiorienterte og
ønsker vesentlig dyrere løsninger
enn det ellers er noe saklig behov
for. Det er imidlertid vanskelig å
se at dette vil komme på spissen
i praksis.
For fullstendighets skyld påpekes at vurderingen blir den
samme dersom dere hadde vært
et borettslag.

Rekkegarasje? Snakk med oss!
Vi har lang erfaring med å bygge kostnadseffektive og funksjonelle
garasjer og rekkegarasjer, både som en del av nye prosjekter og i
forbindelse med rehabilitering.
Se mer på www.karlshus.no/rekkegarasje

En tradisjonsrik leverandør av rekkegarasjer
Karlshusgarasjene har levert rekkegarasjer til borettslag og sameier på
Østlandsområdet i over 40 år. Når du bruker Karlshusgarasjene får du en
leverandør som kan håndtere hele prosessen fra A-Å, fra prosjektering og
byggesøknad til grunnarbeider, betongarbeider og montasje av bygg.

Tlf: 69 29 42 00 post@karlshus.no

www.karlshusgarasjene.no
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Aktuelle kurs
Grunnleggende kurs i Excel
Et nyttig kurs for deg som skal sette opp
budsjett og regnskap og som ønsker
grunnleggende opplæring i Excel.
TID: 16. og 18. februar kl. 17-20
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1

Lønn og personal
Et nyttig kurs for boligselskaper med
personalansvar. Vi ser på lønn, timeregistrering, sykefravær med mer.
TID: 1. mars kl. 17-20
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1

Først i Fredrikstad med ladestasjon
Høiendal 1 er det første borettslaget som har fått installert
ladestasjoner med støtte fra Fredrikstad kommune.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: HELGE NESS, FREDRIKSTAD BLAD

VURDERER DERE
EN LADESTASJON?
OBOS Prosjekt er en viktig rådgiver
og støttespiller når et boligselskap
vurderer å etablere ladestasjoner.
Kontakt OBOS Prosjekt på
tlf. 22 86 57 96 eller
e-post: obosprosjekt@obos.no

Utemiljø
Gjør riktige valg når uteområdet skal
pusses opp! Vi gir tips og råd om hva du
bør tenke på.
TID: 3. mars kl. 17-20
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1

Mislighold
Juridisk avdeling i OBOS forteller hvordan styret bør forholde seg til andelseiers mislighold av forpliktelser.
TID: 9. mars kl. 17-21
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1
PÅMELDING TIL: kompetanse@obos.no
Se Styrerommet.net eller OBOS.no/kurs
for flere kurstilbud.

– Det er spesielt, og det er litt moro at vi
er de første med ladestasjoner, sier styreleder og elbileier Knut Søland.
I Fredrikstad, som andre steder, er det
ikke alltid enkelt for et borettslag å finne
fornuftige løsninger på lading for elbiler.
Parkeringsanlegg er felles, og det vil ofte
være dyrt og vanskelig for den enkelte å
ordne lading på egenhånd. Da velger de
fleste bensin eller diesel.
Borettslaget består av 66 leiligheter fordelt
på fire blokker. Nå er det investert 100.000
kroner i fire ladepunkter. Tilskuddet fra
kommunen utgjør 40 prosent. Her kan det
være mer å hente for andre boligselskaper.

Selv om februar var årets korteste
måned, virket det noen ganger som
om det var den lengste.
LORRAINE SNELLING, FORFATTER

– Vi har innført en støtteordning for å
hjelpe boligselskaper på dette området.
Høiendal 1 er det første borettslaget som
får midler, sa ordfører Jon-Ivar Nygård
da han åpnet anlegget sent i november.

Ragnar Englund i OBOS Prosjekt AS (til v.)
og ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad
har bidratt til at det nå er installert lade
stasjoner for elibiler i Høiendal 1 borettslag.

– Vi tror det er viktig å stimulere andre
til å gjøre det samme. To andre borettslag
har også fått innvilget søknadene sine, sier
ordføreren til Fredrikstad Blad.
Ragnar Englund i OBOS Prosjekt AS har
ledet forstudien og prosjektet i Høiendal 1.
– Det kan være komplisert å legge til rette
for lading i et borettslag. Vi har prøvd å
hjelpe til, slik at styret blir en pådriver, og
ikke en bremsekloss for et grønnere miljø.
Jeg synes vi gjennom dette samarbeidet
har lykkes ganske godt, sier Englund til
Bolig & Miljø.

Vi tilbyr el. sjekk
av boliger samt web
basert internkontrollsystem for borettslag
og sameier.

La
oss
være
BEHOV
FOR HJELP
TIL din
totalleverandør
Brannforebygging?
på brannsikring
Hvordan er brannsikkerheten i deres borettslag
eller sameie? Bygningsmessige arbeider?
Vi sørger for jevnlig vedlikehold og holder oversikt.

Firesafe er spesialister på å sikre nybygg
Noe
av det vi kanbygg
hjelpe
med
og
eksisterende
mot
brann, og har
/ Kontrollover
og service
på brannslokkere
avdelinger
hele landet.
/ Uforpliktende gjennomgang av

branntekniske forhold
Vi kan
være din samarbeidspartner i alle faser
/ Varme arbeider kurs
– fra
planlegging
til bygging og drift.
/ Branndører på dagen

Ta kontakt på 23 05 14 70

/ Alarm og deteksjon
/ Inergen slokkeanlegg

Eller les mer på www.lc.no

Har du spørsmål om brannsikkerhet, ring 09110.
FIRESAFE.NO
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn
FIRESAFE.NO
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

AVFALLSHÅNDTERING

MALETJENESTER

SKILT

Dugnad eller rydding?

Knem & Næsvik AS

- Container til fastpris
- Suge-/spyletjenester
- Tilpassede løsninger

Alt innen
malerarbeid

08899

Tlf.: 22 90 60 50 • www.nasvik.no

www.ragnsells.no

UTEOMRÅDE

RENHOLD
partneren.no

Trappevask/Vinduspuss/
Skuring/Boning
Gode referanser – Uforpliktende befaring
E-post: frode@partneren.no
Tlf: 400 47 685

EIENDOMS SERVICE

Hjelp hele året!
www.gaardpass.no

23 17 85 00

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

POSTKASSER

ELEKTRIKERE
TENK BRANNSIKKERHET!

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

Vi leverer og monterer automatiske brannalarmanlegg
Prosjektering • Installasjon • Service
FG godkjent installatør
Sentral godkjenning
Alt innen nødlys

Tlf. 23 08 52 00 • www.elektro-nytt.no

ing
else
ontroll

HEIS

RADON

LEK OG SIKKERHET

Prosjektering av heiser

Sikker lekeplass-ditt ansvar!
Vi har godkjente lekeapparater
til fornuftige priser.

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

Vi hjelper deg gjerne med planleggingen.

www.lekogsikkerhet.no

Tlf: 800 31 420
Epost: post@lekogsikkerhet.no

Tlf.: +47 906 99 906 – post@hsconsult.no

www.hsconsult.no

®

BLIKK/KOBBERSLAGERE

VAKTMESTERTJENESTER

AVLØP

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
Spesialister på vegetasjon,miljøvennlige
metoder, sertifiserte trepleiere.

// Byggentrepenør
// Murmester
// Blikkenslagermester // Taktekkermester
// Malermester
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

www.drogseth.no - tlf. 22 32 32 50
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BRANNSIKRING
SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD
AV GRØNTANLEGG

Oslo
Brannsikr ing

PARKMØBLER

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

post@gmas.no • Tlf. 64 86 95 50 • www.gmas.no

borettslags-service.no

LÅSESMEDER
En av Oslos ledende låsesmeder!

Dronningens gt. 25, 0154 Oslo
Tlf: 22 47 75 75
www.laashuset.no
Faks: 22 47 75 70
post@laashuset.no

MURER
VINDUER OG DØRER
Fra lås og beslag til
calling og adgangskontroll

Ring 06866 • www.kaba.com
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