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FOR STYREMEDLEMMER I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

GRØNT OPPRØR:

Fra parkering til parsellhager
NYE UTEMØBLER:

Sett deg på en skulptur!
SØK OM TILSKUDD:

Her er det penger å hente

Tema:

UTEROM

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
Gode uterom som kan fungere som møteplasser er viktig for et godt bomiljø. Alle boligselskap har ikke plass på bakkeplan, så da gjelder
det å ta fantasien i bruk. Hvorfor ikke anlegge
parsellhager hvor beboerne kan dyrke sine egne
grønnsaker eller urter?
Erfarne styreledere og styremedlemmer i
boligselskap har som regel opparbeidet seg en
god kompetanse på styrearbeid. Det er viktig at
denne kompetansen ikke forsvinner ut av styret
når styreledere eller -medlemmer takker nei til
gjenvalg. Et grunnleggende tiltak er å sørge for
at ikke hele styret står på valg samtidig, slik at
kompetansen i størst mulig grad blir igjen i
styret. Styrelederen må sørge for at arbeidsoppgavene blir fordelt på de forskjellige styremedlemmene, slik at det ikke blir lederen som selv
tar alt arbeidet. Flere gode tips til deg som blir
valgt til ny styreleder i vår, finner du i denne
utgaven av Bolig og Miljø.
De fleste av landets kommuner, samt ulike
statlige organer og virksomheter har midler som
er avsatt til formål som er nyttige for boligselskap. Særlig på miljøområdet kan det være
penger å hente til ulike nyttige formål. OBOS
Prosjekt og andre konsulentselskaper er som
regel godt orientert om hvilke formål som det
kan søkes om støtte til.
Alle ønsker vi å ha noe grønt rundt oss,
gjerne i form av grønne trær som både gir
skygge og er flotte å se på, men vi vil helst ikke
at de sperrer for utsikten eller på annen måte er
til sjenanse. Da kan det hende at vi har starten
på en nabokonflikt. I Juristspalten i dette nummeret av Bolig og Miljø berøres dette temaet.

Innhold

TEMA: UTEROM/ Nå kjenner vi at det kribler, ikke sant? Solen varmer stadig mer,

våren er for alvor i anmarsj. Da passer det fint å servere noen ideer om nytt og nyttig som
kan gjøres denne sesongen.

FOTO: NADIA FRANTSEN

Uterom til felles glede

14 /	Midt i hjertet av Oslo erstattes parkeringsplasser av parsellhager. Hvordan fikk
Keyserløkka Øst borettslag dette til?

21 /	Mange boligselskap aksepterer bilkjøring i felles utearealer. I Storfjellet borettslag
er det rett og slett ikke lov.

35 /	Oslo kommune har delt ut nær 30 millioner til klima- og energitiltak i
boligselskap siden 2013. Her kan du lese hvor det er penger å hente.
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Gunnar Karlsen?
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SETT DEG PÅ
EN SKULPTUR!
Skal boligselskapet oppgradere uterommet? Det finnes mange nyheter å velge mellom. Her er
noen av våre favoritter denne våren.
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: PRODUSENTENE

J

MODULBENKEN COFFIN LOUNGE er laget av
rotasjonsstøpt polyeten. Benkene kommer
i flere ulike farger og det er mulig å koble
flere benker sammen til spennende formasjoner. Benken koster fra 6 830 kroner + mva
hos Wesp.no

VÅREN
KOMMER!

D

Disse skulpturelle sittemøblene kan brukes
som skiller mellom områder,
og kommer med eller uten treoverflate.
Crystal koster fra 8 770 kroner + mva
og Crystal Wood koster fra 15 250 kroner + mva,
hos Wesp.no
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TEMA: Uterom
Teknologi

A

MØBLENE LOOP OG LOOP CONE er laget av
polyetylen og kommer i friske farger som pynter
opp uteområdet. Møblene kan settes sammen,
og inviterer til lek og bevegelse.
De koster fra 7 680 kroner + mva hos Wesp.no

A
S

De perforerte møblene POP kan leveres i de fleste farger og pynter virkelig opp
uterommet. De koster fra 5 900 + mva hos Vestre.no

Mange boligselskap sliter med et godt tilbud
til ungdommen. Det kan løses med en såkalt pumptrack, en sykkelbane som skaper
bevegelse gjennom pumpende bevegelser.
Her kan beboerne bruke sykkel, sparkesykkel,
rollerblades eller skateboard. Pumptracken er
av vedlikeholdsfritt komposittmateriale, og er
TUV-godkjent som lekeplassutstyr.
Produktet er modulbasert, kan tilpasses boligselskapets behov, og koster fra cirka
200 000 kroner + mva hos Pumptracks.no
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J

Uteromsmøbler trenger ikke være store og
klumpete. Nolas serie «BLÅ» er delikate møbler,
som likevel tåler å stå ute. De koster fra 6 075 kroner
+ mva hos Nola.se

A

Durbanis Mimetic bord og stoler er i betong, og er solide,
vandalsikre møbler som tåler det meste. Møblene er 200
eller 325 cm lange, og benkene kommer med eller uten rygg.
De koster fra 9 250 kroner + mva hos Wesp.no.

K

Bruk de stilige SKILLEVEGGENE til å lage små avgrensede rom på uteområdet. La klatreplanter dekke skilleveggene, og rommene blir som små
oaser. Skilleveggen koster fra 6 400 kroner + mva hos Vestre.no

J

Utemøblene fra Govaplast
er i høykvalitets resirkulert
plast. Møblene er graffitiresistente, råtner ikke og er
enkle å holde rene.
UTEBORDET LONDON
koster 3070 kroner + mva,
og benken koster fra 4 184
+ mva hos Norfax.no

A

Velg et lekestativ i sterke farger, det
pynter opp uterommet og trekker barna
til seg. Dette heter PANORAMA, og koster
70 700 + mva hos Tress.no

,,

Alle liker å se bra ut – og alle liker at det ser bra ut der de bor.
Dersom boligen din sårt trenger litt maling, kan vi komme deg til unnsetning.
Magnus Lund, maler- og tømrermester

Skal vi ﬁxe litt på fasaden din?
Motiverte og dyktige medarbeidere
Med håndverkere som elsker faget sitt
på laget kan vi tilby kvalitetstjenester
innen maling, snekker/tømrerarbeid.
Vi har spesialisert oss på små og
mellomstore oppdrag, og har
derfor en meget kort responstid
ovenfor våre kunder.

Vi tar miljøet på alvor
Å bli sertiﬁsert som Miljøfyrtårnbedrift er et synlig bevis på at
vi hos Malermester Lund tar
miljøet på alvor og viser
samfunnsansvar.
Arbeidsmiljø, forurensning og
avfallshåndtering er viktige
miljøfaktorer for alle bedrifter
– og spesielt i vår bransje.

Vårt spesialområde
Vi utfører våre håndverkstjenester
for mange forskjellige kundegrupper,
og vårt spesialområde er rehabiliteringsprosjekter og utvendige arbeider
for borettslag, boligsameier,
stiftelser, stat- og kommune.
Vi utarbeider tilstandsrapporter
og bistår gjerne kunden med
vedlikeholdsplaner. Og vi tilbyr
gratis befaring av ditt prosjekt
– og gir deg fast prisoverslag i forkant

Kun én leverandør
å forholde deg til
Vi hos Malermester Lund ønsker
også å være en totalleverandør
for våre kunder.
Vi har et godt og nært samarbeid
med våre underleverandører,
og for deg som kunde betyr
dette at rehabiliteringsfasen
blir enklere, og du har kun
én leverandør å forholde deg til.

MALERMESTER WIDAR M. LUND AS

Malermester Widar M. Lund AS
er en mesterbedrift med over
30 års erfaring innen maler- og
tømrerfaget.

Lillestrømveien, 904,
1912 Enebakk
Telefon 64 92 58 28
post@malermester-lund.no
www.malermester-lund.no

Som kunde hos oss kan vi love deg
at du vil nyte godt av vår fagstolthet, vår
solide kompetanse og våre
eﬀektive arbeidsrutiner.

Ta kontakt
- så kommer vi gjerne og setter litt farge på tilværelsen hos deg!
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God plass og fine forhold er bra, men
det hjelper å ha en plan, mener vaktmester Lars Gulbrandsen (til v.), Per
Wangen i OBOS Prosjekt og Jan Gustav
Westergren, styremedlem i Lohøgda
borettslag.

LEKEN PLAN
I LOHØGDA

R
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SPENNENDE: Vi i styret valgte lekeapparater, jeg kan love at det fikk frem barnet i
oss! sier styreleder Laila el Aqil.

Det er vanlig å ha en detaljert plan når bygninger skal rehabiliteres og stelles. En god plan for uteområder og fellesareal er også
viktig for at mange skal få mye glede av disse.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: ARASH NEJAD / NYEBILDER.NO

Lohøgda borettslag er med sine 15 blokker
og 777 leiligheter det nest største på Tveita i
Oslo og det fjerde største borettslaget i Norge.
Blokkene ligger i skrånende terreng. Grøntarealene er preget av forskjellige frukttrær, rosebusker og annen vegetasjon. For å holde en så
stor bygningsmasse og et så stort areal i god
stand, er det en stor fordel med gode planer.
En vedlikeholdsplan sier gjerne noe om det
daglige stellet av grøntområder – plenklipping, beskjæring og klipping av busker, gjødsling og så videre.

– Utomhusplanen er ofte resultatet av en
idédugnad som styret og beboerne deltar i.
Prosessen begynner gjerne med et skisseeller forprosjekt, og så nedtegnes ideene på et
detaljert kart over området. Noen boligselskap
vil gjerne gjennomføre alt på kort tid, andre
bruker noen år på å realisere alle elementene,
sier Per Wangen i OBOS Prosjekt.
21 NYE UTEPLASSER
– Ofte gjennomføres mindre prosjekter litt
tilfeldig, og da kan helheten bli noe ustrukturert og rotete. Med en utomhusplan unngår
man dette. Bestemte deler av området settes
av til bestemte formål, og da får flere brukergrupper glede av det, utdyper prosjekt- og

byggelederen for utemiljø i OBOS Prosjekt.
Forprosjektet i Lohøgda borettslag la til rette
for fire nye lekeplasser og møblering på felles
uteområder. Før sommeren kommer, er hele 21
nye uteplasser med møblering og fastmonterte
griller på plass. 17 store sykkelboder er i tur
og orden prefabrikkert innendørs, før de ble
montert på egnede steder i bomiljøet.
– Nye lekeplasser var prioritert i vedlikeholdsplanen vår. Vi i styret valgte lekeapparater,
jeg kan love at det fikk frem barnet i oss! sier
styreleder Laila el Aqil.
MYE PENERE
– Sykkelbodene kom i tillegg etter ønske fra
beboerne. Styret så at tørkebåsene stort sett ble
brukt til sykkel- og mopedparkering. Derfor
frigjorde styret halvparten av båsene til nettopp dette. Det blir flott for dem som sykler
– og mye penere. Vi gleder oss veldig til å se
det helt ferdig.

SIDESIDE
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ALT PÅ STELL: Det har også blitt laget til et
nedgravd avfallssystem i Lohøgda borettslag.

DETALJER: Utomhusplanen skildrer i detalj
hvordan en lekeplass i Lohøgda borettslag bør
utformes.
TRANSFORMASJON: Tørkebåser ble til
sykkelparkering.

VIKTIG: Nye lekeplasser var høyt prioritert i
planene til Lohøgda borettslag

– Vedlikeholdsplanen vår er et veldig nyttig
redskap, og slett ikke bare for uteområdene.
Den hjelper styret til å jobbe mer systematisk.
I utomhusplanen er de ulike detaljene tegnet
inn i et kart, og da får vi en enda bedre oversikt, sier Laila el Aqil.

T

Pq/Cmm
Amo/Av
Gangbaneheller satt i gress

Vegg/treskjerm,
lys festes i vegg,
staudebed og klatreplanter

P

– Prisene vil jo variere med størrelsen, men
det er uansett en god investering for boligselskapene å utarbeide en plan som gir et veldig godt grunnlag for den videre, langsiktige
bruken av fellesarealene.

Gangbaneheller i forbandt

8,5
3

Per Wangen mener at både små og mellomstore boligselskap kan ha god nytte av
en utomhusplan, gjerne i samarbeid med en
landskapsarkitekt.

April benk og bord

E

5,6
7

Epa
Gm

Fall på oppholdsplass, 1:50
Fall fra oppholdsplass mot gress

Is
Gm
Afm

Ge
Pr
me
gp

Stauder

UTEPLASS: Møbler, busker, trær og heller finner sin ideelle plass i utomhusplanen.

FORELØPIG

,

KJÆRE HAGEEIER!
Mange hageplanter er svartelistet i Norge. Selv om de ikke utgjør en
trussel i din egen hage, kan de gjøre skade dersom de spres i naturen.
Planter som rynkeroser, kjempebjørnekjeks og kanadagullris kan
• konkurrere ut sjeldne og truede arter
• bringe med seg skadelige sopp og insekter
• overta og dominere store arealer
Ditt bidrag som hageeier for å hindre spredning av disse plantene, er
å levere hageavfallet ditt kostnadsfritt til et av Renovasjonsetatens
mottak. Avfallet blir varmkompostert og får nye bruksområder som
Oslokompost, fri for plantesykdommer, røtter og ugress.
Så rydd i hagen! Det er godt for både kropp, sjel og natur.

Kjempebjørnekjeks

Kanadagullris

Rynkerose / nype

Hvor kan du levere hageavfall i Oslo?
Bygdøy hageavfallsmottak, Christian Frederiks vei
Smestad gjenbruksstasjon, Ullernchausseen 26 *
Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87
Grefsen hageavfallsmottak, Kapellveien 118
Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien
02 180 • www.oslokompost.no

* Smestad tar kun imot små mengder

Gårdpass

- maskiner og utstyr til kildesortering

i trygge hender

For et ryddig og
pent utemiljø
BEHOLDERHUS

NEDGRAVDE CONTAINERE

Over 50 år i eiendomsservice har lært oss mye om behov.
Går fortsatt ikke på vannet. Men vi kan omtrent alt annet.
Vintertjenester: Brøyting - Strøing - Salting - Bortkjøring
Vårtjenester: Feiing/Spyling - P-plasser - Garasjerenhold
Grønttjenester: Hekk/Gressklipp - Beplantning/Trefelling
Vaktmester: Hel/deltid - Beredskapsvakt - Vikartjenester
Containere: Alle størrelser - Storsekker - Komprimatorer
Og diverse: Asfaltreparasjoner - Kant- og belegningstein

4 årstider - en hjelper - 23 17 85 00
VINTER

VAKTMESTER

GRØNT

CONTAINER

Gårdpass AS, Østre Aker vei 206. Tlf. 23 17 85 00 - www.gaardpass.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
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GRØNT
OPPRØR

GRØNN MØTEPLASS: Hagelaget har 55
medlemmer, og parsellhagen har blitt en
viktig sosial arena for beboerne.

BOLIG & MILJØ / NR. 02 / 2016

Keyserløkka Øst skulle få flere parkeringsplasser, det eneste som manglet var
flertall på generalforsamlingen. Men så kom en beboer med et annet forslag:
«Skrot parkeringsplassen og bygg parsellhager i stedet!»
TEKST: HEIDI RØNEID
FOTO: NADIA FRANTSEN
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Like nedenfor en av blokkene i Keyserløkka
Øst borettslag er flere voksne og barn i full
gang med å høste gulrøtter og fjerne ugress. På
det som tidligere var en oppsamlingsplass for
vaktmesterens utstyr har det nå blitt satt opp
55 pallekarmer, som bugner av spiselige vekster. Men det var ikke gitt at området skulle
brukes til en parsellhage.
– Borettslaget skulle rehabilitere fasadene og
uteområdet, og landskapsarkitekten hadde
tegnet inn en parsellhage her. Men så forslo
styret å bruke området til flere parkeringsplasser. Det likte jeg ikke, så da fremmet jeg et
forslag om parsellhager, og satset på å få parkeringsforslaget nedstemt, sier Sturle Holan.
Slik startet prosessen som er en valgkamp verdig. Holan og andre som støttet forslaget snakket
med de andre beboerne, spurte om de visste hva
som var planlagt og fikk fullmakter til å stemme.

– Ofte leser ikke vi beboerne informasjonen
til generalforsamlingen nøye nok. Det var viktig for oss å bevisstgjøre beboerne på hva de
stemte over, så fikk de selv avgjøre om de var
for eller mot, sier Nina Bratland.
FIKK FLERTALL
På generalforsamlingen var det parsellforslaget som fikk flest stemmer. Styremedlem Nina
Ansteinsson forteller at styret var positivt til at
beboerne ønsket noe annet enn styret foreslo.
– Jeg synes prosessen har vært veldig ryddig
og opplever at beboerne har blitt hørt. Vi forvalter beboernes tillit. Når de ikke er enig i
vårt forslag, må vi lytte til flertallet. Så det var
ikke dårlig stemning, sier hun.
Ettersom borettslaget hadde satt av penger til
rehabilitering av uterommet,var det allerede
penger tilgjengelig. Det har gjort at Keyser-

HAGELAGET samler opp kvist og hageavfall i
en kompost. Her er Mali (9,5) og Anna (11).

løkka Øst har fått en usedvanlig vakker parsellhage, med redskapsskur, vannkran og pent
lagte steiner på plassen.

Vi har opprettet et hagelag som skal drifte parsellhagen videre, så fra
nå skal den ikke koste
borettslaget noe.
STYREMEDLEM NINA ANSTEINSSON
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FAKTA
Keyserløkka Øst borettslag har
etablert et hagelag, som skal drifte
parsellhagen. De har ansvar for hvem
som har hvilke pallekarmer. Beboerne
i Keyserløkka Øst hadde førsterett på
pallekarmene, men etter hvert åpnet
hagelaget også for beboere fra Keyserløkka Sør og Nord. Alle pallekarmene er nå i bruk, og hagelaget har
også et par interessenter på venteliste.

VANNEHJELP: Barna liker å hjelpe til
med vanningen. Her er Sofia (6 år) i full
gang.

Hagelaget har et eget styre, og styret i
borettslaget måtte godkjenne statuettene og årsavgiften. Det er også styret
som må kreve inn årsavgiften. Ut over
det skal styret ikke får merarbeid som
følge av parsellhagen.

R

TEMA: UTEROM

HVITT FLAGG: Når beboerne er på ferie, setter de et hvitt flagg i pallekarmen. – Da hjelper
de andre naboene til med å vanne, og så kan de
høste det som er modent samtidig, sier Astrid
Astrup, leder i Hagelaget.

PRAKTISK: En vannpost midt i hagen er
praktisk både for å hente vann og til å vaske
grønnsaker så de kan nytes i hagen.

– Vi har opprettet et hagelag som skal drifte
parsellhagen videre, så fra nå skal den ikke
koste borettslaget noe. Hagelagets medlemmer skal betale en årsavgift, som trolig blir på
250 kroner. Den skal dekke utgifter til jord og
utstyr, sier Astrid Astrup, leder i hagelaget.
SOSIAL ARENA
Parsellhagen sto ferdig våren 2015 og Astrup
forteller at den raskt har blitt en sosial arena
i borettslaget.
– Hvis man ikke har hund eller barn, er det
ikke så lett å bli kjent med naboene. Nå som
vi har parsellhagen, ser vi at mange møtes og
blir bedre kjent her, sier hun.
Også initiativtaker Holan er fornøyd med
resultatet.
– Det er så hyggelig å være i parsellhagen!
Jeg har begynt å gå gjennom den på vei til
butikken. Ulempen er at det nå tar mye lenger tid, jeg bruker én time til butikken fordi
jeg møter på noen det er hyggelig å snakke
med, sier han.

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

Klar for å flytte inn i uterommet?

ludensreklame.no

Våren nytes best utendørs! Når sola begynner å varme for alvor er det fint
å ha et trivelig sted å være, der alt er i orden. Ryddig og pent og klart til
bruk etter vinteren. Hvordan er det hos deg?

Uterom

Vårens sjekkliste

Skal vi legge en plan sammen?

Vinteren setter sine spor, og vi har erfaring for at det er en
del ting som de fleste gjør lurt i å sjekke tidlig om våren.
Men hvem skal gjøre det?

I tillegg til vanlige vaktmestertjenester har
Vaktmester Andersen kvalifiserte fagfolk på
mange områder, som håndverkertjenester,
gartnerarbeid, renhold, skadedyrbekjempelse,
tilsynsplan, inspeksjon og HMS.

Selv om om alle beboerne gjerne vil benytte seg av de
gledene et fint uterom kan gi, vet vi at det slett ikke alltid er
like enkelt å mobilisere til dugnad.
Hos Vaktmester Andersen har vi egne folk som kan gjøre
dette på en profesjonell måte. Dette er noen av de vanlige
gjøremålene før uterommet er klart til bruk:
• Sjekke, rengjøre og eventuelt vedlikeholde utemøbler
• Feie eller spyle utearealene, garasjer etc.
• Pusse vinduer, hovedrengjøring av oppganger
• Kalke og gjødsle grøntområdene, generelt stell av
planter og trær

Du treffer oss på telefon 22 38 92 92 eller på

vaktmesterandersen.no
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TEMA: Bilkjøring på tunet

INNKJØRING
FORBUDT

R
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TEMA: Bilkjøring på tunet

Storfjellet borettslag består av 194 boliger og 1,4 kilometer med
gangvei. Her er det bilfritt – kjøring er faktisk ikke lov.

TEKST: JORUNN WOLD
FOTO: NADIA FRANTSEN

Grunnen er todelt. Utrykningskjøretøy skal ha
god fremkommelighet, og borettslagets barn
skal få leke fritt på området – uten å måtte
hoppe til side for biler. Kjøreforbudet håndheves med skilt, bommer og fartsdumper, men
også borttauing av biler.
På Storfjellet er det ingen låsbar bom. Hvis
biler må inn på området skal det være mulig.
For eksempel utrykningskjøretøy, syketransport eller den som har tung last. Men bare så
det er sagt. Fem bæreposer fra Rema regnes
ikke som tung last.
– Et flyttelass eller møbeltransport er greit.

Søppelbilen må også inn, forklarer Kjetil
Berglund, styreleder i borettslaget. – Og så
vurderer vi selvfølgelig behovet i hvert enkelt
tilfelle. Eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for å kjøre til døra.
FART OG FREKVENS
Berglund forteller at de til tider har hatt problemer med biler som kjører inn på området,
men at styret har jobbet hardt både for å få ned
antallet, samt redusere farten på de bilene som
må innenfor bommene. På området er det både
bommer, skilt og fartsdumper.

HINDRINGER: Fartsdumper senker farten på
nødvendig kjøring. Bommene kan skyves opp og
lukker seg selv. Det betyr at utrykningskjøretøy
har full tilgang om nødvendig.

søppelcontainerne slik at søppelbilene aldri må
rygge. Da har sjåførene bedre oversikt når de
manøvrerer de store bilene på de trange gangveiene.
BORTTAUING VIRKER
Å parkere inne på tunet er heller ikke lov.
– Parkerte biler er et hinder for utrykningskjøretøy og utgjør dermed en fare for liv og helse.
Derfor har vi en avtale med et selskap som
tauer bort alle biler som står parkert innenfor
området, forteller Berglund.

– Stor fart over dumpene medfører skader på bilen.
Det begrenser farten ganske greit, sier Berglund.

Så lenge det ikke foregår av- og pålessing kan
bilen taues bort. Da er ingen unnskyldning
god nok.

Et annet tiltak borettslaget har gjort er å flytte

– Borttauing er kjedelig for den det gjelder,
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STRENG: Styreleder Kjetil Berglund forteller
at Storfjellet borettslag på Holmlia i Oslo håndhever kjøreforbudet strengt.

men vi opplever at det har en god preventiv
virkning. Etter en borttauing er det ikke én
bil inne i borettslaget på lang tid, sier han.
DE SMÅ RØDE
Hjemmehjelpene fra Oslo kommune har fått
små røde elbiler. Miljøvennlig, og kommer
enkelt fram på smale veier. Men i Storfjellet
borettslag får de likevel ikke kjøre til døra.
– Første gang vi så en slik bil på området
ringte vi bydelen og sa at neste gang blir den
tauet bort. Etter det har vi ikke sett en eneste
slik bil inne i vårt borettslag. Det hjelper å
stille krav, mener Berglund.
GJENGANGERE
Noen beboere kjører mer til døren enn andre.
– Vi har noen gjengangere her som alle andre
steder, forteller Berglund. – Det er beboere
som ser seg nødt til å kjøre til døren ofte. I
disse tilfellene har styret tatt bilder av bilen
og brukt som dokumentasjon sammen med et
varsel til beboeren. Det har hatt effekt.
KOMMUNISERER TETT MED BEBOERNE
Tema bilkjøring er tatt opp flere ganger på
beboermøter, ofte med stor enighet. Alle
ønsker et bilfritt og trygt område, og er enig
i at utrykningskjøretøy skal fram.
– Men så ser vi at ikke alle følger reglene likevel. Da jobber vi systematisk med å minne
folk på hvor viktig dette er. Å kommunisere
via vår Facebookside har best effekt, selvfølgelig supplert med brev eller mer tradisjonelle
kommunikasjonskanaler for de beboerne som
ikke er på sosiale medier.

INNKJØRING FORBUDT: Borettslagets barn skal få leke fritt – uten å måtte hoppe til side for biler.

Renovasjonsetaten må fram
Renovasjonsbilene må fram, og søppelcontainerne er ofte plassert inne på tunet. Med stor
bil kan det fort bli trangt på gangveiene. Likevel
opplyser renovasjonsetaten i Oslo at de mottar
relativt få klager.

portere avvik med sjåførene, forteller Andreas
Haslegaard fra Renovasjonsetaten i Oslo.
Opplever du uvettig kjøring inne i ditt borettslag,
bør du ta kontakt med renovasjonsetaten eller
tilsvarende etat i din kommune.

– Avfallsinnsamlingen i Oslo er konkurranseutsatt, og det er selskapet som kjører den aktuelle ruten som har det juridiske ansvaret for
sjåførene. De klagene vi får hit tar vi opp med
det aktuelle selskapet, som følger opp innrap-

– Du trenger ikke oppgi bilnummer, bare hvilket område det gjelder, og hvilket tidspunkt du
observerte bilen. Vi har kontroll på hvilke selskaper som kjører hvor, og tar eventuelle klager
direkte opp med dem, forteller Haslegaard.

www.lumon.no

Lumon Balkonginnglassing
– er en investering

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

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

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

Tlf. 22 32 33 88

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

facebook.com/LumonNorge
youtube.com/LumonNorge

HOS OSS ER DU
I GODE HENDER!
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, 10
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FAGSEMINAR

OPPTUR I
SANDVIKA
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– Seminaret var meget vellykket. Ja, det var nesten i meste
laget, sier Charlotte Bergersen,
styreleder i Lindeleiken boligsameie i Bærum.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: WERNER JUVIK

I februar inviterte OBOS Eiendomsforvaltning
sitt avdelingskontor i Sandvika til tidenes første fagseminar for tillitsvalgte i kommunene
vest for Oslo. I alt var mer enn hundre personer samlet for å se og høre det svært rikholdige
programmet i Kunnskapssenteret i Sandvika.
– Dette har vi lyst å gjøre om igjen, sier en strålende fornøyd Tor Kjetil Dedekam Pederssen.
ÅPNET I 2014
Han leder avdelingskontoret som åpnet i Sandvika høsten 2014. OBOS forvalter i dag en
solid portefølje med over 100 boligselskap og
flere tusen boliger i Asker og Bærum, men har
også kunder i Drammen, Hurum og Røyken.
– Selv om avdelingskontoret er ganske nytt,
har vi hatt fornøyde kunder i Asker og Bærum
i mange år. Og mange av våre ansatte har også
lang fartstid og solid erfaring fra vårt hovedkontor i Oslo.
Lindeleiken boligsameie har benyttet seg av
OBOS Eiendomsforvaltning sine tjenester i
litt mer enn ett år, men Charlotte Bergersen
har elleve års erfaring som styreleder.
– Jeg har et veldig godt inntrykk. Alt er på
nett og digitalt tilgjengelig. Responstiden er
kort, fagkunnskapen blant de ansatte er stor,
mener Charlotte Bergersen.
VIKTIG Å MØTES: Deltakerne var svært fornøyd med
fagseminaret i Sandvika. Fire av dem var enige om at
programmet var godt, men at det også er viktig å møte
andre tillitsvalgte. Fra v. Knut Grøholt, Ola Viken, Charlotte Bergersen og Magne Flatlandsmo.

– Vi merker oss med glede både oppslutningen og de positive kommentarene vi har fått i
ettertid. Dette kan kanskje bli et årlig lokalt
arrangement i Sandvika, et supplement til alle
kurstilbud og høstseminar i Oslo, sier Tor Kjetil Dedekam Pederssen.
JUSS, BANK OG ELBILER
Mange av styremedlemmene kom fra de relativt nye boligselskapene på Fornebu. OBOS
Prosjekt og OBOS-banken fortalte om vedli-
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FAGSEMINAR
kehold og finansiering. Fra Bærum kommune
ble det orientert om den nye renovasjonsordningen. Ladestasjoner for elbil er aktuelt for
stadig flere boligselskap. Det ble orientert om
nye hjemmesideløsninger for borettslag og sameier og vårens kurstilbud. Til sist ble det plass
til noen praktiske råd fra Terje Sjøvold, juridisk
direktør i OBOS.
Charlotte Bergersen hadde med seg to styremedlemmer med noe mindre erfaring til fagseminaret.
– Vi hadde alle utbytte av dette. Det var et
spennende og rikholdig program, nesten i
meste laget! Vi kommer helt sikkert igjen neste
gang, men da er det fint med enda litt mer tid
til spørsmål og diskusjon.

Tre styreledere på seminar
OLA VIKEN,
RAADHUSHAVEN SAMEIE,
DRAMMEN
– Jeg har noen års erfaring som styreleder.
Det er sosialt og interessant, særlig om
man har en bred teknisk interesse. OBOSseminarene i Oslo har jeg deltatt på, men det
er praktisk med kortere reisetid. Jeg hadde
utbytte av seminaret i Sandvika. Programmet
var godt, men minst like viktig er det å utveksle erfaringer med tillitsvalgte fra andre
sameier og borettslag.

Seminardeltakerne satte også pris på kunstneriske innslag fra Den Norske Opera og Ballett.
– Dette arrangementet var vellykket. Men neste
gang skal vi booke et lokale med mer plass og
luft, oppsummerer Tor Kjetil Dedekam Pederssen.

MAGNE FLATLANDSMO,
BOLIGSAMEIET HOFBO, BÆRUM
– Vi fikk OBOS som forretningsfører først i
år, så dette var mitt første fagseminar. Det
var meget lærerikt å høre på innlegg og å
diskutere med egne styremedlemmer og
andre som var til stede på seminaret. Det gir
også stor merverdi når temaer er aktuelle
og direkte knyttet til vår kommune. Dette ga
mersmak, og jeg vil gjerne være med ved
neste anledning.

KNUT GRØHOLT,
ROLFSBUKTVEIEN 12-20 SAMEIE,
BÆRUM (FORNEBU)

OM IGJEN: – Dette kan kanskje bli et årlig
lokalt arrangement i Sandvika, et supplement
til alle kurstilbud og høstseminar i Oslo, sier Tor
Kjetil Dedekam Pederssen.

– Vårt sameie sto ferdig i fjerde kvartal 2015,
så jeg har av naturlige grunner ikke deltatt
på tidligere OBOS-seminarer. Fagseminaret gir impulser, blant annet til å planlegge
både løpende og mer langsiktig vedlikehold.
Det var veldig nyttig å treffe representanter
fra sameier i vårt nabolag på Fornebu. Jeg
deltar gjerne på flere seminarer om temaene
er like relevante.

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
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Ny som styreleder

GRATULERER MED
STYREVERVET!
Å bli valgt til styreleder er en stor tillitserklæring. De andre beboerne har tro på at akkurat du er riktig
person til å ta ansvar for boligselskapets vedlikeholdsbehov, drift og økonomi.

Som nyvalgt styreleder befinner du deg akkurat nå i en helt ny situasjon. Kanskje er du
usikker på hva som er din rolle og hva ansvaret innebærer? Her er noen tips til hva det er
lurt å starte med for å få en god periode som
styreleder.

I hverdagen skal fakturaer betales, avgjørelser
tas, spørsmål og forslag fra beboere besvares,
det skal kalles inn til styremøter, gjennomføres
HMS-arbeid, følge opp leverandører, vedlikeholdsprosjekter og andre avtaler. Styret skal
behandle budsjett, foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader og sist men ikke
minst, sørge for god kommunikasjon med
beboere.

– Det ligger store verdier i et boligselskap.
Styret og styreleder er vist tillit til å forvalte
felles eiendom på vegne av de andre beboerne.
Oppgavene er mange og varierte, og jobben
som gjøres kan ha stor betydning for beboerne,
sier Tor Kjetil Dedekam Pederssen i OBOS.
Han er daglig i kontakt med styreledere.

GJØR DEG KJENT MED STYRELEDERS
ROLLE
Som styreleder er det ditt ansvar å innkalle til
og lede styremøtene. Du må også sørge for at
det føres protokoll med de vedtakene som blir
besluttet, fordele arbeidsoppgaver og følge opp
at frister blir overholdt.

SI JA TIL HJELP
Alle nyvalgte styreledere blir invitert til et
oppstartsmøte med sin forvaltningskonsulent
i OBOS.

DU STÅR IKKE ALENE – BRUK RESTEN
AV STYRET
– Med så mange og varierte oppgaver og
ansvarsområder er det lurt å starte med å lage
seg en oversikt over oppgavene, for så å fordele
dem innad i styret, sier Kiplesund. – Bruk
også nettløsningen Styrerommet.net og delta
på kurs. Ikke vær redd for å kontakte din forvaltningskonsulent hvis du er usikker eller
ønsker hjelp.

TEKST: JORUNN WOLD
FOTO: NYE BILDER

– Takk ja til møtet, det vil hjelpe deg i gang,
oppfordrer Dedekam Pederssen.
SETT DEG INN I STYRETS OPPGAVER
– Styret skal sørge for drift og vedlikehold av
eiendommen, og at boligselskapet opptrer i
samsvar med de lover og regler som gjelder. I
tillegg skal boligselskapets egne vedtekter og
vedtak følges, sier Heidi Kiplesund i OBOS.
Hun bistår styreledere med råd i den daglige
driften.

GIR RÅD: Heidi Kiplesund og Tor Kjetil Dedekam Pederssen fra OBOS er daglig i kontakt med
styreledere. Her gir de råd til deg som er nyvalgt
styreleder.
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Ti råd til deg som
nyvalgt styreleder
1.Bli kjent med ditt styre, ditt boligselskap
og eventuelt ansatte. Ta initiativ til et møte
med avtroppende styreleder for å dra nytte
av erfaringer.

FRA EN STYRELEDER
TIL EN ANNEN
Vi har spurt to erfarne styreledere om hva de mener er viktig ved
et lederskifte.

2.Takk ja til oppstartsmøte med din rådgiver
eller forvaltningskonsulent i OBOS. Bor du i
Oslo-området vil du også bli invitert til gratis seminar i juni for nyvalgte styreledere.
3.Søk informasjon på Styrerommet.net. Her
finner du blant annet oversikt over boligselskapets budsjett, regnskap, vedtekter,
husordensregler og eventuelle retningslinjer for styrearbeid.
4.Skaff deg oversikt over planer, prosjekter
og den økonomiske situasjonen. Hvilke
vedtak krever oppfølging? Hvilke leverandører har boligselskapet avtaler med?

VAHID ALA’I
JESS CARLSEN BORETTSLAG, OSLO

DAG-EGIL BULL SLETHOLT
ETTERSTAD SØR BORETTSLAG

5.Fordel arbeidsoppgavene. På første styremøte bør du forsøke å få oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement og interesse, for så å fordele ansvar
og oppgaver på en best mulig måte.

Har vært styreleder i seks år og stiller til gjenvalg på kommende generalforsamling.

Har vært styreleder i tre år, og er innstilt på å
ta gjenvalg hvis valgkomiteen og Generalforsamlingen ønsker det.

6.Sett mål for ditt og styrets arbeid. Bestem
hvilke oppgaver som skal prioriteres i
neste styreperiode.

Å, det er mye. I dag krever det å drive et
borettslag både juridisk, økonomisk og teknisk
innsikt, i tillegg til administrativ erfaring. Før
var det kanskje ikke nødvendig, men nå bør et
styre enten ha eller kjøpe denne kunnskapen.
Hos oss går vi bevisst inn for å finne styremedlemmer som har noen av disse kunnskapene.

7.Legg en plan for styremøter. Når, hvor,
hvordan og hvor ofte?
8.Gi informasjon. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne og eierne er
viktig. Legg en plan for når og hvordan.
9.Søk hjelp i tide. Husk at du ikke står
alene. Hele styret skal behandle saker og
fatte beslutninger i fellesskap. Kontakt
forretningsfører når du er usikker.
10.Øk din kompetanse, på egenhånd eller
gjennom deltagelse på kurs og seminarer.
Bolig & Miljø tar opp aktuelle temaer som
kan gi deg tips, råd, og faglig påfyll.

1. Hva skulle du ønske du visste da du startet som styreleder?

2. Hva er ditt beste tips til kunnskapsoverføring mellom gammel og ny styreleder?
Ideelt sett bør den som blir valgt som ny styreleder allerede ha jobbet tett med tidligere
styreleder. Da vil mye av kunnskapen overføres
gjennom å arbeide i styret. Det er ikke lett å
skrive ned alt og kun overlevere det skriftlig.

1. Hva skulle du ønske du visste da du startet som styreleder?
Det er litt vanskelig å svare på sånn på stående
fot, men noe som har vært viktig for oss er å ha
gode rutiner på styremøtene. Fra dag én har vi
brukt styrerommet.net aktivt. Der har vi styrepapirene våre, og finner maler for innkallinger
osv. For oss er det svært nyttig å ha gode rutiner
for styremøtene, og en klar ansvarsfordeling for
sakene på agendaen. Hos oss har styremedlemmene hvert sitt ansvarsområde.
2. Hva er ditt beste tips til kunnskapsoverføring mellom gammel og ny styreleder?
Lag en avtale om at du kan ringe den gamle
styrelederen eller et tidligere styremedlem når
du lurer på noe. Problemstillinger kan dukke
opp etter hvert, kanskje opptil et år etter at du
overtok. Plutselig kan du få behov for å vite
mer om et vedtak som er gjort tidligere. Det
kan være vanskelig å ta all kunnskapsoverføringen akkurat idet man overtar.
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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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www.kaba.no

Her er det 20.000
liter søppel
Totalleverandør av nedgravde avfallsløsninger
Vi håndterer hele prosessen fra befaring til ferdig anlegg, inkludert prosjektering og
avklaring med etater. TT-Teknikk er også leverandør av andre tjenester, som drenering,
utskifting av VA-ledninger, bygging av støttemurer, asfaltering eller annet anleggsarbeid.
Vi har 30 års erfaring med graving for borettslag, sameier og huseiere.
Ta kontakt for gratis befaring!

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

RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

GRAVEARBEID

VEDLIKEHOLDSSPYLING

Følg oss på instagram: logutemiljo
facebook.com/log-utemiljo

2950,-

390,-

Gjennomfarget, armert betong.
Ø 76 cm, H 54 cm. 100 kg.
Varenr. 151314

Den proffene bruker!
Ergonomisk og solid.
Varenr. 640500

Blomsterurne Alicia

Beskjæringssaks Felco 2

Velkommen til “Åpent hus” 20. april kl. 12-20
LOG Utemiljø tilbyr alt fra blomsterurner, avfallsbeholdere og utemøbler til redskap, blomsterløk og andre driftsmidler til park og uterom.
Onsdag 20. april inviterer vi til uforpliktende besøk i vårt showroom: Gode tilbud, enkel servering, fagpersoner tilstede. Vi håper å se deg!

fra

69,-/kg

Gressfrø

Vi hjelper deg å velge riktig
blanding tilpasset bruksområdet.
Selges i 20 kg sekk.

3990,-

Benk Ellwangen II

For fastmontering. 200 cm. 36 kg.
Ubehandlet furu og forsinket stål.
Bestillingsvare

Alle priser er eks. mva og frakt. Tilbudene gjelder t.o.m. 31. mai 2016. Med forbehold om trykkfeil.

Showroom: Brobekkveien 107, 0582 Oslo / 815 20 100 / utemiljo@log.no / log-utemiljo.no

fra

7990,-

Avfallsbeholder City Rund
Lakkert, galvanisert stål.
Kan fås med askebeger.
60 eller 90 L.
Bestillingsvare

95,-/sekk
Gartnerjord 80 L

Høy kvalitet for godt vekstresultat.
Ved kjøp av 1 pall á 30 stk: 69,-/sekk
Varenr. 632740

Støtteordninger

SØK STØTTE!
Det fins penger der ute, men lite til dem som aldri ber om noe. I Bjørnheim borettslag har de fått
millioner i støtte fra ulike ordninger.

TEKST OG FOTO: HENRIK SØRLIE

Bjørnheim er det største borettslaget på
Furuset i Oslo, med 353 boliger. I senere
år er det gjennomført en omfattende fasaderehabilitering og oppgradering av uteområdene, og totalt har det kostet omtrent
155 millioner kroner. Willie Eriksen er
varamedlem i styret og tidligere styreleder
gjennom 35 år. Han har vært pådriver for
å søke diverse støtteordninger. For en del
år siden mottok de tre millioner fra Enova
i forbindelse med varmepumper som bru-

ker energi fra avtrekksluft til å produsere
varmtvann. De fikk én million kroner fra
Klima- og energifondet i Oslo i forbindelse
med utskifting av vinduer og isolering av
vegger. De fikk 3,2 millioner i tilgjengelighetsmidler fra bydelen da de skulle skifte ut
bratte trapper med adkomstramper. I tillegg
sparer de rentekostnader fordi de fikk lån i
Husbanken på 155 millioner kroner.
– Jeg ble fortalt at Husbanken ikke gir penger til rehabiliteringsprosjekter, men jeg
prøvde likevel. Det blir annerledes hvis de

SØKTE OG FIKK: Bjørnheim borettslag fikk 3,2
millioner kroner i tilgjengelighetsmidler fra Oslo
kommune, og det bidro til at de fikk byttet ut
bratte trapper med trinnfri adkomst. – Søk hvis
du tror du kan få støtte, er rådet fra den tidligere
styrelederen, Willie Eriksen.

får en formell søknad som er godt begrunnet. Det er mulig at bedre tilgjengelighet
for eldre og uføre var medvirkende til at de
ga oss lån, sier Eriksen.
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Støtteordninger
EN GOD SØKNAD
Han tror det er en del tilgjengelige midler
rundt om i kommunene, særlig når det gjelder lekeplasser og tiltak for bevegelseshemmede. Når det gjelder enøktiltak, er det i
hovedsak Enova og Oslo kommune som gir
støtte til boligselskap. Men også andre kommuner – som Tønsberg og Elverum – har
støtteordninger.
– Potten kan variere fra år til år. Sjekk jevnlig om det har kommet nye støtteordninger
der du bor, og det kan være smart å høre
med flere i kommunen. Det er viktig å lage
en godt begrunnet søknad der du beskriver
prosjektet. Vær ærlig og redelig og forklar
hvilken betydning tiltaket har for beboerne,
råder Eriksen.
SJU MILLIONER
Totalt har Bjørnheim fått omkring sju millioner i støtte, i tillegg til lån i Husbanken.
– Sju millioner er ikke enorme summer tatt
i betraktning av alt vi har gjort. Men samtidig er det mye penger, og de siste millionene
bidro til at vi tok oss råd til nye lekeplasser.
I tillegg er det mange eldre beboere som
setter pris på enklere adkomst. Det kan vi
delvis takke bydelen for – og at vi søkte
om støtte, sier Willie Eriksen i Bjørnheim
borettslag.

OSLO HAR DELT
UT 27 MILLIONER
Oslo er den kommunen som har flest støtteordninger til enøktiltak for boligselskap. For andre kommuner er Enova den viktigste
kilden.
I perioden 2013–2015 ble det delt ut omtrent
27 millioner kroner fra Klima- og energifondet
i Oslo kommune. Det gis blant annet støtte til
energiforbedring i boligselskap, enøkanalyse,
pilotprosjekter, utskifting av gamle vedovner
og ladestasjon for elbil. Enkelte bydeler – som
Tøyen – har i tillegg ekstra midler som kan
deles ut til boligselskap som bidrar til et bedre
bomiljø. Samtlige bydeler kan også søke om tilgjengelighetsmidler. Sjekk Oslos hjemmesider
for full oversikt og søknadskriterier!
– For resten av landets kommuner er det i
hovedsak Enova som står for tilskuddsordningene, men for sikkerhets skyld bør du også
sjekke med kommunen din. Vi bidrar gjerne

med å skrive søknader og å utføre jobben, sier
energirådgiver Carina Hellesjø i OBOS Prosjekt.
ENOVA OG HUSBANKEN
Det er særlig tre støtteordninger fra Enova som
er aktuelle for boligselskap. Du kan få støtte til
å kartlegge mulige investeringer i energitiltak.
Du kan få støtte til tiltak som reduserer energibruken, og du kan få støtte hvis du ønsker
å installere varmesentraler basert på fornybare
energikilder.
– Dessuten kan boligselskap få støtte av Husbanken til forprosjekter og tilstandsvurdering
av bygningsmassen, sier Hellesjø.

TILSKUDD, MNOK ,UTBETALT TIL BORETTSLAG OG SAMEIER 2013-2015

27 MILLIONER: Figuren viser hvilken type klima- og miljøtiltak Oslo kommune har gitt tilskudd til de
tre siste årene. Mer enn halvparten er gitt til prosjekter der oljefyring erstattes av varmepumpe og
tiltak som gir redusert varmetap

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
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TEMA: Uteromsplan

GOD KONTROLL,
GODT TAK

BERGEN: Jobben tar to år og koster 40 millioner kroner. – Men
når alle forstår at det er nødvendig, så blir vi jo enige, sier Lars
Marum i Norheim borettslag.
TEKST: ESPEN BØRHAUG
FOTO: VIDAR LANGELAND/FOTOS.NO

Det store rehabiliteringsprosjektet ble godkjent av et stort flertall på en ekstraordinær
generalforsamling i 2014.
– Det hastet med å skifte ut 35 år gammel
takstein. Men det var mye annet som var nødvendig å gjøre i tillegg, forklarer Lars Marum.
Han har gått av som styreleder, men var sen-

tral i planleggingen av prosjektet, i samarbeid
med OBOS Prosjekt.
Høsten 2014 var arbeidet i gang. Tak skiftes
ut og etterisoleres på seks blokker. 37 takterrasser skal rehabiliteres og utvides. Alle entredører skiftes ut, det samme gjelder rekkverk,
ventilasjonshetter, dørtelefoner og gulvbelegg
i ganger og trapper. Hele borettslaget får også
gjennomgå en grundig fasadevask og malejobb
i alle oppganger. Samlet koster hele prosjektet
rundt 40 millioner kroner, eller rundt 200.000
kroner per bolig.

NORHEIM: Borettslaget i Bergen består av
209 leiligheter, fordelt på seks lavblokker. Mange
av leilighetene har fin utsikt over Byfjorden og
innseilingen til Bergen.

– Noe av dette ligger trygt innenfor styrets
fullmakter til å foreta nødvendig vedlikehold.
Etterisolering og utvidelser er tiltak som trenger formell tilslutning fra andelshaverne. Vi
presenterte det hele i en samlet pakke og
møtte forståelse og støtte. Alt blir mye enklere
når alle er godt informert, mener Lars Marum.
Det forenkler også styrets arbeid å bruke Vedlikeholdsnøkkelen. Det digitale verktøyet for
langsiktig planlegging tilbys som et element
i portalen Styrerommet.net.
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FAKTA

Norheim borettslag
• Olsvik, Bergen
• Seks lavblokker med 209 leiligheter
• Bygget i 1978-1980

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som Byggmester Jostein Garnes AS ikke medvirker i.

5300

ggmester Jostein Garnes AS ikke medvirker i.
2810

00

Eksisterende terrasse
14.9 m²

KOMMUNIKASJON: – Alt blir mye enklere
når alle
er godtterrasse
informert, mener Lars Marum,
Eksisterende
tidligere styreleder i Norheim borettslag.

TO ÅR: – Det tar litt tid, men det blir veldig bra
FASADE 1
til slutt, sier prosjektleder
Frode Liseth i OBOS
Prosjekt.

956

.
terrasse
m² .

Snitt

sse

SIGN:

FØR

2810

REV:

DATO:

{3D}

FASADE 1

REVISJON:

SIGN:

Eksisterende terrasser

ARMSLAG: Det blir bedre plass etter at 37
takterrasser er rehabilitert og utvidet.

TILTAKSHAVER:

Norheim Borettslag

BYGGEPLASS:

Olsvikåsen

G.nr/B.nr:

142/129

KOMMUNE:

Bergen Kommune

TEGN, INNHOLD:

TILTAKSART:

Snitt, Perspektiv

Utarbeidet av:
Unikus AS
Postboks 4104, Jensvoll
8089 Bodø, tlf. 755 65 120
E-mail: post@unikus.no

MÅL:

Utvidelse takterrasse

ARKITEKT:

DATO:

J.A.Garnes 18.02.15

TEGN:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

Våren er i anmarsj i Olsvik, og tre av seks
blokker er ferdige. Fra Lars Marums takterrasse er det nydelig utsikt mot Byfjorden.
– Borettslaget tilføres kvaliteter som vi ikke
hadde fra før, ikke minst i form av bedre isolering, sier han fornøyd.
– Det er et stort arbeid, men vi er der vi skal
være på budsjett og tidsskjema, kvitterer prosjektleder Frode Liseth i OBOS Prosjekt.

{3D}

ETTER
TILTAKSHAVER:

Norheim Borettslag

BYGGEPLASS:

Olsvikåsen

G.nr/B.nr:

142/29

TEGN, INNHOLD:

Snitt, Perspektiv

Utarbeidet av:
Unikus AS
Postboks 4104, Jensvoll

PROSJEKT:

1 : 50

PROSJEKT:

Utvidelse takterrasse

TILTAKSART:

MÅL:

1 : 50

SNP

Vi leverer og produserer

Profilhåndbok
Oppdatert 10 April 2014

•
•
•
•
•
•
•
•

Balkongrekkverk
Trapperekkverk
Interiørrekkverk
Kjøresterkt rekkverk
Fendring
Industrirekkverk
Rustfritt rekkverk
Syrefast rekkverk

Jotne Ankers – getting it done
Jotne Ankers er en av landets største og mest
erfarne produsenter av trapper og rekkverk i stål.
Historien starter på slutten av 50-tallet, og siden den gang har vi levert mange
tusen trapper og rekkverk i ulike størrelser og utførelser. Vi er i en kontinuerlig
utvikling, og utvikler stadig nye løsninger. Vi er stolte av at vi har en stabil
arbeidsstokk, og gode og erfarne montører med lang fartstid i firmaet.
Hvorfor velge Jotne Ankers?
Ved å velge Jotne Ankers og våre produkter, velger du også kvalitet,
pålitlighet og lang erfaring med alle typer prosjekter.
Våre produkter tilfredsstiller strenge markedskrav
Vi er registret i StartBank, Bygg og Anleggsnæringens Kvalifikasjonsordning
og har sentralgodkjenning. Vi er også ISO-sertifisert i henhold til NS-EN ISO
9001:2008 og sertifisert for CE-merking klasse EXC3
Vi får jobben gjort til best mulig kvalitet, riktig tid og riktig pris.

Vi leverer og monterer
• Ståltrapper
• Rekkverk
• Stålbalkonger
• Gangbaner
• Ramper
• Gitterrister og trinn

Jotne Ankers AS
Flatebyveien 1
1792 Tistedal
Telefon: +47 69 21 73 50
E-post: ankers@jotne.no
www.jotneankers.no
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TEMA; OBOS Boligkonferanse 2015
Styrearbeid

STYRETS ANSVAR VED BEHANDLING
AV FAKTURAER
Ingen ønsker at fakturaer som ikke tilhører boligselskapet blir betalt. Det er styrets ansvar å påse at
fakturaer de selv attesterer og anviser er korrekte.

STYRETS ANSVAR: – OBOS utfører ikke noen
detaljert kontroll av innkommende fakturaer,
forklarer Ragnhild Sørlie, fagansvarlig i divisjon
Forvaltning og rådgivning.

OBOS er forretningsfører for mer enn 3000
boligselskaper, med nær 200.000 boliger. Det
er et stort antall fakturaer og betalinger som
strømmer gjennom systemene, det er derfor
viktig at det er tydelig rolleavklaring mellom
det valgte styret i hvert boligselskap og forretningsførerens oppgaver.

forholdet mellom boligselskapet og OBOS.
Forretningsførerens rolle er å utføre de oppgaver som følger av denne kontrakten, samt
andre oppgaver som styret instruerer forretningsfører til å utføre. Styret er selv ansvarlig
for at sameiet eller borettslaget drives i samsvar med lover og forskrifter.

– Da er det viktig for styrene å vite at OBOS
ikke utfører noen legalitetskontroll eller annen
detaljert kontroll av innkommende fakturaer,
presiserer Ragnhild Sørlie, fagansvarlig i divisjon Forvaltning og rådgivning.

Kontrakter mellom boligselskaper og OBOS
kan være litt ulikt utformet, avhengig av når
avtalene ble gjort. Men hovedregelen er at innkommende fakturaer konteres av OBOS før
de sendes styret til attestasjon og anvisning.
Forretningsfører kontrollerer at leverandøren
er registrert i mva-registeret.

– En kontrakt om forretningsførsel regulerer

– Ut over dette må styret selv påse at fakturaer
samt underbilag som attesteres og anvises til
betaling er korrekte i alle henseender.
Når en faktura er attestert og godkjent etter
boligselskapets fullmaktsregler, vil OBOS
legge til grunn at selskapet vedkjenner seg
den og ønsker den utbetalt.
– Det er meget sjelden vi som forretningsfører
har grunnlag for å mene noe som helst om fakturaene som kommer inn. Desto viktigere er
det at styret er sitt ansvar bevisst, understreker
Ragnhild Sørlie.

BEKYMRET FOR BRANN
ELLER VANNSKADE I DIN BOLIG
ELLER 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 BOLIG
& 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!
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Juristen
l SPØRSMÅL: Borettslaget vårt

vil anlegge en lekeplass på det
som i dag er felles gressplen.
Kan styret beslutte dette på egen
hånd, eller må saken opp på generalforsamling?
l SVAR: Svaret på spørsmålet må

nesten bli at «det avhenger av…».
Det vil blant annet være et spørsmål både om hvor stort borettslaget er, hvor store utearealer man
disponerer, størrelsen på lekeplassen og hvor store inngrep som
eventuelt må gjøres på tomten.
De relevante bestemmelsene i
borettslagsloven er § 8-8 som
fastslår at styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Denne bestemmelsen begrenses
i denne sammenheng av borettslagsloven § 8-9, nr. 1 som fastslår
at ombygging, påbygging eller
andre endringer av bygg eller
grunn som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold krever
samtykke av generalforsamlingen
med to tredels flertall.
Det følger av bestemmelsens ordlyd at ikke enhver endring av grunnen vil medføre krav om to tredels
flertall på generalforsamlingen, tiltak som anses som vanlig forvaltning og vedlikehold vil fortsatt
høre inn under styrets kompetanse,
og i praksis vil mange tiltak som
medfører endringer falle inn under
dette alternativet.

Dersom det dreier seg om et stort
borettslag med store arealer å ta
av og en lekeplass av «normal»
størrelse vil dette vanligvis være
å anse som et tiltak som omfattes av vanlig forvaltning og vedlikehold, det kan med andre ord
besluttes av styret – eventuelt av
generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Motsetningsvis, dersom det
dreier seg om et lite borettslag, kanskje der lekeplassen vil
beslaglegge det eneste felles uteareal av noen betydning, vil dette
fort være et tiltak som må besluttes på generalforsamling med to
tredels flertall.
l SPØRSMÅL: Borettslaget vårt

Borettslaget må følgelig vurdere
om tiltaket går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, dette vil
alltid være en konkret vurdering.

har et stort, flott bøketre på tomta
vår. Eier av naboeiendommen liker
imidlertid ikke dette treet og han
mener det er til sjenanse for ham.

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.

Har han krav på å få det fjernet?
l SVAR: Trær kan være en kilde

til konflikt både mellom naboer
og innad i borettslaget. Treeieren
(og andre) kan ha glede av treet
på grunn av dets estetiske kvaliteter, skjerming mot innsyn eller
lunere uterom. Naboen kan imidlertid plages ved treet på grunn
av nedfall av løv og kvister, dårligere solforhold eller allergiske
plager av pollen.
Mellom naboeiendommer gjelder
naboloven som har to bestemmelser som får betydning for adgangen til å ha trær eller kreve dem
fjernet. Den ene er naboloven § 2
som er den alminnelige bestemmelsen om at ingen må ha noe
på sin eiendom som er til urimelig eller unødvendig skade eller
ulempe for sin nabo. Den andre er
en egen spesialbestemmelse i § 3
som regulerer trær som står inntil
nabogrensen. Naboloven § 3 sier
at med mindre det er «nemnande
om å gjera» for treeieren har han
ikke lov til å holde tre som er til
skade eller særlig ulempe nærmere eiendomsgrensen enn en
tredel av treets høyde.

BØKETRE: Trær kan være en kilde
til konflikt både mellom naboer og
innad i borettslaget.

Bestemmelsen stiller konkrete vilkår for å komme til anvendelse, for
naboen er det et krav at treet medfører konkret skade eller ulempe,
for eksempel i form av tap av sollys, nedfall av løv og grener. At han
misliker trær i sin alminnelighet
er ikke tilstrekkelig. For treeieren
må det likeledes være en konkret
grunn til at han ønsker å beholde
treet, selv om det her er åpning for
å trekke inn både estetiske og emosjonelle vurderinger.
For trær som står utenfor den sonen
som defineres i henhold til nabolovens § 3 vil den alminnelige
skade- eller ulempebestemmelsen i
§ 2 komme til anvendelse, men det
antas at vurderingen her vil være noe
strengere enn etter nabolovens § 3.
For ordens skyld påpekes at naboloven ikke gjelder innad i borettslaget. Her er det opp til lagets
egen styrende organer – styret og
generalforsamling – å avgjøre hva
som skal tillates når det gjelder
trær, men praksis etter naboloven
kan eventuelt gi veiledning.

Vi tilbyr el. sjekk
av boliger samt web
basert internkontrollsystem for borettslag
og sameier.
Ta kontakt på 23 05 14 70
Eller les mer på www.lc.no

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

Ett firma – alle fag
//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

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
/ Alarm og deteksjon
/ Inergen slokkeanlegg
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
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Aktuelle kurs
Styrerommet,
grunnleggende kurs

Vakkert ventilbrudd

Et praktisk kurs i Styrerommet.net. Vi
jobber med de forskjellige modulene
på pc.
TID: 13. april, kl. 17-21
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo

Fontenen på Lambertseter var et vakkert syn, men den fikk
et kortvarig liv. – Det skyldtes et ventilbrudd, og gjennom et
godt samarbeid ble problemet løst, forteller Daniel Walter.

Konflikthåndtering
Kurset gir deg innsikt i lover og regler
samt juridisk førstehjelp dersom konflikten ikke lar seg løse.
TID: 19. april kl. 17-20
STED: OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo

Skadeforebyggende kurs i
brann- og vannskader
Heldagskurs som bevisstgjør deg på
skadeforebyggende tiltak. Praktisk og
teoretisk opplegg.
TID: 28. april kl. 09-15.30
STED: If sikkerhetssenter i Hobøl

HMS-internkontroll i
boligselskap
Praktisk kurs som gir innføring i hvordan
HMS-arbeidet bør drives i boligselskapet
TID: 10. mai kl. 17-21
STED: Utvalgt boligselskap, avhengig av
hvem som melder seg på.

Forvaltningskonsulenten i OBOS avdeling medlemslag har blant annet ansvaret
for et garasjeanlegg som Bergkrystallen
Parkering eier nær Kamomille borettslag
på Lambertseter. Det innebærer også kontakt med leietakerne, skadeoppfølging og
vedlikehold.
En våken beboer så at det lekket ut vann
en tidlig vintermorgen. Han ringte forvaltningskonsulenten, i tråd med rutinene
for garasjeanlegget.
– Det piplet og boblet litt, men jeg ble
urolig. Dette hørtes svært uvanlig ut,
og vannet er under høyt trykk. Jeg ville
handle raskt og kontaktet derfor OBOS
Eiendomsdrift med det samme.
Etter kort tid var driftstekniker Hassan
Khalid på plass. Han rekvirerte umiddelbart en rørlegger, som også brukte kort tid
på veien til Lambertseter.

VAKKERT: Det er fint med fontener, men denne
kunne ført til store skader.

I mellomtiden var boblingen blitt til en
fontene på syv-åtte meter. Lekkasjen i ventilen ble stoppet, rørleggeren skiftet ut
ødelagte deler med nye.

til neste dag, men da hadde vi allerede vært
der, sett på saken, vurdert den og ordnet med
håndverker som var på plass med de rette
reservedelene.

– Hastemomentet gjorde at vi ikke rakk
å involvere styret i borettslaget før skaden
var i ferd med å bli utbedret. Vi fikk da
vite at styret hadde bestilt en håndverker

Daniel Walter tror det kunne blitt en svært
omfattende skadesak, om ikke samarbeidet
mellom OBOS-avdelingene var så effektivt.
– Vi er effektive, og vi har en stor bredde i
det vi driver med, også når det oppstår problemer som ikke er helt dagligdags. Vakre,
uventede vinterfontener er vel et godt eksempel, sier Daniel Walter med et smil.

Jeg bryr meg ikke så mye om ferie.
Det er en fryktelig dyr måte å finne
ut at ingen steder er som hjemme.
JILLY COOPER, FORFATTER

TOK AFFÆRE: Daniel Walter, forvaltningskonsulent i OBOS-avdelingen på Lambertseter, og
driftstekniker Hassan Khalid i OBOS Eiendomsdrift, sørget for å begrense skadene da
ventilen sprakk på Lambertseter.

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!

AVFALLSHÅNDTERING

MALETJENESTER

SKILT

Dugnad eller rydding?

Knem & Næsvik AS

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester

Alt innen
malerarbeid
Tlf.: 22 90 60 50 • www.nasvik.no

UTEOMRÅDE

RENHOLD
partneren.no

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

POSTKASSER

EIENDOMS SERVICE

Hjelp hele året!

VINTER - VÅR - VAKTMESTER - CONTAINER

www.gaardpass.no

23 17 85 00

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

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.

vaktmester-oslo.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

Bestill vår nye katalog!

Vårens nyheter er på plass.

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

www.lekogsikkerhet.no

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

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

www.hsconsult.no

LEKEAPPARATER - SPORT - PARKMØBLER - FALLUNDERLAG

®

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

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

Oslo
Brannsikr ing

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

PARKMØBLER

vaktmester-oslo.no

LÅSESMEDER

Ny katalog ute nå!

En av Oslos ledende låsesmeder!

Sjekk ut vårt sortiment på nett
eller bestill katalog.

www.lekogsikkerhet.no

Tlf: 800 31 420
Epost: post@lekogsikkerhet.no
LEKEAPPARATER - SPORT - PARKMØBLER - FALLUNDERLAG

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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Murmesterbedrift AS

PIPEREHABILITERING
oslomurmester.no / / Ring 476 60 999

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

ESPERVIK DESIGN/MARS 2016

Bredbånd med nok kapasitet
– tilpasset dine behov
Med superraskt bredbånd fra Canal Digital får du hastigheten du trenger
til hele familien – i dag og i fremtiden. Les mer på kabel.canaldigital.no

