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Vedlikehold
Penger å spare i et urolig marked.
Side 10–14
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Unngå konﬂikt ved
vedlikehold

Slik ble skadene
eliminert

Velkommen til
OBOS-quizen

Side 44

Side 20–22

Side 49

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: of× ce@strombergs-plast.no

Leder

Guide
Slik unngår styret
konﬂikt med leverandører. Side 44.

Intervjuet
Hans Jørgen Nielsen (90)
er kanskje klar for sitt
35. år i styret. Side 19.

HMS
Trampoliner er moro, men hvor
gøy er det hvis styret kommer
i erstatningsansvar? Side 28.

Eiermodellen
en styrke
Forstedene og drabantbyene i
Norge har sluppet unna mange
av de store problemene som
våre naboland og andre land i
Europa sliter med når det gjelder
forslumming, manglende integrering og framvekst av parallellsamfunn. En av ﬂere årsaker
er at det i Norge har vært bred
politisk enighet om at folk skal
eie sin egen bolig, enten i form
av tradisjonelle selveierboliger
eller i felleskap i borettslag. I
drabantbyene har borettslagsmodellen stått ekstra sterkt.
I resten av Europa, for eksempel
i Sverige, er det vanligere å leie
bolig. Men folk som bruker egne
penger på å kjøpe bolig har en
større egeninteresse i å ta vare
på investeringen sin enn dem
som leier. Beboerdemokratiet gir
også valgte representanter i oppgave å sørge for at nødvendig
vedlikehold blir utført. Og ikke
minst gjør særlig borettsalgsmodellen det mulig for fellesskapet
å ta opp et samlet lån, dersom
det er nødvendig for å utføre
større rehabiliteringsarbeider.
Den observante leser vil se at
Bolig og Miljø nå framstår i ny
drakt. Vi håper du vil like det og
at du fortsatt ﬁnner mye nyttig
lesestoff.
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OBOS er Norges største boligforvalter
og tilbyr tjenester innen økonomi,
regnskapsførsel, ﬁnansiering, juss, drift,
teknisk bistand med mer. Vi forvalter alle
typer boligselskaper over hele landet.
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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
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Resultatet for OBOS-konsernet ble i første kvartal på 373 millioner
kroner, mot 304 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Den
positive utviklingen er i hovedsak drevet av et godt marked for salg
av nye boliger i Stor-Oslo og i Trondheim, samt høy byggeaktivitet.

FOTO ISTOCK

Entré

Sterkt første kvartal fra OBOS

Skattefordeling blir løst
TEKST EDDIE CHR. THOMAS FOTO NYEBILDER.NO

OSLO

Ammerudsletta vant prisen
Rehabilitering av fasade, pipe og uterom sikret Ammerudsletta
borettslag seieren i årets utgave av OBOS’ rehabiliteringspris.
Hvert år deler OBOS ut en premie
til det borettslaget eller sameiet
som stod for den beste rehabiliteringen som ble avsluttet i året
som gikk. Premien er på 150.000
kroner.
Bra for beboere og nærmiljøet.
– Prisen skal være en påskjønnelse og anerkjennelse av det viktige
arbeidet en rehabilitering er for å
fornye, modernisere og revitalisere boområdene, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen
i OBOS. Han understreker at en
rehabilitering ikke bare er til
glede for boligselskapets egne
beboere, men også kan fungere
som inspirasjon og være til glede
for nærliggende nabolag og lokalsamfunn.
Årets prisvinner er Ammerudsletta borettslag i Groruddalen i

Oslo. Siden 2012 har laget vært
gjennom tre store rehabiliteringer som juryen har valgt å se som
ett prosjekt; fasaderehabilitering
(2012/2013), piperehabilitering
(2013/2014) og utomhusrehabilitering (2014/2015).
Beæret og glad. – Veldig gøy, men
veldig overraskende! Vi følte oss
uansett som vinnere etter å ha
fått et så ﬂott borettslag, men
vi føler oss beæret og er veldig
glade for å få denne prisen, sier
styreleder Irene Moen, som synes
deler av prispengene bør gå til en
velfortjent fest for beboerne.
! Ammerudsletta har total låneﬁnansiering i OBOS-banken, som
også har laget likviditetsanalyser.
Banken startet å jobbe med dette
prosjektet i 2010.

m Styreleder Irene
Moen og styremedlem Erik Sæby
er veldig beæret
og glade over at
Ammerudsletta borettslag vant årets
rehabiliteringspris.

Boligeiere i Oslo skulle slippe
eiendomsskatt hvis boligverdien er
under fem millioner kroner, men innføring av den nye skatten har bydd
på noen praktiske utfordringer.
Borettslaget har ikke hatt tilgang
til ligningsverdiene for de enkelte
boligene. Dermed har det oppstått
usikkerhet om hvordan borettslaget
skulle fordele eiendomsskatten.
OBOS har vært i dialog med kommunen for å hindre at ﬂere enn tiltenkt
må betale. Nå har Skatteetaten gitt
Oslo kommune aksept for å dele
opplysninger med borettslagene.
Irene Tanke er prosjektleder Innføring eiendomsskatt i Oslo kommune. Hun bekrefter at kommunen er
innstilt på å dele opplysninger som
gir grunnlag for å vite hva den enkelte andel utløser av eiendomsskatt. I
starten av mai var det imidlertid ikke
avklart hvordan løsningen blir.
– Vi jobber nå med å utvikle
systemet for eiendomsskatt slik
at skatteseddelen for borettslag
inneholder relevant informasjon om
andelene, sier Irene Tanke.
Les mer på oslo.kommune.no/
eiendomsskatt.

OBOS har ﬂyttet
ÅLESUND
OBOS region Nordvest har ﬂyttet
fra sine tidligere kontorer i Keiser
Wilhelms gate i Ålesund til Ystenesgata 6B, en liten kilometer lenger øst i samme by. Beliggenheten
byr på bedre parkeringsmuligheter
enn tidligere. Besøkende kan
også glede seg over at lokalene
er utsmykket med fotograﬁer av
den prisvinnende sunnmøringen
Kenneth Enstad. «Velkommen
innom!», hilser forvaltningssjefen i
regionen, Klara Stave Bakke.
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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

entré nyheter
Visste du at...

Tre om
sommerferie:

Byrådet i Oslo nedsetter et utvalg som skal foreslå hvordan man kan
øke tempoet i boligbyggingen i hovedstaden? Utvalget, som ledes av
Kari Gjesteby, skal avlegge en delrapport allerede 1. juli, mens den
avsluttende rapporten skal være klar før 2017, melder Dagens Næringsliv.

Hvorfor bør våre lesere
besøke nettopp ditt
hjemsted?

Elisabeth Neteland
Styreleder, Olsvikstallen
Borettslag, Bergen
TEKST TYRA T. TRONSTAD FOTO ESPEN GEES

Hele verden ønsker å oppleve
Bergen, og om sommeren kryr
det av turister på Bryggen,
på Fløyen, på Torget, alle de
kjente stedene. Det er likevel
plass nok til alle. Finest er det
selvsagt når solen skinner,
men regnet har også sin sjarm!

Elektrisk i Kværnerbyen
I Oslo er et nytt pilotprosjekt på gang: Femten elsykler leies ut
til beboerne i Kværnerbyens borettslag og boligsameier.
– Her står vi ved noe av svaret
på ikke bare én, men mange
utfordringer vi har i denne
byen. Derfor vil jeg ønske OBOS
til lykke med noe vi synes er et
veldig spennende og kreativt
initiativ. OBOS har vist vei, sa
Oslos ﬁnansbyråd Robert Steen
(Ap) da han klippet snora for
Kværnerbyens femten elsykler
med OBOS-logo en småsur
ettermiddag i april.
Elsyklene står plassert på
torget Smeltedigelen i hjertet av
Kværnerbyen. Der kan leies ut
til Kværnerbyens beboere gjennom en abonnementsordning.
Opplegget er levert gjennom
selskapet Wattworld Norge,
og abonnenter kan låse opp
syklene med smarttelefon eller
et brukerkort.
Det er ingen tilfeldighet at
OBOS-elsyklene først havner

i Kværnerbyen. Boligområdet
midt i Oslo er bygget av OBOS,
det ﬁnnes fellesområder med
muligheter for parkering, en
driftssentral, et godt samarbeid med borettslagene og en
befolkning som liker å prøve
det som er nytt. Så da selskapet
Wattworld etablerte seg i Norge
og foreslo ordningen for OBOS,
var det naturlig at Kværnerbyen var stedet for den første
utprøvingen.
– OBOS er opptatt av miljø, og
vi ønsker å spille på lag. Vi vil
med dette prosjektet evaluere
muligheten for en delingsordning for elsykler. Slår det an,
kan vi rulle det ut større. Vi er
veldig spente, og vi håper at de
som bor i Kværnerbyen vil bruke syklene, sa administrerende
direktør i OBOS Nye Hjem, Even
Jermstad, under åpningen.

m Da selskapet
Wattworld etablerte
seg i Norge og
foreslo elsykkelordningen for OBOS,
var det naturlig at
Kværnerbyen var
stedet for den første
utprøvingen.

Franz Josef Wissiak
Styreleder, Jernarbeidernes
borettslag, Ålesund
Hver sommer kommer 250.000
turister bare til Fjellstua. Ikke
så rart, utsikten mot Ålesund er
fantastisk fra byfjellet Aksla. 170
cruisebåter kommer hit hvert år.
Du kan selv dra ut og ﬁske på
fjorden eller havet – eller oppsøke Sunnmørsalpene.

Tom-Erik Jørgensen
Styreleder,
Akerli borettslag, Oslo
Kalbakken i Groruddalen er det
beste stedet i hele Oslo! Her
ﬁnner du Nordtvet bad, Nordtvet
Gård og du er tett på Lillomarka.
Idylliske Vesletjern byr på ﬁne
opplevelser og turløyper inn til
Alunsjøen og Breisjøen. Nevnte
jeg også Lilloseter og Sinober?
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entré nyheter
Sterk dugnadsånd

Venter kraftig boligprisvekst

Mer enn halve befolkningen er positivt innstilt til dugnader,
viser en fersk undersøkelse Infact har gjort for VG. Bare to
av ti synes det er for mange dugnader i løpet av et år, og er
negative til det implisitte kravet om at alle skal stille opp.

Prisene på OBOS-boliger i Oslo-området var én prosent
høyere i mai enn i april. – Fremover venter vi en kraftig
prisøkning. I Oslo er det over 10.000 boliger i reguleringskø, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Nei til bønnemøte
KRISTIANSAND

FOTO ISTOCK

Kvartal 11 borettslag i Kristiansand
vil ha seg frabedt at muslimene
kneler på deres eiendom når
moskeen er fylt til randen.
– Etter mitt syn er bønnemøte
noe privat for de som har lyst til å
delta. For naboer som bor der, er
det ikke så hyggelig å sitte og høre
på, uttaler styreleder til Fædrelandsvennen.
Det skal ha skjedd ﬂere ganger
at trengselen under fredagsbønnen
har blitt så stor at muslimene har
gått over nabogrensen for å ﬁnne
plass til å knele. Dette skal senest
ha skjedd i begynnelsen av mai,
men også på sommerstid i fjor.
Styrelederen bedyrer at de ville reagert på samme måte om det var en
hvilken som helst annen menighet
som hadde tatt seg friheter.
– Vi ønsker ikke å ha bønnemøte
i hagen vår. Blokka har veranda rett
ut mot denne plassen, dette er vårt
private område og vår gjennomgang, påpeker Gro Worren.

74-åring dømt til å ﬂytte
Den 74 år gamle mannen ergret seg grønn over naboens veranda.
Etter syv års ellevill krangel, ble mannen dømt til å ﬂytte fra
borettslaget.
Nabofruen som bygget en veranda i 2009, hadde fått godkjenning
fra både borettslaget og Os kommune, like sør for Bergen. Andre
hadde bygget lignende verandaer.
Det gjorde ikke inntrykk på mannen som bodde vegg i vegg.
Han mente den var ulovlig
oppført, og gikk til sak mot borettslaget, melder Bergensavisen.
Pensjonisten stoppet ikke med
det. I årene som fulgte oppførte
han seg så skremmende og plagsomt at han ble ilagt besøksforbud hos naboen, som til overmål
ble utstyrt med voldsalarm.
Etter en episode på borettslagets generalforsamling ble han
ilagt et nytt besøksforbud mot
henne. Han ble også pålagt å
ﬂytte. Det nektet 74-åringen. En
annen nabo fortalte at han ble

svært sint da hun klippet hekken,
og det falt noe ned på barken han
hadde lagt der. Han truet med
å ta henne dersom hun klippet
hekken en gang til. En nabo
fortalte om en hendelse da barn
lekte og en jente forvillet seg inn
i 74-åringens hage. Da skal han
ha blitt rasende og brølt: «Hvis
jeg ser deg i hagen min igjen, skal
jeg hogge hodet av deg!»
I Gulating lagmannsrett nektet
mannen for at han har oppført
seg truende mot noen. Han
ble likevel dømt til å ﬂytte fra
borettslaget hvor han har bodd
i 40 år. Han må også ut med
saksomkostninger på 250.000
kroner. Retten peker på at man
må ta hensyn i et borettslag og at
beboerne må tåle at barn leker på
fellesområdet.

m Trusler og
skremmende oppførsel overfor barn
og naboer gjorde
at en pensjonist
ble dømt til å ﬂytte
fra borettslaget
han hadde bodd i
gjennom 40 år.

Gamle vinduer
ble glassengler
OSLO
Da borettslaget Brinken på
Kampen i Oslo skulle bytte ut vinduer, var Kirkens Bymisjon raskt på
plass for å sikre seg råmaterialene.
– Disse vinduene er nok til å lage
omkring 2000 glassengler, sier Rolf
Toresen.
Han er daglig leder i Spenn, et
tilbud for mennesker som ikke ﬁnner
sin plass i det ordinære arbeidsmarkedet.
Glassenglene selges både til
privatpersoner og bedrifter. OBOS
er den største kunden. Selskapet
gir en glassengel som velkomstgave til alle nye boligeiere, og den
første leveransen på 4000 engler er
allerede ekspedert.
Erlend Wilhelmsen fra borettslaget på Kampen er glad over å
kunne bidra.
– Det er gøy at det vi trodde var
søppel kan bli til noe så ﬁnt, og
samtidig gå til en god sak, sier han.
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Borettslagene tjener på
et urolig marked
Borettslagene i Stavanger opplever at de får mer for pengene i et
marked med fallende aktivitetsnivå. Det kan borettslaget Tjensvoll
Terasse IV i Stavanger skrive under på.
T E K S T J O RU N N W O L D F O T O J A N I N G E H AG A I L L U S T R A S J O N M A R I U S H O L E
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Borettslaget
Tjensvoll Terrasse IV
Sentrum
Breiavatnet

Storhaug
Mosvannsparken
Vålandsparken
Mosvatnet

Tjensvoll

E39

Stavanger
Tjensvoll Terrasse IV
ligger ligger sentralt på
Tjensvoll i Stavanger.

1978
Stiftet
Tjensvoll Terrasse IV stod
ferdig til innﬂytting i 1978.

Nabolaget
Borettslaget ligger i et
hyggelig boligområde
på Tjensvoll, 3 km fra
Stavanger sentrum.
Gangavstand til Mosvatnet, Stavanger idrettshall, Siddishallen, DNB
Arena og Madla Amﬁ.

169
Boliger

Tjensvoll Terrasse IV
består av 169 boliger
fordelt på fem blokker,
16 kjedehus og 25 rekkehusleiligheter.

Kvadratmeter
Boligene er på
74 til 165 m2
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Tema vedlikehold

D

et bygges nesten ikke nye bygg
i Rogaland lenger, og dermed
er entreprenørene svært interessert
i å få oppdrag innenfor rehabilitering og vedlikehold av borettslag og
sameier.
– Vi har hentet inn pristilbud på
rehabilitering av rekkehusene to
ganger med to års mellomrom.
Første gangen var i 2014, men heldigvis bestemte vi oss for å utsette
deler av jobben. Nå to år etter, er
prisen nesten halvert, forteller en
overrasket styreleder Ronny Boge.
Det gjør at borettslaget får
gjennomført langt mer nødvendig
vedlikehold for pengene de har
øremerket til formålet.
Den rimeligste tilbyderen i mars
2014 ga et tilbud på 6,2 millioner
kroner for rehabilitering av 25
rekkehus. Da OBOS Prosjekt to år
senere bistod borettslaget med å
hente inn nye tilbud, leverte den
samme entreprenøren et tilbud
som var to millioner kroner lavere
enn sist. Men denne gangen var
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dette det dyreste tilbudet. De
tre laveste tilbyderne ga en pris
mellom 3,2 og 3,4 millioner kroner.
– Prisreduksjonen er en effekt
av det urolige markedet vi har i
regionen, mener Victor Dahl fra
OBOS Prosjekt.
Han har hjulpet borettslaget
gjennom den siste anbudsrunden.
– Vedlikehold må til uavhengig
av markedssituasjonen, forklarer
Robert Selseng fra OBOS Prosjekt.
Han kan bekrefte at prisene i
byggebransjen har gått kraftig ned.
– Entreprenørene ønsker virkelig
å få disse jobbene, og godtar lavere
fortjeneste enn før. Derfor opplever boligselskapene å få gjort
mer for samme sum enn for kort
tid siden, sier Selseng.

Prisreduksjonen er
en effekt av det urolige
markedet vi har i regionen.
V I C T O R DA H L , O B O S P R O S J E K T

Blokkene og
kjedehusene
i borettslaget
Tjensvoll Terrasse
IV i Stavanger ble
fornyet for to år
siden. Nå er det
rekkehusene som
skal få sin sårt
tiltrengte rehabilitering. I dagens
marked opplever
borettslaget å få
jobben gjort til
halv pris.

FA K TA

Kan et sameie ta
opp felles lån?
Et boligsameie møter ofte
skepsis i banken fordi de
ikke har felles bygningsmasse å stille som sikkerhet
for et felles lån slik som
borettslag har. Men det er
ikke et problem i OBOS-banken. De har spesialkunnskap
om alle typer boligselskaper, og er trygge når de gir
boligsameier felles lån.
Fordelene med felles lån
er blant annet:
• Styret er ikke avhengig
av at hver beboer får ta
opp lån
• Alle har råd til å bli boende
• Lånet nedbetales via felleskostnadene
• Fleksibel nedbetalingstid
• Lånet følger boligen, ikke
personen som bor der

Skrikende behov for vedlikehold.
Borettslaget i Stavanger hadde
omfattende vedlikeholdsbehov da
det nåværende styret i Tjensvoll
Terrasse IV tiltrådte i sine verv.
Styret og generalforsamlingen
måtte ta noen tøffe men nødvendige valg, og felleskostnadene ble
økt med nesten 30 prosent.
– Beboerne hadde en forventing om at felleskostnadene ville
nærme seg null i et nesten 40 år
gammelt borettslag. Den logikken
måtte vi snu. Det vil alltid være
behov for vedlikehold, forklarer
styremedlem Eirik Holst-Jæger.
Styreleder Boge er enig.

Det viktigste er at vi
har god kontroll på økonomien. Felleskostnadene
må være høye nok til å
håndtere langsiktig vedlikehold.
RONNY BOGE, STYRELEDER

– Det viktigste er at vi har god
kontroll på økonomien. Felleskostnadene må være høye nok til
å håndtere langsiktig vedlikehold.
Dessuten må vi ha penger til uforutsette hendelser, sier han.
Borettslaget startet den omfattende fasaderehabiliteringen for to
år siden. Da ble blokkene, kjedehusene og fellesområdene fornyet.
Fornyelsen er blitt så vellykket
at folk som går forbi ikke kjenner
igjen borettslaget. De tror at husene er splitter nye. Beboerne trives
bedre og fellesområdene, som
også har fått en oppgradering, er
oftere i bruk.
– Folk trives og bryr seg mer om
å holde uteområdet pent når de
ser at bygningsmassen ser bra ut,
forteller Boge.
De 25 rekkehusleilighetene
ble satt på vent, men nå skal
de endelig få sin sårt tiltrengte
oppgradering. Kledningen har
begynt å råtne, og betongen går i
oppløsning. Men styreleder lover

OBOS Prosjekt
bistår styreleder på
befaring i borettslaget. Her inspiseres kledningen på
boden. F.V: Victor
A. Dahl fra OBOS
Prosjekt, styreleder
Ronny Boge og
Robert Selseng fra
OBOS Prosjekt.
Dårlig vedlikehold over lengre tid
gjør at betongen
går i oppløsning.
– Det lureste hadde
vært å forebygge.
Isteden må borettslaget reparere
og skifte ut både
betong og kledning,
sier Robert Selseng
fra OBOS Prosjekt.
For to år
siden ﬁkk resten
av borettslaget en
oppgradering. Nå
er det rekkehusene
sin tur.
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Tema vedlikehold
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Er du byggherre?
1 Ansvar

Når større prosjekter
skal gjennomføres og
håndverkere leies inn, blir
borettslaget en byggeplass i juridisk forstand.
Da regnes styreleder
som en profesjonell aktør
– med alt ansvaret det
medfører i henhold til
Byggherreforskriften.

2 Plikter

Byggherreforskriften
beskriver pliktene som
byggherren har gjennom
hele prosessen, fra idéutkast til jobben er ferdig
utført. Forskriftens formål
er å verne arbeidstakerne
mot farer gjennom å ta
hensyn til sikkerhet, helse
og miljø (SHA) på byggeeller anleggsplasser.

3 Ekstern hjelp

at rekkehusene skal bli like ﬂotte
som de andre bygningene i borettslaget.
– Tjensvoll Terrasse IV har fått
halv pris på håndverkertjenester.
Bør de være skeptisk til en slik
prisreduksjon?
– Vi i OBOS Prosjekt mener
at det ikke er grunn til å være
skeptisk til kvaliteten på arbeidet.
I dårlige tider leier ikke entreprenøren inn ekstra arbeidskraft,
men den gode stabile arbeidskraften er fremdeles igjen i bedriften.
Likevel må styret sikre at entreprenøren fremdeles tjener penger
på oppdraget, mener Selseng. –
Ingen må få lov til å prise seg «på
sikkerheten løs».
Styreleder er byggherre. I Stavanger har OBOS Prosjekt hjulpet
styret med å gjennomføre samtaler med tilbyderne for å sikre at
begge parter har samme forståelse av tilbudet, og at ingen har
priset seg slik at det går ut over
sikkerheten til håndverkerne.
Alle dokumenter skal være korrekte og kontrakter må på plass.
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Styreleder Ronny
Boge forteller at
antall henvendelser
fra beboerne er
redusert etter hvert
som de er kommet
mer ajour med
vedlikeholdet. F. v.
Victor Dahl fra OBOS
Prosjekt, styreleder
Ronny Boge og
styremedlem Eirik
Holst-Jæger.

Blant annet er det viktig å ha en
bygg- og anleggskontrakt der det
framgår hvem som har ansvar for
hva når det gjelder sikkerhet på
byggeplassen.
En styreleder er ikke en forbruker eller privatperson i juridisk
forstand. En privatperson som
kjøper håndverkertjenester er
beskyttet av Håndverkertjenesteloven. Det er ikke en styreleder
i et selskap med organisasjonsnummer som et borettslag eller
sameie. Han eller hun regnes som
en profesjonell aktør, og blir holdt
ansvarlig i henhold til Byggherreforskriften. Det medfører et større
ansvar med hensyn til sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. I tillegg bør boligselskapet sikre sine rettigheter ved
skrive kontrakt med entreprenøren før arbeidet skal utføres.
– Det kan føles som et overveldende ansvar for en vanlig
person i et tillitsverv. Da kan det
være nyttig å ha OBOS Prosjekt
med på laget. Vi er en rådgiver som ivaretar styreleders
interesse, sier Selseng.

Mange boligselskaper
trenger profesjonell hjelp
til å ta dette ansvaret, og
velger å leie inn et rådgivingsselskap.
Er du usikker på hva som
er dine plikter som byggherre? På arbeidstilsynet.
no ﬁnner du brosjyren
«Er du byggherre».

!
Trenger du hjelp?
OBOS Prosjekt ivaretar
styreleders interesse.
Se obos.no/obosprosjekt

20år
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A part of San Sac Group

ryddig og
effektivt utemiljø

For et

MILJØSKAP FOR AVFALLSBEHOLDERE

Snart begynner utrullingen
av «smarte» strømmålere.
Og fellesmåling opphører.

Vet du hva det
betyr for ditt
borettslag?

0LOMÓVNDSIRUSODVWDYIDOOVEHKROGHUHIUDOLWHU3RO\SODQNHOOHU
impregnert materiale. Flere fargevalg/ lukeløsninger.

UTEMØBLER

Helt vedlikeholdsfrie utemøbler
i gjenvunnet plast. Kan stå ute
hele året. Flere løsninger.

BUNNTØMTE CONTAINERE

Bunntømte containere
er totaløkonomisk en
god løsning.

NEDGRAVDE CONTAINERE

Nåtidens avfallsløsning for næringsbygg, kjøpsenter, borettslag og det
RƪHQWOLJHPLOMÓ2IWHEOLULQYHVWHULQJHQUDVNWQHGEHWDOWYHGDWUHQRYDVMRQV
håndteringen legges om til mer rasjonell drift. Kontakt oss for et tilbud.

Hjemkraft hjelper deg.
Ta kontakt med Anne Gautvik på
e-post anne@hjemkraft.no
eller telefon 71 21 36 06 for en
uforpliktende samtale om strøm.
Det kan lønne seg!

Riktig utstyr
gjenvinner verdier
SIRKULÆR ØKONOMI

EnviroPac AS
er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende
leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering.
Salg og service i hele Skandinavia!
Tel. 06130 • kundeservice@enviropac.no • www.enviropac.no

– strøm for deg i borettslag

xxxx xxxx
Tema
vedlikehold

Nesten nytt må
også tas vare på
Nesten nytt betyr ikke det samme som vedlikeholdsfritt. Et
borettslag fra 2007 fant ut at det var på høy tid å lage en plan.
TEKST HENR IK SØR LIE

Først ﬁkk de en vedlikeholdsplan,
og deretter ble låneopptak til vedlikehold enstemmig vedtatt på generalforsamlingen til Frydenberg 1 borettslag.
(Foto: Glenn Arvesen)
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Tre med
vedlikeholdsplan:
Er det vanskelig å få
beboerne med på dyre
vedlikeholdsprosjekt?
o – Moderne bygg
er kompliserte, og
styret blir overlatt med
bruksanvisninger og
dokumentasjon som
gjerne er skrevet av og
for ingeniører – ikke
for vanlige folk, sier
Glenn Arvesen i OBOS
Prosjekt. (Foto: Eddie
Chr. Thomas)

Bente Ottesen
Styreleder,
Fantofthaugen, Bergen
– Borettslaget ﬁkk utarbeidet
en vedlikeholdsplan som vi
presenterte på generalforsamlingen. Oppmøtet var stort
og alle var positive til å sette
i gang med mer systematisk
vedlikehold.

P

å Hasle i Oslo ligger Frydenberg 1
borettslag. Det er 98 boliger fordelt
på sju hus, og borettslaget har fortsatt
ikke nådd tenårene. Hvem tenker vel på
vedlikehold i den alderen?
– Det følger ikke med så mye info når du
overtar et bygg – eller dokumentasjonen
er vanskelig å forstå, mener styreleder
Torgeir S. Einum.
Styret ønsket hjelp til å kartlegge vedlikeholdsbehov, og de engasjerte OBOS
Prosjekt til å utarbeide en vedlikeholdsplan for neste femårsperiode.
– Vi ﬁkk en fantastisk bra rapport, og jeg
er sikker på at det blir et nyttig verktøy
for styret.

Vi ﬁkk en fantastisk bra
rapport, og jeg er sikker på
at det blir et nyttig verktøy
for styret.
TORGEIR S. EINUM, STYRELEDER

De skal starte med å sikre frie rømningsveier, reparere balkongrekkverk og male
panelet på fasaden. Kanskje blir det
endringer i husordensreglene, og det blir
helt sikkert serviceavtaler på luftstyring
og kloakkpumper. Sistnevnte visste de

ikke engang at de hadde, og resultatet
kunne blitt kloakkvann i kjellerbodene
hvis pumpene sluttet å virke.
– I tillegg har vi fått oversikt over vedlikehold som bør gjøres på sikt. Jeg tror
mange nye borettslag glemmer at de bør
bygge opp en buffer gjennom felleskostnadene, sier Einum.
Prosjekt- og byggeleder Glenn Arvesen
i OBOS Prosjekt er ansvarlig for vedlikeholdsplanen. Produktet kalles Vedlikeholdsnøkkelen, og i fjor ble det utarbeidet omtrent 60 slike. Arvesen forteller at
de stadig oftere får henvendelser også
fra relativt nye boligselskap.
– Moderne bygg er kompliserte, og styret
blir overlatt med bruksanvisninger og
dokumentasjon som gjerne er skrevet av
og for ingeniører – ikke for vanlige folk. Vi
hjelper boligselskapene med å få på plass
serviceavtaler og gode rutiner. I vedlikeholdsplanen får du anbefalt hva som bør
og må gjøres i løpet av nærmeste femårsperiode, og vi anslår kostnader for de
ulike tiltakene, sier Arvesen.

Vil du vite mer? Kontakt OBOS Prosjekt
på tlf. 22 86 57 96. Du kan også se
demoversjon av Vedlikeholdsnøkkelen på
Styrerommet.net.

Frank Roland
Styreleder, Hundsund
4 Sameie Fornebu
– Det er ikke vanskelig å få
gjennom nødvendig vedlikehold
i sameiet, men det må begrunnes
godt. Vi har nylig behandlet
to forhold av estetisk karakter.
Beising av trepanel ble vedtatt,
men slemming av mur skal
utredes ytterligere.

Heidi Kraft Johnsen
Styreleder, Nordre
Fjeldstad Borettslag, Oslo
– Borettslaget har hatt ﬂere beboermøter der vi har informert om
vedlikeholdsbehovet. OBOS Prosjekt har utarbeidet to alternativer
til rehabilitering. Vi er gjeldfrie i
år, og det virker som ﬂertallet er
positive til totalrehabilitering.
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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

www.kaba.no
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Nøkkelfri hverdag
Hadde det ikke vært ﬁnt, om borettslaget du bor i, slapp å ha nøkkel for å komme inn
i leilighetene eller fellesrom? Løsningen er enten Kaba Evolo standalone system,
eller Kaba Exos for online brikke/kort administrasjon. Fleksibelt og kostnadseffektivt i
forhold til tradisjonell adgangskontroll. Kaba leverer alt fra lås og beslag til adgangskontroll.

• 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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Min erfaring styremedlem

Artikkel forsikring

Tok grep
for færre skader
Skadestatistikken viste at varmtvannsberederne stod
for ﬂest skader. Løsningen ble å fjerne dem.
T E K S T J O RU N N W O L D F O T O N A D I A F R A N T S E N O G I S T O C K
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Hos oss ble enkelte varmtvannsberedere veldig gamle, og vi ﬁkk unødvendig
mange forsikringsskader.
EI V IND NOR DH AUG, ST Y R ELEDER

D

a Stubberudlia borettslag var
nytt på 70-tallet ble det satt
en varmtvannsbereder under
kjøkkenbenken i hver av de 465
leilighetene. Dermed ble det
andelseiernes ansvar å følge med
på når berederen i egen leilighet
trengte vedlikehold.
– En bereder holder i omtrent 10
år før den må skiftes. Men noen
ﬂytter ut, og andre kommer til. Det
er lett å miste oversikten, og ikke
alle vet hvordan de ser om berederen er klar for utskifting. Hos oss
ble enkelte varmtvannsberedere
veldig gamle, og vi ﬁkk unødvendig
mange forsikringsskader, forteller
styreleder i Stubberudlia borettslag, Eivind Nordhaug.
Det kan Bjørn Bakken i OBOS
Forsikring bekrefte. Statistikken
viste at lekkasjer fra varmtvannsberedere var en av de vanligste
skadene i dette borettslaget.

En slik lekkasje kommer snikende og er vanskelig å oppdage. Ofte
er berederen plassert der den er
minst mulig i veien; under en benk
eller inne i et skap som ikke kan
åpnes. Derfor kan skaden bli stor
før den oppdages. Da er det ikke
bare berederen som er ødelagt,
men også veggen eller parketten.
Følger med på statistikken. Når
vi oppdager gjentatte skader i
samme borettslag, sier vi ifra. I
Stubberudlia tok vi en gjennomgang av skadesakene sammen
med styret, forteller skadesjef i
OBOS Forsikring, Bjørn Bakken.
Dokumentasjonen fra forsikringsselskapet og takstmannen
som hadde taksert skadene,
gjorde det enklere for styret å vise
generalforsamlingen at det var på
tide å ta grep. Vedtak om et større
vedlikeholdsløft ble fattet.

Styreleder
Eivind Nordhaug
forteller at antall
forsikringssaker
har gått kraftig
ned etter at
Stubberudlia borettslag valgte å
ﬂytte varmtvannet
til felles beredere i
kjelleren.

FA K TA

Kost-nytte-vurdering
Når skadestatistikken
avdekker et vedlikeholdsbehov bør du gjøre en
kost-nytte-vurdering. For
eksempel kan du be om å
få utført en likviditetsanalyse fra OBOS-banken. Analysen forteller hva tiltakene
vil koste, hva du eventuelt
kan spare på sikt, hvor mye
borettslaget kan ta opp i
lån og om felleskostnadene
bør økes. Analysen er et
verktøy for styret, og nyttig
å ha med seg til generalforsamlingen når tiltak skal
vedtas.
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Artikkel forsikring

FA K TA

Stubberudlia
borettslag
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Trosterud, Oslo
Stubberulia borettslag
ligger på Trosterud,
øst i Oslo.

1973
Stiftet

Stubberudlia borettslag
stod ferdig til innﬂytting
i 1973.

Flyttet varmtvannet. Det endte
med at borettslaget ﬂyttet varmtvannet ned i store felles beredere
i kjelleren. Samtidig ble de gamle
berederne i hver leilighet koblet
fra. Det merkes på strømregningen. Strømforbruket til hver
enkelt beboer ble redusert med 18
prosent. Nå varmes vannet opp
opp ved hjelp av både luftvarme
og jordvarme. Jordvarmen hentes
opp i rør boret 200 meter ned under asfalten utenfor blokkene.

Nå varmes vannet opp
opp ved hjelp av både
luftvarme og jordvarme.
Jordvarmen hentes opp i
rør boret 200 meter ned
under asfalten utenfor
blokkene.
EI V IND NOR DH AUG, ST Y R ELEDER

Prosjektet ble ﬁnansiert i
OBOS-banken, men selv om det
hele ble en kostbar men nødvendig investering, har én utgift gått
kraftig ned.
– Da vi i Stubberudlia boretts-
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Da de gamle
varmtvannsberederne i de
465 leilighetene
ble koblet fra, ble
strømregningen
til den enkelte beboer redusert med
18 prosent.

Nabolaget
Trosterud ligger i Alna
bydel, 15 minutters gange
fra Østmarka. Mange av
leilighetene har utsyn over
Oslo by.

Varmtvannsberederne er
samlet i kjelleren.
Det har ført til en
betydelig reduksjon
i forsikringspremien.

lag kunne vise fram endringene
vi hadde gjennomført, ﬁkk vi
en betraktelig årlig reduksjon
i forsikringspremien, forteller
styrelederen.
Grunnen er at risikoen for nye
skader er kraftig redusert. Rør og
beredere er helt nye, og varmtvannsberederne samlet på ett
sted. Vaktmester og styret har full
tilgang til å følge med og oppdage
eventuelle lekkasjer tidlig, og dermed begrense skadeomfanget.
– Vi har ikke mottatt en eneste
forsikringsskade på beredere fra
dette borettslaget nå, bekrefter
Bakken.

465
Leiligheter

Stubberudlia borettslag
består av seks lavblokker
og ﬁre høyblokker.

Kvadratmeter
Boligene er på ca
45 til 85 m2

La oss være din
totalleverandør
Brannforebygging?
på brannsikring
BEHOV FOR HJELP TIL

Vi sørger for jevnlig vedlikehold og holder oversikt
over brannsikkerheten i borettslag og sameier.
Firesafe er spesialister på å sikre nybygg
og eksisterende bygg mot brann, og har
Vi kan hjelpe med
avdelinger over hele landet.

/ Kontroll og service på brannslokkere
/ Uforpliktende gjennomgang av
Vi kan være din samarbeidspartner i alle faser
branntekniske forhold
– fra planlegging til bygging og drift.
/ Branndører på dagen
/ Alarm og deteksjon
/ Inergen slokkeanlegg
/ Varme arbeider kurs
FIRESAFE.NO
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

FIRESAFE.NO / RING 09 110
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

PIPE REHABILITERING

www.oslomurmester.no
Ring 476 60 999

KAMPANJETILBUD
PÅ NYTT PORTTELEFONSYSTEM

-25%

AIPHONE GT-serien er et høyttalende
farge-videosystem 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

Innspill

Jeg elsker å snakke om
ingenting. Det er det eneste
jeg vet noe om.
OSCAR WILDE

ENERGI

Strømprisen følger
oljeprisen oppover
Akkurat nå er det ingenting som
påvirker prisen på strøm mer enn
prisen på olje. Det betyr at hendelser
i Midt-Østen, Venezuela og Afrika
bestemmer hva du betaler for
strømforbruket ditt.

ANDREAS
MYHRE
Direktør krafthandel
i LOS Energy

S

elv ﬂom og nesten-ﬂom i ﬂere
deler av landet, som vanligvis
fører til lavere strømpriser, har
ikke klart å motvirke effekten av
stigende oljepris. Strømprisen har
fulgt med oppover.
Dermed er det slutt på årets
bunnpris-rekorder. I mai havnet
strømprisen i Norge på ca. 21
øre/kWh. Det er riktignok lavere
enn snittprisen for mai måned
de siste 14 årene, men dyrere
enn mai både i fjor og i forfjor.
Ressurssituasjonen, altså
tilgangen på vann for vannkraftprodusentene, er noe dårligere
enn hva vi har sett de siste
årene, og derfor holder prisene
seg noe sterkere i år. I markedet
forventes det at prisene holder
seg på samme nivå ut året, med
mulighet for noe lavere priser
i sommer. Både spotprisen og
fremtidsprisene har løftet seg
noe den siste måneden på grunn
av høyere olje- og kullpris.

Stigende oljepriser gir stigende
strømpriser. Olje og strøm er
energi, men har ellers lite til felles. Likevel ser vi stor samvariasjon mellom oljepriser og strømpriser. De laveste strømprisene
i år ble registrert i februar. Det
samme gjelder oljeprisen. Laveste døgnpris på strøm i år ble
notert 7. februar, med 14,1 øre/
kWh i snitt for Norden. Knappe
to uker i forveien bunnet oljeprisen ut på 27 dollar. Siden har
både oljeprisen og strømprisen
hatt en stigende trend.
Vanligvis er det temperatur
og nedbør som i stor grad bestemmer den nordiske strømprisen. Men overføringskabler
til utlandet gjør at også kraftprisen i Nederland og Tyskland
spiller inn. Mye av kraftproduksjonen i Europa er basert
på kullkraft, og dermed har
råvareprisene stor betydning
for det europeiske prisnivået på
kraft. Oljeprisen påvirker kullprisen. Derfor kan vi si at OPEC
på mange måter er med på å
bestemme nivået på strømprisen i Norden.

m «Olje og strøm
er energi, men har
ellers lite til felles.
Likevel ser vi stor
samvariasjon mellom oljepriser og
strømpriser», skriver
Anders Myhre i LOS
Energy.

For tiden er det mye fokus
på oljeprisen, som ligger rundt
50 dollar fatet. Analytikere i
inn- og utland forventer priser
opp mot 60-70 dollar i løpet
av året, men mange faktorer
kan bidra til at oljeprisen også
faller i månedene fremover. Om
oljeprisen stiger til 70 dollar, er
det stor sjanse for at vi vil se
høyere strømpriser. Men vått
og mildt vær utover høsten kan
også kunne presse strømprisen
nedover.

!

Visste du dette?

OBOS har en avtale knyttet til energitjenester med LOS AS. Selskapet
eier og driver de to merkevarene LOS
Energy og LOS som opererer i hhv
bedrifts- og privatmarkedet i Norden
og Norge. LOS Energy har avtale om
kraftforvaltning, rådgivning og fysisk
levering av ca. 340 GWh årlig. I tillegg
er LOS stolt hovedsamarbeidspartner
på strøm for medlemmene i OBOS.
LOS AS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og blant
landets tre største strømleverandører
totalt.
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Innspill energi

ENERGI

Nye energikrav til bygg
Skjerpede energikrav skal gjøre nye bygg opptil 20 prosent mer energieffektive enn
dagens krav. Dette får også konsekvenser for større tiltak på eksisterende bygg.

VIDAR
HELLSTRAND
Leder av Energigruppen
OBOS Prosjekt AS

R

egjeringen har fulgt opp
klimaforliket i Stortinget og
skjerpet energikravene til nye
bygg. De nye kravene vil også
gjelde større tiltak i eksisterende
bygg. Endringene er nedfelt i
byggteknisk forskrift (TEK10).
Norske bygg representerer ca
40 prosent av den totale energibruken i landet, og mye går til
oppvarming. Energieffektiviseringen vil tilsvare omtrent det 50
000 husholdninger bruker per år.
Dette oppnås blant annet med
bedre vinduer, mer isolering og
mer effektive tekniske systemer.
I tillegg skal alle nye bygg
varmes opp med klimavennlig
energi. Det blir forbud mot all
installasjon av fossil energi i nye
boliger og bygg.
For nye bygg betyr det konkrete endringer:
• Vinduer blir mer energieffektive enn i dag.
• Mindre varmetap gjennom
luftlekkasjer i bygget fører til
bedre tetthet.
• Gulv blir bedre isolert.
• Tekniske installasjoner blir
mer effektive, for eksempel
ventilasjonsanlegg og vifter.
• Energiforsyning blir mer klimavennlig. Det blir ikke tillatt å
installere fossil energi (oljefyr,
paraﬁnovn, gasskjel) til oppvarming i nye bygg.
• Nye småhus må ha skorstein,
slik at det er mulig å benytte
bioenergi, som vedfyring. Det

kan gis unntak fra kravet for
småhus med vannbåren varme,
eller småhus som er mer energieffektive enn kravene.
Bygningsmyndighetene skal utvise skjønn når de avgjør hvilke
tiltak i eksisterende bebyggelse
som omfattes av de nye kravene.
Skal de tekniske kravene gjøres
gjeldende i eksisterende bygg,
må kravene fylle en funksjon
og ha en effekt i byggverket.
Oppfyllelse av energikrav må
innebære at bygget faktisk blir
mer energieffektivt.
En rekke mindre tiltak i eksisterende bygg omfattes ikke av de
nye kravene:
• Utskifting av ett eller ﬂere
vinduer, eller utskifting av deler
av kledning.
• Omlegging av deler av tak.
• Utskifting av inngangsdør.
• Mindre ombygginger, herunder
ﬂytting og oppføring av lettvegger.
Boligselskaper som skal
gjennomføre tiltak bør derfor
knytte til seg energirådgivere
som kan avklare om planlagte
tiltak omfattes av de nye energikravene. Dette gjøres gjennom
nødvendige avklaringer med
lokale bygningsmyndigheter.
Det bør ikke være noe mål for
eksisterende boligselskaper å
omgå kravene, selv om planlagte tiltak eventuelt ikke utløser
nye energikrav. En nyetablert
ordning hos ENOVA gir kartleggingsstøtte til boligselskaper
som vil utrede mulighetene for
gode energiprosjekter. Det er
også viktig at boligselskaper
forbereder seg på forbudet mot
oljefyring, som i utgangspunktet
skal gjelde fra 2020.

m Energikravene til
nye og eksisterende
boliger skjerpes
stadig. Senest i mai
vedtok Stortinget
at minst 60 prosent
av oppvarmingsbehovet i nybygg
over 1000 kvadratmeter må dekkes av
annet enn direktevirkende kraft.

1

Eksisterende bygg

Nye energikrav vil påvirke eksisterende boligselskaper fordi kravene
i utgangspunktet gjelder ved alle
søknadspliktige tiltak. Konstruksjonen,
bygningsdelen, rommet eller delen
av bygget som berøres av arbeidet
skal følge nye krav. For hovedombygging kan dette utvides til å gjelde
hele byggverket. Ved bruksendring
kan hele enheten omfattes, som for
eksempel ved ombygging av tidligere
fellesarealer som fellesvaskerier til
nye boliger.

2

Nye bygg

Endringene gir økt mulighet til å
bruke elektrisitet til oppvarming.
Det betyr større adgang til å bruke
panelovner og el-kjeler til oppvarming
av nye bygg på mindre enn 1000
kvadratmeter. Større bygg må utstyres
med vannbåren varme. I store bygg
må det også tilrettelegges for andre
energiløsninger enn elektrisitet ved å
gjøre plass til fremtidig installasjon av
dette i teknisk rom.
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Artikkel trampoliner

Hoppende glede
Mange barn ønsker seg trampoline i boligselskapet, men hvordan
kan styret unngå erstatningsansvar hvis noen skader seg?
TEKST HEIDI RØN EID FOTO K R IST ER SØR BØ

m Vilje (8,5 år) og Balder
(10 år) leker ofte sammen på
trampolinen i borettslaget.
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–

D

et er gøy med trampoline
fordi man kan gjøre triks på
den. Man kan ikke ta salto på asfalten. Da slår man seg skikkelig,
sier Vilje (8,5 år).
Har du mellomstore barn i
boligselskapet er sjansen stor for
at noen har ønsket seg en trampoline. Slik var det også i Vestre
Strøm borettslag i Rælingen.
– Vi hadde trampoline der vi
bodde før og barna ville gjerne
ha trampoline her også. Barna
er for store for lekeplassen, men
det er lett for de å gå ut for å leke
på trampolinen, sier Torill Enger,
som bor i borettslaget.
Ja-styre. Enger gikk sammen
med en annen barnefamilie og
søkte styret om å få sette opp en
trampoline.
– Vi så at trampolinen ville bli
et ﬁnt tilbud for de eldre barna,
men ville ikke belaste borettslaget med unødig risiko, sier
Lene Haanshus, styreleder i
Vestre Strøm borettslag.

Hun kontaktet forsikringsselskapet og ﬁkk beskjed om
at bygningsforsikringen dekket
eventuelle skader, så lenge trampolinen er forskriftsmessig satt
opp og vedlikeholdt.
– OBOS Prosjekt utfører lekeplasskontrollen her hos oss, og
jeg spurte om de kunne kontrollere trampolinen i tillegg. Det
kunne de, og så lenge kontrollen
gjøres samtidig som lekeplassen
koster det 1000 kroner ekstra
i året, sier hun.

Vi så at trampolinen
ville bli et ﬁnt tilbud for
de eldre barna, men ville
ikke belaste borettslaget
med unødig risiko.

m Beboer Torill
Enger (t.v.) gikk
sammen med
noen av naboene
og kjøpte inn
trampolinen, her er
hun sammen med
styreleder Lene
Haanshus.

måtte de ﬁnne en egnet plass.
– Beboerne ønsket først å ha
trampolinen i hagen, men det
blir jo litt støy på en trampoline.
I borettslaget bor det under ti
familier med barn, så vi konkluderte med at det var bedre å
plassere trampolinen litt unna
husene, sier Haanshus.
Beboerne som ønsket trampoline fant en egnet plassering,
snakket med de nærmeste
naboene og kjøpte inn trampolinen. Selv om de også må betale
for vedlikehold og kontroll av
trampolinen selv, er Torill Enger
strålende fornøyd.
– Det er lett for barna å gå ut
for å hoppe i stedet for å sitte
hjemme foran en skjerm. Det er
mye småskader på trampoliner,
med det er verdt det fordi barna
får mye fysisk aktivitet, sier hun.

LENE HAANSHUS, STYRELEDER

Skjermet. Men før beboerne
kunne kjøpe inn trampolinen

! Vil du vite mer? Du ﬁnner
mye informasjon om trampoliner
og lekeapparater under HMSmodulen på Styrerommet.net
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Juristen trampoliner

q Trampoliner innebærer et ansvar for
styret i et boligselskap,
men styrer har en
tendens til å være mer
redd for ansvar enn det
er grunn til.

FA K TA

Sjekkliste for
trampolinen:
1 Bruksanvisning

Følg bruksanvisningen
når du setter opp trampolinen, og sjekk og test
den etter montering.

2 Underlag

Sett trampolinen på et
ﬂatt underlag, gjerne
med støtdempende effekt, som en gressplan.

3 Montering

Fest trampolinen til
underlaget hvis det er
fare for at vinden kan
ta tak i den.

4 Plass

Styret må kontrollere og følge med
Vi har tatt en trampolineprat med juridisk direktør Terje Sjøvold i OBOS.
Hva er styrets ansvar når
det kommer til trampoliner
og lekeplasser?
– Boligselskapet er ansvarlig for å ha en internkontroll
som skal kartlegge, vurdere
og forebygge fare og skade.
Det betyr at styret må ha
rutiner for å sjekke at trampoliner og lekeplassutstyr
er forsvarlig montert og forsvarlig vedlikeholdt. Dersom
styret gjør dette er styret som
hovedregel ansvarsfri dersom
noen skulle være så uheldig
å skade seg. Det er en risiko
man selv må akseptere når
man bruker trampolinen eller
lekeplassen.
Er styret ansvarlig selv om
trampolinen står i beboerens
hage?
– Nei, hvis det er en trampoline som er satt opp av
den enkelte beboer i egen
hage så er styret ikke ansvarlig. Det som hadde skapt en
hårﬁn link til boligselskapet
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er at boligselskapet er grunneier av grunnen trampolinen
står på. Men det er ikke nok
til å gjøre styret ansvarlig
som sådan.
Bør styret unngå trampoliner på grunn av fare for skader og erstatningsansvar?
– Styrer har en tendens til
å være mer redd for ansvar
enn det er grunn til. Du skal
ha vært uaktsom for å bli
dømt til å betale erstatning,
for eksempel ved feilmontering eller manglende
vedlikehold.
Har boligselskap blitt
dømt til å betale erstatning
som følge av skader etter
lek på trampoline eller
lekeplass?
– Ikke så vidt jeg kjenner
til. Men det ﬁnnes en
lagmannsrettsdom der
en institusjon hadde en
trampoline stående ute, som
noen tilfeldig forbipasseren-

de begynte å hoppe på. En
av dem skadet seg og gikk
til sak mot institusjonen.
Trampolinen var feil montert og dårlig vedlikeholdt,
og institusjonen ble dømt til
å betale erstatning til personen som skadet seg, selv
om han ikke hadde noen
tilknytning til institusjonen.

Ha god plass rundt
og over trampolinen.
Da unngår du at noen
hopper veldig høyt og
slår hodet i en gren eller
et tak.

5 Sikring

Bruk sikkerhetsnett og
polstring/kantmatte
rundt trampolinen.
KILDE : SIKKERHVERDAG.NO

Styreleders tips!
Er styret på trygg grunn
så lenge de kjøper og får
montert trampolinen eller
lekeplass av en profesjonell
leverandør, og sørger for
at det blir vedlikeholdt av
fagpersoner?
– Selv om apparatet
monteres av fagpersoner
kan styret i visse tilfeller ha
ansvar. Hvis styret for eksempel får mistanke om at
montøren ikke vet hva han
driver med, eller at han er
beruset når arbeidet utføres,
men ikke foretar seg noe,
kan styret bli erstatningsansvarlig.

• Ring forsikringsselskapet
og undersøk reglene.
• Sett trampolinen et sted
hvor den ikke sjenerer
naboene.
• Sørg for at trampolinen
kontrolleres samtidig som
lekeplassen.

!
Trenger du hjelp?
OBOS Prosjekt bidrar med
kontroll av lekeplasser
og trampoliner.
Se obosprosjekt.no

Holder åpent hele ferien!
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ludensreklame.no

Ikke la småjobber
vokse seg store

Vaktmestertjenester

Hva gjør dere med vedlikeholdet som er for stort
eller komplisert for dugnaden og for lite til en stor
anbudsrunde? Vår erfaring er at det er disse
jobbene som skaper størst frustrasjon, både hos
styrer som må sette inn tiltak og beboere som
venter utålmodig.
De har ett fellestrekk, uansett størrelse eller form:
Jobbene forsvinner ikke. Ofte vokser de i størrelse,
jo lenger dere venter. Derfor har vi en egen
vedlikeholdsavdeling hos Vaktmester Andersen.
Her bruker vi all den praktiske erfaringen vi har fra
vår vaktmestervirksomhet til å sørge for at små og
mellomstore oppdrag blir utført effektivt og fagmessig.
Til større oppdrag har vi faste samarbeidspartnere.
Spør oss – vi lover deg et konkurransedyktig tilbud!

Skal vi legge en plan sammen?
I tillegg til vanlige vaktmestertjenester har
Vaktmester Andersen kvaliﬁserte fagfolk på
mange områder, som håndverkertjenester,
gartnerarbeid, renhold, skadedyrbekjempelse, tilsynsplan, inspeksjon og HMS.
Du treffer oss på telefon 22 38 92 92 eller på
vaktmesterandersen.no

Fotoreportasje hage på taket

Dyrkedugnad i høy hage
Midt i Oslo sentrum, syv etasjer over bakken, har Det Glade Kvartal 1 laget sin
egen kjøkkenhage. Den har gjort underverker for dugnadsånden og det
sosiale miljøet i borettslaget.
T E K S T H E I D I R Ø N E I D F O T O A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O
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Fotoreportasje hage på taket

Plukker visne blader
I fjor vår satte borettslaget opp sin egen
kjøkkenhage på taket. Her dyrker de
grønnkål, rødkløver, jordbær, blodkløver,
persille, dill, koriander, reddiker, franske
bønner og solsikker, for å nevne noe.
Både voksne og barn steller med hagen,
her plukker Iben (9 år) bort visne blader.

Frø
For å slippe å kjøpe nye frø til neste
sesong høster gruppa frø fra plantene.
De legges i små papirposer og spares til
våren. Da skal de sås i takhagen, og de
frøene borettslaget har for mange av skal
byttes mot andre frø på frøbyttemarked.
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Dugnadsånd
Prosjektet ﬁkk 14 500 kroner i støtte
fra Bydel Sagenes grønne midler.
Pengene ble brukt til jord, pallekasser
og frø. I tillegg har beboerne brukt
rundt 200 dugnadstimer på takhagen.
– På den ene dugnaden kom det
30 stykker. Det er dobbelt så mange
som det pleier å komme på vanlige
dugnader, sier Linde Falch Davidsen,
som er initiativtaker til takhagen.
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Fotoreportasje hage på taket

Sosialt
Takhagen har blitt et sosialt samlingssted og har hjulpet beboerne bli bedre
kjent med hverandre. Her møtes de
for å jobbe i hagen, drikke te, slå av en
prat eller spise grønnkålsuppe laget av
grønnkål dyrket på taket.

Gode forhold
Det er gode solforhold på takhagen,
som ligger syv etasjer over bakken. For
å forhindre at taket blir ødelagt av at det
blir fukt under plantekassene står de på
hjul så de kan ﬂyttes rundt.
Tips! Hvis du vil anlegge takhage så
husk at det er mer vind i høyden enn på
bakken. Velg robuste planter og sørg for
at plantene er godt beskyttet så de ikke
knekker i vinden.
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Vi leverer og produserer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balkonger
Balkongrekkverk
7UDSSHUHNNYHUN
,QWHUL¡UUHNNYHUN
Kjøresterkt rekkverk
Fendring
,QGXVWULUHNNYHUN
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
HUIDUQHPRQW¡UHUPHGODQJIDUWVWLGL¿UPDHW
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
.YDOL¿NDVMRQVRUGQLQJRJKDUVHQWUDOJRGNMHQQLQJ9LHURJVn,62
VHUWL¿VHUWLKHQKROGWLO16(1,62RJVHUWL¿VHUWIRU&(
PHUNLQJNODVVH(;&
Vi får jobben gjort til best mulig kvalitet, riktig tid og riktig pris.

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

Jotne Ankers AS
)ODWHE\YHLHQ
7LVWHGDO
7HOHIRQ
(SRVWDQNHUV#MRWQHQR
www.jotneankers.no

Norges eneste SINTEFgodkjente gulvbelegg for
balkong og svalgang
StoFloor Balcony EB 200
De mest utsatte delene på en bygning - balkonger, svalF@MFDQNF@KS@MDQ JQDUDQRKHSDRSDQJDNFRJKHRHJQDFTKU×@SDQ 
2@LSHCHFRJ@KCDSUQDSQHUKHFDOK@RRDQ¬UQDO¬ #DQENQDQ
CDSUHJSHF@SCDSÖMMDRRSNQDLTKHFGDSDQSHK¬UDKFD@JJTQ@S
CDME@QFDNFRSQTJSTQRNLO@RRDQENQCDM@JSTDKKDAXFMHMFDM
,DC2SN%KNNQ!@KBNMX$!NOOEXKKDRA¬CDJQ@UDMDSHK
ETMJRINMNF¾MRJDMDNLCDRHFM *NMS@JSNRRENQ
HMENQL@RINMNLU¬QDOQNCTJSDQNFK¾RMHMFRENQRK@F
www.sto.no

StoCretec

Omsorg for bygg.

Størst i Norge på rehabilitering av terrazzo trapper !
-

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


ƉŽƐƚΛƌĞƐƉŽ͘ŶŽ
dϮϮϭϱϱϱϱϬ
tǁǁǁ͘ƌĞƐƉŽ͘ŶŽ

Guide

Velkommen til GUIDE-seksjonen!
På de neste sidene ﬁnner du informasjon,
nyheter, tips og råd som skal gjøre styrehverdagen litt enklere, enten du har lang eller
kort erfaring. Vi håper vi lykkes med dette!

KURS

Hjelp?

Ny i styret?
Meld deg på
høstens kurs!

Logg deg på
styreromm
et.net
og se over
sikt over
alle kursen
e!

Kunnskap gir deg trygghet
i rollen som tillitsvalgt.
Kursansvarlig i OBOS,
Laila Grymyr, anbefaler
både nyvalgte og erfarne
styremedlemmer å oppdatere seg litt av og til.
Når du blir valgt inn i et styre, blir
du tiltrodd oppgaver og ansvar. Da
er det er lurt å kunne noe om både
HMS, økonomi og juss. Derfor tilbyr
OBOS kurs i disse emnene til styremedlemmer og andre som ønsker en
oppdatering.
– Hvis du kjenner til styrets plikter
og rettigheter, står du bedre rustet til å
lede driften av boligselskapet, forvalte
felles verdier og følge opp det beboerne i fellesskap vedtar, sier Grymyr.
Styrearbeid på fritiden. Som oftest
er det helt vanlige mennesker med
en rekke ulike yrkesbakgrunner som
bruker fritiden sin på styrearbeid.
– Derfor ønsker vi i OBOS å dele av
vår kunnskap om styrearbeid, forteller
Grymyr.
– Det er viktig at styremedlemmene
blir trygge på vervet og at de får møte
andre med lignende utfordringer.

Følg med på styrerommet.net, der
ﬁnner du alle kursene OBOS tilbyr. Se
også kurskatalogen som er vedlagt
dette bladet og oversikten på side 48.

FOTO ISTOCK

Ønsker kurs. – Vi ser at mange ønsker
å gå på kurs, både nyvalgte og mer
erfarne styremedlemmer. Et kurs vi anbefaler alle å ta, er Styrerommet.net.
Etter dette kurset vil det bli enklere å
gjøre de daglige styreoppgavene.

Bla om for ﬂere nyheter av interesse for deg som er styremedlem
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Guide strøm

STRØM

Hva skjer med
fellesmåling av
strøm?
Fellesmåling av strøm i boligselskaper avvikles etterhvert som
smarte AMS-målere i hver enkelt
bolig installeres.
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Faktura hver måned

FOTO ISTOCK

oligselskaper kan bli plusskunder
i strømmarkedet. Det innebærer at
de produserer egen elektrisitet og at overskuddskraften som ikke benyttes kan selges
videre. En slik ordning forutsetter imidlertid
at boligselskapet har et felles målepunkt
for strømforbruket, men fellesmåling ble
forbudt i 2010. Boligselskaper ﬁkk tillatelse til
å videreføre ordningen inntil nettselskapene
installerer smarte strømmålere (AMS). Det
skal være gjort senest i 2019.
OBOS har argumentert for at fellesmåling
fortsatt bør være tillatt. Et forbud reduserer
boligselskapenes adgang til å iverksette
effektive energitiltak. Fellesmåling gir styret
anledning til å handle energismart og energieffektivt på vegne av hele selskapet.
Stortingets ﬂertall har understreket betydningen av «at boligselskaper sikres retten til å
etablere fellesmålere som plusskunder om det
skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.»
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
og Olje- og energidepartementet fastslår
likevel at forbudet mot fellesmålinger står
ved lag.
Muligheten for at boligselskaper kan bli
plusskunder skal i stedet sikres gjennom det
nasjonale målesystemet Elhub, som settes i
drift fra februar 2017. Elhub skal sørge for effektiv utveksling av målerverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter,
avregning og ved fakturering av nettleie og
strømsalg. Det er sannsynlig at Elhub også kan
korrigere måledata fra de enkelte boenhetene
i et boligselskap, basert på hvor mye elektrisitet boligselskapet produserer.
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Har du spørsmål?
Kontakt forvaltningskonsulenten din eller
Innbetalingsservice, tlf. 22 86 56 25 eller epost
innbetalingsservice@obos.no.

Månedlig utsending av
felleskostnader gir mer ﬂeksibilitet for boligselskapene når det
gjelder endringer av regninger
og eventuelle korrigeringer, sier
fagansvarlig Mette Nilsen i Innbetalingsservice i OBOS.
Den nye ordningen medfører
ingen endringer for dem som har
valgt AvtaleGiro eller eFaktura.
Eiere som fremdeles mottar
papirfaktura, vil få tilsendt faktura
for én måned av gangen. Samtidig
innfører OBOS et fakturagebyr på
28 kroner, som kan unngås hvis
man går over til AvtaleGiro eller
eFaktura. Brukerne av papirfaktura vil bli varslet om gebyret via
fakturaene sine og i OBOS-bladet.
– Jeg oppfordrer styret til å
anbefale bruk av eFaktura og
AvtaleGiro via styrets egne
kanaler, sier Nilsen.
Portobelastningen i boligselskapet knyttet til fakturaproduksjon
av felleskostnader, vil bortfalle
når den nye ordningen trer i kraft.
Det er noen boligselskap som har
kvartalsvis innkreving, og disse vil
fortsatt få ﬁre fakturaer i året.

1

!

Bytt varmekilde

Moderne vedovner, pelletskaminer
og varmepumper er klimavennlige
alternativ til elektrisk oppvarming. Det
ﬁnnes i hovedsak to gode alternative
oppvarmingskilder – biobrensel, som
f.eks. trepellets og ved, og varmepumper. Moderne vedovner er en
klimavennlig oppvarmingsmetode,
siden den ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Trepellets (tørr,
presset ﬂis) er en moderne energikilde
som kan brukes i automatiske kaminer.
Varmepumper henter ut energien fra
omgivelsene, tilfører noe elektrisitet
og ﬂytter varmen inn i huset. Disse
bruker mindre energi til å produsere
varme enn en vanlig elektrisk ovn.
Med en varmepumpe kan du redusere
energiforbruket til romoppvarming og
tappevann med rundt 50–60 prosent.

Moderne vinduer
er sikre i bruk,
gir godt lys og
reduserer varmetapet i boligen.
Kaldras er nærmest eliminert.

4

Trelagsvinduer

Hvis du bor i en bolig med isolerglassvinduer fra 60- og 70-tallet eller
tidligere, bør du vurdere å bytte disse.
Jo eldre vinduene dine er, desto større
varmetap vil det være, med etterfølgende kaldras. Kaldras er nedkjølt
luft som synker mot gulvet og oppleves
som trekk. Selv om vinduene i en
vanlig bolig utgjør kun 5–10 prosent
av boligens totale ytterﬂater, kan
vinduene stå for 40 prosent av varmetapet. Begrunnelsen for å skifte vindu
er både bedre inneklima, komfort,
støydemping, miljø, sikkerhet og ikke
minst, bedre varmeøkonomi. Moderne
vinduer er sikre i bruk, gir godt lys og
reduserer varmetapet i boligen. Kaldras er nærmest eliminert. Komforten
blir betydelig bedre med godt isolerte
vinduer, spesielt i oppholdsrom med
sittemøbler ved vinduene.

Utilstrekkelig isolering fører til
kalde gulv og vegger, samt høy
strømregning.

2

Etterisolering

I eldre boliger er isolasjonstykkelsen langt mindre enn dagens krav. I
tillegg er det stor sannsynlighet for
at isolasjonen er sammentrykt eller
deformert. Det vil ofte være fornuftig
å etterisolere spesielt taket i slike
boliger. Etterisolering gir lavere fyringsutgifter og mer komfort, spesielt
i gamle hus som ofte er dårlig isolert.
Utilstrekkelig isolering fører til kalde
gulv og vegger, samt høy strømregning. Luftlekkasjer merkes ofte som
trekk rundt vinduer, dører og i overgang mellom vegg og gulv. Med god
isolering blir overﬂatetemperaturen
på innvendige ﬂater så høy at det ikke
medfører kaldras. Da kan romtemperaturen senkes, slik at du sparer
energi. I tillegg får du økt komfort og
et sunnere inneklima.

3

Varmestyringssystem

De ﬂeste av oss kan bruke mindre
energi til oppvarming, og likevel
beholde eller øke komforten i boligen.
Med et automatisk system kan du
regulere varmen eller skru den av og
på etter behov, i stedet for å varme opp
hele huset hele døgnet. Slike systemer
kan også ta hensyn til endringer i
utetemperaturen. Det ﬁnnes både
enkle systemer som styrer ovner og
mer avanserte systemer som sørger for
at alt tilknyttet utstyr kan samhandle
optimalt. Med et enkelt system for
elektriske panelovner kan du senke
temperaturen i hele huset eller i deler
av det. Dette kan gjøres om natten og i
perioder når huset eller enkeltrom ikke
er i bruk. Et enkelt og rimelig styringssystem vil være en god investering. Det
er også enkelt å montere og betjene.

5

Strømsparende utstyr

Det aller enkleste tiltaket du kan
gjøre for å begrense energiforbruket
til oppvarming av vann, er å bytte til
sparedusj og montere sparedyser på
vannkraner. Moderne varmtvannsberedere har ekstra isolasjon hvor
varmetapet er redusert med 30-40
prosent. Isolering av varmtvannsrør er
også svært effektivt – særlig hvis rørene går gjennom kald kjeller eller rom
du ikke varmer opp. I en bolig på ca.
120 kvm er det vanlig å bruke ca. 2500
kWh til lys i året. Dette kan halveres
ved å skifte til energieffektiv belysning.
Energimerking av brune- og hvitevarer hjelper deg også til å redusere
regningen. Hvitevarer er merket fra A
til G, der A er best og G dårligst. For
kjøle- og fryseapparater ﬁnnes i tillegg
de beste klassene A+ og A++.

BOLIG & MILJØ 41

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!

Guide juristen

JUSS

Hvorfor skal alle
betale for det
bare noen få har
glede av?
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i Obos

? I vårt sameie har de ﬁre
seksjonene på toppen tilgang
til hver sin takterrasse. Hvem
er det som har ansvaret for å
vedlikeholde terrassene? Mange
synes det er urimelig hvis alle
skal være med å betale for noe
som bare noen få har glede av!

Seksjonseieren har ansvaret
for å vedlikeholde terrassens
eller balkongens indre ﬂater, og
selvsagt ansvar for alle innretninger han selv anbringer dit.
Men det er sameiet som har
vedlikeholdsansvaret for selve
konstruksjonen. Terrassen er
en del av bygningens tak-/fasadekonstruksjon og det hører
inn under sameiets vedlikeholdsplikt å vedlikeholde selve
bygningskroppen. Det kan være
forståelig at noen synes dette er
urimelig, men i det lange løp må
det antas at alle er tjent med at
tak og veggkonstruksjon vedlikeholdes på en forsvarlig måte.
Dersom vann trenger inn, kan
det gi skader på andre seksjoner
og i verste fall gjøre hele bygget
ubeboelig over tid. Sameiets

vedlikeholdsansvar er som regel
den beste garanti for at arbeidet
blir forsvarlig og skikkelig gjort.
Spørsmålet kan stille seg
annerledes når terrassen ikke er
en del av opprinnelig bygningsmessig løsning, men er oppført
av seksjonseieren selv. Det kan
i slike tilfeller framstå som
mindre rimelig at fellesskapet
skal bære det fulle økonomiske
ansvaret. I to dommer fra henholdsvis 2007 og 2009 kom Borgarting lagmannsrett til at henholdsvis karnapper og glasstak
over takterrasse som var oppført
i egenregi var seksjonseierens
ansvar. Lagmannsretten kom til
at dette var særegne konstruksjoner som seksjonseieren selv
måtte bære ansvaret for.
Man kan imidlertid neppe utlede av dette at seksjonseieren
i alle tilfeller vil være ansvarlig
for egenregikonstruksjoner. I
dommen i Borgarting lagmannsrett fra 2013 (se egen sak) var
den aktuelle terrassen oppført
av seksjonseier. Retten la vekt
på at det hadde vært et eierskifte i mellomtiden, og at ny
seksjonseier – som var ukjent
med forhistorien - måtte kunne
forholde seg til det som ellers
følger av loven og av sameiets
vedtekter. Sameiet ble pålagt
ansvaret.

m «Alle er tjent
med at tak og
veggkonstruksjon
vedlikeholdes på
en forsvarlig måte»,
påpeker Terje
Sjøvold.

Retten er satt
Borgarting lagmannsrett fastslo ved
en dom av 29. januar 2013 at sameiet
var ansvarlig for å bekoste utbedring
av membran under terrassegulv som
var gått ut på dato. Retten kom til at
membranen ikke var en del av seksjonseierens bruksenhet, men måtte
regnes til sameiets fellesarealer.

Retten er satt
I en dom av Gulating lagmannsrett av
4. september 2015 ble en seksjonseier
dømt til å være med å betale sin andel
av felleskostnadene til utbedring
av - blant annet - to takterrasser.
Seksjonseieren mente at kostnadene
måtte fordeles som en særkostnad
på de seksjonseierne som disponerte terrassene, men ble ikke hørt.
Lagmannsretten mente at dette var en
felleskostnad som skulle fordeles etter
sameierbrøken.
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JUSS

Unngå konﬂikt
Det er kan fort oppstå konﬂikter ved vedlikehold og rehabilitering.
Juridisk direktør i OBOS deler sine beste råd.

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i Obos

–

E

ngasjer en profesjonell prosjektleder dersom det dreier
seg om et stort prosjekt. Styrer
har en tendens til å tro at de kan
klare arbeidet selv, og spare penger. Men husk at boligselskapet
sees på som en profesjonell aktør
og en rekke entreprisekontrakter
har strenge krav til reklamasjon
og varsling, sier Terje Sjøvold,
juridisk direktør i OBOS.
En som er glad for at han engasjerte profesjonell prosjektleder er
Steinar Løvmyr. Han er styreleder i Møllerstua borettslag, som
skiftet ut vinduer og terrassedører
i 2010.
– Da arbeidet var ferdig mente
entreprenøren at de hadde gjort
et tilleggsarbeid som de skulle
ha ekstra betalt for. Vi var ikke
klar over at det var regler på
dette og hadde sikkert endt opp
med å komme dem i møte. Men
OBOS Prosjekt mente arbeidet var
inkludert i kontrakten, og vi endte
opp med å spare 200 000 kroner,
sier han.
Bruk Norsk Standard. Når styret
skal inngå kontrakter med
leverandører er det lurt å bruke
kontrakter utarbeidet av Standard
Norge.
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– Kontraktene regulerer rettighetene for partene på en god og
balansert måte. De inneholder
også regulering av sanksjoner,
som krav om retting, prisavslag
og dagmulkt, sier Sjøvold.
Sørg likevel for å lese kontrakten nøye og pass spesielt på at
det ikke er krysset av for frafall
av dagmulkt.
– I enkelte kontrakter kan du
krysse av for at du avstår fra
dagmulkt. Det kan være legitime grunner til å frafalle kravet
om dagmulkt, for eksempel om
omfanget av vedlikeholdet er
ukjent. Men er omfanget kjent
skal det ikke krysses av, sier
han.
Varsling. Sjøvold forteller også
at det er viktig at styret er klar
over kravet om varsling.
– Hvis du ønsker noe mer
eller noe annet enn det som er
avtalt i kontrakten og entreprenør godtar det må han sende et
varsel om at dette koster ekstra.
Dersom entreprenøren ikke gjør
det har han ikke krav på ekstra
betaling, sier Sjøvold.
Det samme gjelder dersom
boligselskapet ikke reagerer på
varslingen.
– Dersom styret ikke svarer
regnes det som at varslingen
godtas, og boligselskapet må
betale. Selv om arbeidet egentlig
er dekket av kontrakten, sier
han.

m Juridisk direktør
Terje Sjøvold
anbefaler sterkt
at det engasjeres
en profesjonell
prosjektleder når
det dreier seg om
store vedlikeholdsog rehabiliteringsoppgaver.

!

Juristens tips

1. Engasjer en prosjektleder på større
prosjekter.
2. Sett deg alltid inn i avtalene, det er
styret som til slutt er ansvarlig.
3. Sørg for at rådgiveren går på sluttbefaring på byggeplassen.
4. Følg nøye med den første tiden
etter ferdigstillelse. Det er ofte da
mangler viser seg.
5. Husk at reklamasjon må skje innen
rimelig tid, det vil si tre måneder etter at feilen eller mangelen er oppdaget, og senest innen kontraktens
lengstefrist (som regel fem år).
6. Sørg for å reklamere skriftlig, av
bevismessige grunner, og påpek hva
som er galt.
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60% energibesparelse!

NYBA

I

FOKU

Kollen boligsameie, med 113 leiligheter konverterte til bergvarme i 2015.

Eksperter på konvertering til
fornybar energi
Vi bistår i hele prosessen fra
planlegging til ferdig installert anlegg.
Kontakt oss på tlf. 64 84 55 20 / salg@noen.no

Varmeentreprenøren

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!

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

bolig & miljø dette er obos

OBOS forvalter alle!

Kurskalender

Vi i OBOS tilbyr våre tjenester til frittstående borettslag, sameier og boligaksjeselskaper, i tillegg til borettslag bygget av OBOS. Via våre regional- og lokalkontorer rundt omkring i Norge, tar vi pulsen på lokale forhold og videreformidler
informasjon og kunnskap vi tror dere kan ha nytte av. Vi ønsker også å være en
aktiv deltaker i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling. På den måten
kan vi bidra til en utvikling som gagner våre eiere og kunder.
Kjenner du til andre boligselskaper som trenger våre tjenester, så tips oss gjerne!
Vi har i dag kontorer i Trondheim, Ålesund, Bergen, Bryne og Stavanger, på Hamar
og Eleverum, i Tønsberg og Fredrikstad. I Stor-Oslo har vi kontorer i Sandvika og
Ski, og bydelene Lambertseter og Tveita, i tillegg til hovedkontoret i Oslo sentrum.
Men vi tar oppdrag over hele landet!

Visste du at...

Aktuelle kurs:

Styrerommet.net
Kurset gir en oversikt over de viktigste funksjonene og viser hvordan
løsningen hjelper deg i styrearbeidet.
Tid: Tirsdag 30. august kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Herborvi.no – hjemmesideløsning
for boligselskap
Målet med kurset er at du skal kunne
gå hjem og lage en hjemmeside som
både beboere og styremedlemmer
kan ha glede av.
Tid: Torsdag 1. september kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Mandag

30%
av styrelederne
hos våre kunder
er kvinner?

Styrearbeid i boligsameier

MAN
MAN

En grunnleggende innføring i styrets
oppgaver og ansvar samt i forsikringsspørsmål.
Tid: 6. og 8. september kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

Mandag er dagen ﬂest
besøker Styrerommet.net

Styrearbeid i borettslag
Målet med kurset er å gi deltagerne en
overordnet forståelse av forvaltningsarbeid og forsikring.
Tid: 13. og 15. september kl. 17-21 (20 )
Sted: Hammersborg Torg 1

95 %

33

Over 95 % av våre kunder er
fornøyde eller svært fornøyde
med møteledelsen til forvaltningskonsulenten

33 boligselskapskunder
valgte oss til sin nye
forretningsfører i 2015

Påmelding til:
kompetanse@obos.no
Se styrerommet.net eller
OBOS.no/kurs for ﬂere
kurstilbud.

Les mer!

VIL DU VITE
MER OM DETTE?
Snakk med
konsulenten
din!

Trygg forretnings- og
regnskapsførsel
Vi tilbyr ulike kontraktstyper
for de faste tjenestene. Vår
vanligste avtale er ordinær
forretningsførsel (medium), som
dekker de årlige faste styreoppgavene. Ønsker dere en større
eller mindre avtale? Kontakt
forvaltningskonsulenten din.

Noe av hva vi tilbyr
Rådgivertjenester for styret
Fra tid til annen trenger styret
hjelp til oppgaver utenom
tjenestene i kontrakten.
Kanskje dere ikke har riktig
kompetanse, eller rett og slett
ønsker å bruke tiden på andre
ting. Snakk med forvaltningskonsulenten din som vil hjelpe
dere.

Smarte løsninger
Styrerommet.net gir deg mulighet til å se på regnskapet og
mange andre oversikter når det
måtte passe deg. Vi har Norges
mest utviklede styreportal, men
ønsker å bli enda bedre. Snart
lanserer vi også en ny og modernisert versjon av Herborvi.no.
Følg med i neste Bolig & Miljø!

Gode rabattavtaler
• Bredbånd og digital-tv
fra Get
• Gass fra Flogass
• Fyringsolje fra Statoil
• Strøm fra Los Energy
• Byggevarer fra Montér
• Lås og beslag fra Kaba
MøllerUndall
• Trykksaker fra Allkopi

BOLIG & MILJØ 47

KVALITET HELE VEIEN
VI SKAPER LØSNINGER

Buer Gruppen består av selskaper som tilsammen kan tilby alle
tjenester innen overflatebehandling. Vi både utfører tjenestene
fagmessig og kvalitetssikrer prosessen fra begynnelse til slutt.

BUER GRUPPEN AS
Telefon: 09100
post@buergruppen.no
www.facebook.com/buergruppen
www.buergruppen.no

Ring 09100
for gratis befaring i ditt borettslag

Baktrappa
?

Folk som tror de vet alt, er veldig
irriterende for oss som faktisk gjør det.
UKJENT

Test deg selv!

OBOS-quizen
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Hva heter TV-serien på NRK der
eiendomsmeglere gjetter prisen
på boliger?
I hvilken musikal møter du Maria
Von Trapp?
Hva heter den norske landslagsskøyteløperen som har OBOS
som personlig sponsor?
Hva heter tegneseriekatten Pusur
på svensk?
Hvilket produkt fra Tine er «Hard
utenpå, myk inni» ifølge TVreklamen?
I hvilken by kan du delta på
arrangementet «OBOS på
Månen» i sommer?
Hvor mange fylker er representert med lag i OBOS-ligaen 2016
(1. divisjon fotball, menn)?
Hvem ble utnevnt til Norges
kommunalminister etter stortingsvalget 2015?
Hvor mange utgaver i året er det
av Bolig & Miljø?

10. Hva heter borettslaget som vant
OBOS’ rehabiliteringspris i år?
11. Hva heter driftsleder Narvestad
i TV-serien om borettslaget
Tertitten til fornavn?
12. Og hva er fornavnet til (halv)
søsteren hans?
13. Cirka hvor mange medlemmer
hadde OBOS i 2015 (10.000 til
hver side å gå på)?
14. Hva heter konsernsjefen i OBOS?
15. I hvilket år ble OBOS stiftet?

FOTO ISTOCK

1.

Grill med måte!
Det er sommer og grilltid, men
vær forsiktig, ikke minst på
balkongen!
All grilling skal foregå utendørs. På
balkong skal man aldri bruke kullgrill
på grunn av stor fare for brannspredning. Dersom vedtektene i et borettslag
tillater grilling på balkong, er elektrisk
grill og gassgrill tryggere alternativer.
Balkongen må ha god utlufting langs
gulv og tak uten noen form for innglassing, slik at røyk og eventuell lekket
gass raskt luftes ut.
Hold grillen under oppsikt hele tiden
mens den er varm. Pass på at røyk fra
grillen ikke sjenerer naboer.

LØSNING: 1. Solgt! 2. Sound of Music 3. Sverre Lunde Pedersen 4. Gustaf 5. Ridderost
6. Fredrikstad (Månefestivalen) 7. 13 8. Jan Tore Sanner (H) 9. Seks 10. Ammerudsletta borettslag
11. Roy 12. Ruth 13. 393.923 medlemmer (31.12.15) 14. Daniel Kjørberg Siraj 15. 1929

KILDE : NORSK BRANNVERNFORENING

Radio Gaga
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BOLIG & MILJØ 49

Snorres vei 4, 1473 Lørenskog
Tlf: 21 52 52 70
post@conrehab.com

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

Rehabilitering

av betongkonstruksjoner

Vi utfører rehabilitering av betongkonstruksjoner
som omfatter blant annet balkonger, svalganger og
garasjer.

Ta kontakt på 23 05 14 70

Con-Rehab AS tilbyr også katodisk beskyttelse med
fjernstyring. Med denne overvåkningsløsningen kan
man lese av tilstanden på armeringen elektronisk.

Eller les mer på www.lc.no

Vi kan også tilby et stort utvalg av rekkverk.
Referanser innen OBOS er Jordal terrasse,
Vevelstadlia og Vevelstadåsen.

Elektriker

Blikk/kobberslagere

dE<ZEE^/<<Z,d͊

Fasade og tak – vår sak!

sŝůĞǀĞƌĞƌŽŐŵŽŶƚĞƌĞƌĂƵƚŽŵĂƚŝƐŬĞďƌĂŶŶĂůĂƌŵĂŶůĞŐŐ
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^ĞŶƚƌĂůŐŽĚŬũĞŶŶŝŶŐ
ůƚŝŶŶĞŶŶƆĚůǇƐ

Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Telefon: 22 15 46 90 – www.blikkenslager.no

důĨ͘ϮϯϬϴϱϮϬϬͻǁǁǁ͘ĞůĞŬƚƌŽͲŶǇƚƚ͘ŶŽ

Maletjenester

Knem & Næsvik AS

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

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

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

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

www.hsconsult.no
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Postkasser

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

Murer

Parkmøbler

sŝŚĂƌƉĂƌŬŵƆďůĞƌ
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

důĨ͗ϴϬϬϯϭϰϮϬ
ǁǁǁ͘ůĞŬŽŐƐŝŬŬĞƌŚĞƚ͘ŶŽ
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Uteområde

Vaktmestertjenester

Låsesmeder
ŶĂǀKƐůŽƐůĞĚĞŶĚĞůĊƐĞƐŵĞĚĞƌ͊

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

vaktmester-oslo.no



ƌŽŶŶŝŶŐĞŶƐŐƚ͘Ϯϱ͕ϬϭϱϰKƐůŽ
důĨ͗ϮϮϰϳϳϱϳϱǁǁǁ͘ůĂĂƐŚƵƐĞƚ͘ŶŽ
&ĂŬƐ͗ϮϮϰϳϳϱϳϬƉŽƐƚΛůĂĂƐŚƵƐĞƚ͘ŶŽ


Radon
Fra lås og beslag til
calling og adgangskontroll
22 38 92 92
www.vaktmesterandersen.no

Anleggsgartnere

Ring 06866 • www.kaba.com

Skilter

Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

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

Brannsikring
SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD
AV GRØNTANLEGG

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

Eiendomsservice

Ingen jobb for liten – ingen jobb for stor

HVS

I år gjør du «vårpussen» miljøvennlig sammen med:

HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS

DØGNVAKT

• Vaktmestertjenester
• Snekkerarbeider
• Gartnerarbeider
• Elektrikerarbeider

Feiing med små
og store maskiner

Telefon: 23 16 93 90
Telefax: 22 61 39 47

FEIING - GRØNT - VAKTMESTER - CONTAINER

www.oslo-brannsikring.no
Tlf.: 22 88 45 80

Ingen jobb for liten – Ingen jobb for stor

Lekeplasser

Sommerklar!

BRANNSIKKERHET!
Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

Vinduer og dører

sŝŚĂƌĨĂůůƵŶĚĞƌůĂŐ


www.gaardpass.no

23 17 85 00
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Avløp

Dugnad eller rydding?
- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester

Renhold
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Bredbånd med nok kapasitet
– tilpasset dine behov

ESPERVIK DESIGN/MAI 2016

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

