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Styrerommet.net
får ny og bedre
funksjonalitet.
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Intervjuet
Knut C. Fjerdingstad (84)
synes yngre folk bør få slippe
å sitte i borettslagsstyret.
Side 16-17
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Vi viser deg det du
trenger å vite om
digitale verktøy.
Side 40
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Dugnadsvilje

Mange boligselskaper melder
at de har problemer med å få
beboere til å stille på dugnader.
Folk er travelt opptatt med jobb,
barns fritidsaktiviteter og tids
klemma generelt. Allikevel er det
noen enkle grep som kan gjøres
for å få flere til å delta. Et av dem
er å gjøre dugnaden til noe mer
enn bare den generelle vår- og
høstrengjøringen, slik de har gjort
i Kampen Terrasse borettslag i
Oslo. De som har godt oppmøte
på dugnadene vet at de ikke bare
får gjennomført oppgavene de
har satt seg fore, men at det å
jobbe sammen og møte naboene
gjennom felles innsats er et viktig
bidrag til et godt bomiljø.
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Sjekk forsikringen!

Nordmenn flest er altfor
lojale overfor de bankene og de
forsikringsselskapene hvor de er
kunder. Bolig & Miljø oppfordrer
herved styrene i boligselskapene
til å ta en sjekk av betingelsene
de har på forsikringene sine. Her
kan det være penger å spare!

Den sikre siden
OBOS' forsikrings
avdeling er på din side
Side 41
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Asvarlig redaktør
Åge Pettersen
Redaktør
Espen Børhaug, tlf: 918 45 600
E-post: espen.borhaug@obos.no

Kampen
Terasse borettslag
På Kampen gjør
de dugnaden til en
fest. Side 32

Ladet stemning
Vi har besøkt fire
boligselskap som
lar beboerne lade
elbilene sine.
Side 8-12
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Ladeproblemer

Alle er enige om at utslipp fra
biler som går på bensin og diesel må
ned. Som et virkemiddel for å lykkes
med det har norske myndigheter
vedtatt store avgiftskutt for elbiler
og hybridbiler, i tillegg til at rene
elbiler kan kjøre i kollektivfelt. Dette
har gjort Norge til et av de landene
hvor elbilen har hatt størst suksess
og hvor mange, særlig i byene, har
gått til innkjøp av en elbil. Men en
elbil trenger strøm. Dette behovet
har utløst heftige diskusjoner i en
kelte borettslag og sameier. I Bolig &
Miljø ønsker vi å gi styrene gode råd
og i denne miljøutgaven av bladet
kan du lese om hvordan denne
utfordringen kan løses.

Bidragsytere
Heidi Røneid
Henrik Sørlie
Eddie Chr. Thomas
Tyra T. Tronstad
Jorunn Wold

Annonsesalg
HSmedia v/ Mona Jørgensrud
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mona.jorgensrud@hsmedia.no
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Redink

Trykk
07 Gruppen
Cover
Hampus Lundgren

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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Entré

Tilbyr bankgaranti
OBOS-banken tilbyr nå bankgarantier til sine kunder.
Dette er en løsning som kan benyttes når det kreves
garanti for en betaling, for eksempel om et sameie skal
bygge en ballbinge og entreprenøren ønsker en garanti.
Ta kontakt med OBOS-banken om det er aktuelt!

Sterkt boligsalg for
OBOS

Føles tryggere med Get Safe
Styreleder Jan Einar Syre sparer penger, øker
sikkerheten og føler seg tryggere med smarte
røykvarslere fra Get Safe.
Det gamle brannanlegget som
skulle gi trygghet til 16 leiligheter
var overmodent for utskifting.
Styret i sameiet Observatoriegata
21 begynte å se etter nye løsninger
og valgte løsningen Get Safe.
Get Safe kobler røykvarslerne
i hele bygget trådløst sammen.
Dermed blir naboene også advart
via sine røykvarslere, så fremt
brannalarmen ikke slås av i løpet
av få minutter.
– Vi får også en sms tilsendt hvis
brannalarmen har gått, der det
står at røyk er detektert og at vi
skal gå til den faste møteplassen.
Da sover jeg bedre i en bygård der
det er mye som er gammelt, sier
styreleder Jan Einar Syre.
I løpet av månedene Get Safe
har vært testet ut, har han bare
mottatt positive tilbakemeldinger

fra beboerne. Det gir økt trygghet
at alarmen kobles direkte opp mot
en døgnbemannet alarmstasjon.
– Alle er fornøyde så langt. Løs
ningen er enkel å bruke, og Get er
enkle å få tak i dersom vi lurer på
noe. Om det brenner i en leilighet
hvor ingen er hjemme, er det trygt
å vite at alarmen går i en sentral
som følger opp, sier Syre.
Styrelederen mener investerin
gen i en ny brannvarslingstjeneste
fra Get også vil lønne seg.
– Det er en liten engangsinves
tering i forhold til hva et lokalt
brannanlegg vil koste over tid. Og
deretter betaler vi en veldig grei
pris i måneden, det er viktig for
mange beboere. Så dette kan være
en stor fordel for de som har store
brannvernskostnader i sameiene,
sier Syre.

mm– Jeg sover
bedre med et
slikt varslings
system i en
bygård der det
er mye som er
gammelt, sier
Jan Einar Syre,
styreleder i sam
eiet Observa
toriegata 21.

Første halvår 2016 har OBOS
solgt 2 330 boliger, til en verdi
av 8,277 milliarder kroner.
Det er 11 prosent flere boliger
enn på samme tid i fjor, og en
økning i verdi på 24 prosent.
– Vi har hatt et meget sterkt
boligsalg både i Norge og Sverige så langt i år og befester
med dette vår rolle som et av
de ledende boligbyggings
selskaper i Norden. Det sterke
salget legger grunnlag for en
rekordhøy boligproduksjon
dette året, sier konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj.
En stor andel prosjekter
g jøres i samarbeidsprosjekter
med andre nasjonale og regionale aktører. OBOS' andel av
det samlede boligsalget er 2
066 boliger til en omsetnings
verdi på 7,263 milliarder
kroner.
– Med prispresset og befolkningsveksten vi opplever
i byene, ønsker OBOS å ta
ansvar for å holde takten i boligbyggingen oppe. Derfor har
vi gjennom første halvår kjøpt
tomter med potensial for å
bygge over 4 000 boliger bare
i Oslo-regionen, hvorav ca. 
3 000 i Oslo, 1000 på Lillestrøm og 250 i Tønsberg. I
tillegg forventer vi å få ferdig
regulert over 2 000 boliger i
eksisterende tomteportefølje,
slik at disse kan legges ut for
salg høsten 2016 og våren
2017, sier Kjørberg Siraj.
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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

entré nyheter
– Gi Enova et klart mål

Boliger på Ullevål
Helse Sør-Øst ønsker å bygge nye sykehus på Gaustad, på Aker
og på Radiumhospitalet. Det betyr at Ullevål sykehus legges ned
og at store, sentrale områder kan frigjøres for boligbygging.

TEKST HEIDI RØNEID FOTO ARASJE NEJAD/NYEBILDER.NO

Gi Enova et mål om minimum
10 TWh energieffektivisering i
eksisterende bygningsmasse
innen 2030, er budskapet fra
åtte organisasjoner til Stortingets
energi- og miljøkomite.
Energimeldingen er nå til
behandling i energi- og miljø
komiteen. NBBL (Norske Boligbyggelag) står, sammen med
syv andre organisasjoner, bak et
felles innspill.
Energi- og miljøkomiteen
har allerede uttalt at det er
kritikkverdig at Stortingets mål
om vesentlig redusert energibruk
i bygg frem mot 2020 ikke vil
la seg realisere og at Enovas
boligsatsing må få bedre effekt.
Likevel følger ikke Energimeldingen opp dette med tilstrekkelige
virkemidler, heter det i uttalelsen.

OBOS har fusjonert
med Elbo

Amerikanske studenter i OBOS-land
De studerer landskapsarkitektur hjemme i USA, men dro til Oslo
for å la seg inspirere.
– Noe av det som har imponert
oss mest er hvor gjennomtenkt
alt ser ut til å være her. I USA
sprer byene seg utover, men
siden Oslo ikke kan spre seg ut
i marka, ...virker det som om
det som faktisk bygges i byen,
planlegges bedre, sier Trevan
Signorelli.
Han studerer landskapsarki
tektur ved Cornell University i
USA, og har sammen med Jacob
Kuhn og Christian Umaña reist
på studietur til Norge. De er på
besøk hos OBOS Prosjekt for å
se på uteområder i borettslag.
– I USA har vi utfordringer
knyttet til at det ofte handler
om hva som ser bra ut, ikke hva
som passer for beboerne. Men

her i Norge er det fokus på at
beboernes ønsker skal med, og
at uteområdene skal designes
slik at de brukes, sier Kuhn.
Som en del av omvisningen
besøker studentene Etterstad
Sør borettslag, som består
av 301 leiligheter fordelt på
20 blokker. Tomten er på 47
dekar, med store grøntområder
mellom og rundt blokkene.
– Det er imponerende å se at
det legges til rette for så store
grøntområder midt i byen. I
USA ville man nok bygget flere
blokker mellom de eksisterende
blokkene, for å få plass til enda
flere boliger. Men grønne lunger
er viktig og her har vi mye å
lære, sier Umaña.

mmJacob Kuhn
(t.v.), Christian
Umaña og
Trevan Signorelli
var ikke vanske
lige å be da fore
leseren foreslo
at de kunne dra
på studietur til
Norge.

1. august fusjonerte OBOS og
Elbo (Enslige landsforbunds
boligbyggelag). Da vokste
OBOS-familien med 842 medlemmer og to ansatte.
Elbo har ni medlemslag, åtte i
Oslo og ett i Bærum. Totalt er det
snakk om 567 boliger, hoved
sakelig mindre toromsleiligheter.
Nå har alle OBOS-medlemmer
forkjøpsrett på disse boligene.
Og om det skulle være noen tvil:
Man må ikke være enslig for å
kjøpe og bo i dem.
Medlemsveksten i OBOS har
fortsatt gjennom første halvdel
av 2016. Med nær 12000 nye
medlemmer, er det totale antallet på 400.000 nå passert med
klar margin.

Seniorkollektiv i Tromsø
TROMSØ

Tromsø kommune vil inngå et
samarbeid med Seniorhuset og
SINTEF om kollektivboliger for
friske eldre som ønsker seg et
større sosialt fellesskap.
– Bofellesskap utgjør en klar
trend i Norge og Europa, og vi
ønsker å kaste oss på bølgen,
sier Gunhild Johansen, byråd
for helse og omsorg (SV) til
avisa Tromsø.
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Lading av elbil:

Fire lag, fire løsninger
Elbilene ruller inn over hele landet. Det byr på utfordringer
for boligselskaper. Vi fant fire selskap som har funnet fire
ulike løsninger på typiske problemer.
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

BOLIG & MILJØ 9

Tema elbil

Trengte større kapasitet
? Om boligselskapet: Sameiet
Tærudparken 2 ligger i Lillestrøm og
består av 96 boenheter. Sameiet har
83 parkeringsplasser, med mulighet
for å sette opp 27 ladeplasser for
elbil. 19 av disse er bestilt.

i nærheten hvor det var tilgjenge
lig kapasitet. Trekkerør og kabler
var allerede dimensjonert for mer
strøm, så installasjonskostnaden
ved å øke strømtilførselen ble for
holdsvis lav.

? Særlig utfordring: Sameiet hadde
ikke nok strøm til å åpne for lade
stasjoner, i tillegg til at de måtte fin
ne en måte å fordele installasjons
kostnadene mellom beboerne på.

? Kostnad: Sameiet forskutterte
installasjonskostnaden på 81 000
kroner. Beboere som ønsker lade
stasjon på sin parkeringsplass må
betale sin andel av installasjons
kostnaden, som er 3000 kroner, til
styret. I tillegg kommer utgiften til
selve ladestasjonen, som ligger på
rundt 17 000 kroner.

? Løsning: Tærudparken 2 tok

kontakt med Hafslund og fikk
beskjed om at det lå en trafo like
10 BOLIG & MILJØ

Er kabler fra
t rafoen dimen
sjonert for mer
strøm, blir det bil
ligere å sette inn
ladestasjoner,
enn ved graving
i bakken, sier
Anders Stusdal,
styreleder i
Tærudparken 2.

Planleggingen
er halve jobben.
Kartlegg først om
det er nok interesse
blant beboerne. Ta
så kontakt med nett
eier og undersøk om
det er kapasitet nok
på nettet.
A N D E R S S T U S DA L , S T Y R E 
L E D E R I TÆ R U D PA R K E N 2 .

Kjetil Berg
lund, styreleder
i Storfjellet
borettslag.

Ulovlig lading
? Om boligselskapet: Storfjellet
borettslag på Holmlia i Oslo
består av 196 leiligheter. Det har
206 parkeringsplasser, og bebo
ere som ønsker det kan sette
opp ladestasjon for elbil for egen
kostnad. Kun tre beboere har
satt opp ladestasjon så langt.

– Her deler
elibileierne på
fire ladepunkter,
sier Gøran Carl
son, vaktmester
i Nylænde
borettslag.

? Særlig utfordring: Beboere
med elbil lader ulovlig i uttaket
til motorvarmer. Det skaper pro
blemer fordi strømanlegget ikke
er dimensjonert for lading, det
er brannfarlig og fellesskapet må
betale for strømmen elbileierne
bruker.

!

? Løsning: Borettslaget har lagt
inn et punkt i h
 usordensreglene
om at det er ulovlig å bruke
motorvarmeren, for å lade bilen.
Dersom en beboer likevel lader
i motorvarmeren må han betale
et gebyr på 200 kroner første
gang, 1000 kroner andre gang, og
skjer det igjen, blir bilen tauet
bort. Gebyrene er stipulert ut fra
fulladning av en e-golf i hen
holdsvis en dag og en måned.
? Kostnad: Dersom en beboer
ønsker ladestasjon, kan boretts
laget legge ut, så beboeren kan
betale tilbake over tid.

Holdningen til enkelte
elbileiere er at elbil er så
miljøvennlig at borettsla
get bør tilrettelegge og
betale for utgiften.
K J E T I L B E R G L U N D, S T Y R E L E D E R I
STOR FJELLET BOR ET TSL AG.

Elbilveileder på
Styrerommet
OBOS har i
samarbeid
med Norsk
elbilforening og
Oslo kommune
utarbeidet en
egen veileder
med nyttige råd
og vink for dem
som vurderer
å bygge lade
stasjoner for el
bil. Du kan lese
den og laste
den ned fra
Styrerommet.net.

Ønsket ladestasjoner for
beboere og gjester
? Om borettslaget: Nylænde
borettslag på Lambertseter i
Oslo består av 368 leiligheter.
Borettslaget har 108 parkerings
plasser, 61 garasjeplasser og fire
egne ladestasjoner for elbil.
? Utfordring: Mange av bebo
erne kjøpte seg elbil og ønsket
ladestasjon. Dersom beboerne
skulle kunne lade i garasjen,
måtte borettslaget legge opp til
et nytt elektrisk anlegg, som var
kostbart.
? Løsning: Borettslaget opp
rettet fire ladepunkter utendørs
med hurtiglading. Slik kan be
boerne lade raskt, og opptar kun
plassen i korte perioder. Dermed
kan flere bruke ladestasjonene.
Borettslaget planlegger å sette
opp ytterligere to ladestasjoner.

? Kostnad: Det kostet ca.
125 000 kroner å sette opp
ladestasjonene, og siden de er
allment tilgjengelig fikk boretts
laget 40 000 kroner i støtte fra
Oslo kommune. Borettslaget tar
kostpris for lading - 15 kroner
for 30 minutter - som betales
via mobil. Beboere som ønsker
det, kan inngå en avtale med
borettslaget om fastpris for bruk
av ladestasjonen. Det koster 450
kroner for tre måneder, 900 for
seks måneder og 1200 kroner for
12 måneder. Da skjer fakturerin
gen via OBOS.

Ladestasjonene er
populære, vi ser at de
blir brukt mye.
G Ø R A N C A R L S O N , VA K T M E S T E R I
N YL ÆNDE BOR ET TSL AG.
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Her er lading av
elbil forbudt
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– Dette
Bakeriet beroliger:
om 15 år
I forrige uke skrev BA
en ekkel
gamle Sondre som fikk
tennene i
opplevelse da han satte
Inne i
et nyinnkjøpt ostehorn.
aluminiumsbakverket var det en
helt tilfeldig
liknende bit. – Det var
og ikke
at jeg oppdaget biten,
Sondre til BA
tygget rett på den, sa
var kjøpt
i forrige uke. Ostehornet
senter. De
på Coop Obs på Sartor

fra bakeriet
får sine bakverk levert
Da BA
Goman Rognaldsen.
forrige uke
kontaktet bakeriet i
høre om
hadde de nettopp fått
derfor ikke
hendelsen, og hadde
fått anledning til å undersøke
skjedd.
ordentlig hva som hadde
Dette
– Her er det bare å beklage.
leder
skal vi til bunns i, sa daglig
uke. Nå
Tom Larsen til BA i forrige

2016

Bergensavisen

er ikke en metallbit

er uheldig
streker at dette selvsagt
til
at
har bakeriet klart å komme
uansett, og at de beklager
de kan
bunns i mysteriet, og
hadde en ekkel opplevelse.
og alle andre kunden
få frem
berolige både Sondre
det er viktig for oss å
del av innpak- – Men
som faller
kunder. – Dette er en
at det ikke er metallbiter
vi bruker,
ramler nedi
ningen rundt gjæren
fra maskinene våre og
som
av
forklarer Thomas Larsen
deigen. Dette er en del
Gjæren
og er av mykt
jobber på bakeriet. –
i dette tilfellet emballasjen,
frykte å finne
tilsettes manuelt, og
materiale. Ingen skal
har en liten del av pakningen
maskindeler i våre bakeprodukter.
Han underhavnet oppi deigen.

i Grønnestøle
Ellevill krangel

n:
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Mandag

25. april
2016

SIV JENSEN GJENVA

LGT

Tiden er inne
biten som blefor å meisle ut ny
politikk
Det er behov
sier Siv Jensen,
som
emballasje.
funnet i ostehornet er stridtei går ble hyllet som partiets
tiprogramme for å jobbe
leder.
ube- skrittspartiet t rett og slett med parfordi FremJensen har
allerede
sittet ti år som
Ubestridt,
partileder. så mye av sin politikk,har gjennomført
uten
– Vi skal implementerfremholdt hun.
jubel og applaus,motkandidater og
til i inneværend
skriver NTB.
e programmet
– Jeg har fortsatt
e periode,
dernisere
det overskudde
vi skal
og engasjemen
t neste årenepartiprogrammet motet som skal
lede Fremskrittsp
for de
til for å nisasjon
og bygge
artiet, sa Jensen.
til en veldig opp vår orgatøff
valgkamp
i 2017, sa hun.og krevende

IKKE mETaLL: Dennefor Fremskrittspartiet,

dE
forbudt å la
El-bIlEn I GatEn

ARBEIDERPART

IET ANKLAGER

Arbeiderpar
tiet reagerer
mener er Fremskrittsp
kraftig på
keri i behandlinge
artiets spill det de NTB. Arbeiderpar
og taktikn av regjeringens
tiets Helga
stramminge
reagerer på
Pedersen
r. Frp vil behandle
asylinnFrps tilnærming.
te asylforslage
de omstrid– La partiet ne ett for ett i Stortinget.
– Det er helt
få den glede
se opp de
at de kan ram- parti i dagens utrolig at det regjeringsgode
tiet har stemt forslag som Arbeiderpar
er mer opptatt alvorlige flyktningsitu
av partitaktikke
asjon
- samlende
valgkampen ned. Det trenger
ri enn
partiet
og helhetlige
, sa veteranen
under debatten
løsninger. å få til
Carl I. Hageni teller om et parti
Det forpå Frps landsmøte,
som er mer
selv
opptatt av
skriver bra og meningsmålinger
for landet vårt,
enn hva somseg
er
sier Pedersen
til NTB.

FRP

Det er trolig Norges
eneste borettslag
som er prinsipielt mot
lading av el-biler.
Nyinnflyttede Britt
av
skjønner ingen ting
forbudet.
Dag BjørnDal

dag.bjorndal@ba.no

: – Du kan
heller. Og
ikke fylle bensin her
ladestasjon
det er kortere til
forklarer
enn til bensinstasjon,
bostyreleder i Fredlundveien BA.
til
rettslag, Harald Kremner

Grønnestølen

Beskyldt for å stjele

flyttet inn i
Britt Helen Lund
i februar i år.
det fine nabolaget
seg el-bilen.
Da hadde hun med
så stort
EL-KRANGLER:
– Egentlig har jeg ikke
den hjemme.
Britt Helen
behov for å lade
Lund (70) foran
● Bruk lader
og pleier å
med vanlig
elbilen som
bare unntaksvis
Jeg bruker bilen lite,
stikkontakt
er det store
andre
og kortvarig.
samtaleem
fylle opp når jeg parkerer ville
net i borettslage
● Dersom
ganger
stikkontakte
t om dagen.
steder. Men noen
eller pinnene
n blir brun
der jeg bor,
er så varme på kontaktpluggen
det være OK å lade
Foto: PRIVAT
på dem, eller at du ikke kan holde
sier den spreke 70-åringen.ladevar
du kontakte plasten smelter, må
Da hun så det ikke
elektriker.
parke● Heng opp
stasjoner på de mange
de 71 leilighetil
vektavlastni en kurv eller krok for
ringsplassene
ringsboksenng ved kontakten. Stygikk hun til
tene i borettslaget,
veie to-tre kilo, på ladekabelen kan
styreleder Harald Kremner.
er beregnet husholdningskontakt
til en
å tåle en halv
Han viste Britt Helen
kilo.
hun
●
Monter vegglader
fellesbod med strømuttak
hjemme, den
lader raskere
og sikrere.
kunne bruke.
dår● Elbilladeren
– Men det likte naboene
dedikert kurs. skal ha en egen og
meg for å
vinduet bak. Nå har
fra
ut
strøm
ta
ville
lig. En nabo beskyldte
Hun
FOTO: DAG BJØRNDAL
og det hjalp
og hadde med seg elbilen. Av INGEBORG
● Borettslag:
bildet ble tatt.
stjele felles strøm,
seniorleilighet i borettslagetting, sier hun. Bilen var på service daAMUNDSE
Kontakt først
HUSE
leier for å sjekke
at styrelede: Britt Helen Lund fikk segden
ikke at jeg viste til
N
Lund til VG.
hvor mange nettder. – Jeg skjønner ingen
plasser det
det. Der- KORTSLUTNING
Britt
er tillatt å lade
elbiler kapasitet
er
ren hadde godkjent
Det skulle
beskjed om at det ikke
styretHelen
Lund (70) kamp.
for.
Kremner hun fått
vise seg å
mellom boligene
● Størrelsen
er første eier
bli en
til en av de ene
med ble jeg enig med
– Så kan hun kjøre
bestemmer på hovedsikringen
bilen ved å
imot.
Først ble
hos meg. I borettsom at jeg kunne lade
i borettslaget av elbil stikkontak
Lund vist
ladestasjonene når
kan være hvor mange elbiler det
utenfor står utenfor
til en
på sine prinsipper
vil være offentlige
plass til uten
De som
på
plassere den på plassen
sette opp ny
sorterer vi boss og
styreleder t i søppelboden av
har behov for det.
Styret suvereneMinde i Bergen.
:
mitt, og laget
– Prinsipielt
transformat å måtte
en i borettslag
Så kan vi ikke hun
jo kjøre til
for
soveromsvinduet
der hun kunne
or.
tenker jeg at
et,
● Plasser
har vanlige biler må
Det ten
er forretningsfører
ut av vindu- så miljøvennlige.
ruller Tau-går
lade om natborettslaelbilplassen
sier Harald Vestbo
strekke en ledning
da utelampen
til en el-bil?! Det hører
get må tilrettelegg
utkjøringen
e
jurist, Magnarog
ikke av med
tid kom ha plass
sier bensinstasjonen,
om mulig. nærmest
strømmen e – og dersom po- laget. Deres
e
for elbiler.
seg
steder hjemme,
et. Men etter kort
er sustyret
selv.
Kremner, som er kjent
ikke det jo ingen
så kom naboene, – sto på. Men
● Kilder: DSB,
le, sier til BA at sier
kommet for De er
Kremner og sa at heller
kan
NEK, NELFO
skriver BergensBritt Helen.
i Kystpartiet.
avisen, som
Norsk Elbilforenin
For toikke
og at Vestbo
Helen.
er Lund. å bli, simåneder siden
Kremner litiker
og
første omtalte
at styret i verene
gikk, forteller Britt
g
« Styret (....)
Styreleder Harald
– Jeg ble anklaget
Helen Lund
flyttet Britt
Han understreker
saken.
Styreleder
noe i slike tilfeller.
saken opp,
vil på prinsipielt
(70)
ikke vil ha lastrøm av borettslage
Deretter tok styret
en inn i Fredlundhar noe imot gjøre
for å stjele grunnlag ikke tillate
veienutviklet
ner har flereKrem- side
bekrefter at laget
borettslag
borettslaget ikke
vedtaket:
– Vi har imidlertid
brann-eks
at elbiler la- menter mot elbil-lading
argu- «skremsels
t. Jeg skjøn- des innen borettslage
gen.
og kom med dette
elbiler.
hvor- på Minde i Ber- ner reaksjonen,
Med
empelet
omseg
Lund.
noe
som sier
hadde hun
men jeg hadde da det er forholdsvis ts område, ● Plassen er
prinsipielt ding av
for
elbi- Britt Helen
propagand
hvit el-bil det
uegnet for:
en liten, fått tillatelse, sier
i
« Styret (....) vil på
ikke risikoen
vi sier ikke nei til
et større per- brosjyre
i
a»,
og
som
Men
–
gjøre
dette
parkering.
offentlige
og
ser
kan
hun
Vi
Lund
tror
kort
lading
–
at el-biler
vei til
til VG.
ladestasjo
timers lading.er så stor ved noen
det ut fra dan borettslag ha ladet – aller helstgjerne skulle
lading, sier han.
grunnlag ikke tillate
det i borettslag
ner», heter ● Lading gjennom
husveggen
rett utenfor
områ- ler, bare til
spektiv, og har drøftet
til elbiler.
Lund gir
styrets vedtak.
i hjemmet
.
flere elbiler forhold
lades innen borettslagets
Naboklager
seg
kapasitevil kunne stikkontakt opp
– Jeg bor
utvide
at det kan komme
kort vei
Harald Kremner
fare.
skape brannladesaken ikke. Hun vil ta
– Ofte må deinnerst
øverst
– Plutselig
Naboklage
PRINSIPIELL:
Perspektiv
de, da det er forholdsvis
område, sier
anlegget,i borettslag
kom det en
lingen i sluttenpå generalforsami enden,
et, og sier nei. ne kom, og
– Vi kan ikke
elbil
par- på borettslagets
ten på det elektriske
ved en snuplass.opp mot
er styreleder
av mai.
styret te hit til borettslagkvinne med eventuell
til offentlige ladestasjoner.» jeg Han mener Britt Helen skal
skogen snudde. Den nyinnflytt
ta ansvar
Kremner
Kremner.
storm i vannglass et og skapfor en
er det
Det er absolutt 70-åringen
sier imidlertid
brann, sier
på vei- sier Taule. ingen som bruker
ede
– Jeg tenkte: Hva
skulle ikke
på parkeringsplassene,
styrelede- vedtaket står støtt
at nei, sier styre- ren, som også
elbilen i søppelbode
Han sier det er kjøring
ville lade her
veien,
få lade leder Harald Kremner.
kan umulig kere
frykter
som et fjell.
– Jeg
nettet kan
to-tre timer og jeg
har gjort galt? Bilen
Ifølge Kremner
andre bensinbiler.
n likevel.
Faktisk skulle
i uken fra
kollapse. at strøm- Hun kan ikke forstå problemet.
en gang
noen om den som
min egen
sier det koster
Her får han
ligger det
være til plage for
leilighet, sier noen plass ved hun ikke få lade ladestasjoner i noen
to
støtte hos
de 71 seniorleilig
kjøreavsta
el-inge- lade på ladestasjo 100 kroner å
minutters niørene. VG har
hetene.
nd.
nen,
at elbiler bør tidligere skrevet koster nesten
– Dette er
800 kronermen det
lades
i grunnen
for meg
terlig, parerer
ganske lat- anlegg med en egenfra et sikkert å fylle tanken. Og hun
uten
70-åringen
kjører dess, og står siallagd kontakt. kurs og spe- sier gratis gjennom alle
styreleder
bommer,
Britt Helen
en.
Lund kaller
på sin E-post:
ingeborg.huse

Nektes
elbilen håjelamdme
e

FAKTA DE NYE LADE-RÅDEN
E

- Dette er i grun
ganske latterlignen

.amundsen@v
g.no

Avtaler gjaldt ikke ved salg
? Boligselskapet: Løren Garasjelag
i Oslo er et garasjelag for tre bolig
selskap. Laget har 302 parkerings
plasser, hvorav ti har ladestasjon
for elbil.
? Utfordring: Beboerne har bruks
rett til garasjeplassen. Hvis boligen
selges, gjelder ikke lenger avtalen
garasjelaget har med eieren. I
tillegg må garasjeanlegget på et
tidspunkt utvide den elektriske
kapasiteten ved stor pågang om
ønsket ladestasjon. Garasjelaget
mener da det vil være urettferdig
om de nye elbileierne må betale
mer enn de som har ladestasjon i
dag. Beboerne selv betaler for å set
te opp ladestasjoner, men garasje
laget ønsker at samme løsning og
elektriker skal benyttes av alle.
? Løsning: Garasjelaget har skre
vet en grundig avtale, hvor de har
tinglyst bruksretten til garasjen i
sameiet. Det medfører at avta
len følger med når leiligheten
med bruksrett til garasjeplassen
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blir solgt. I avtalen står det også
at dersom anlegget må oppgra
deres, skal kostnaden for dette
fordeles på alle med ladestasjon,
også de som har ladestasjon fra
før. B
 eboere som ønsker lade
stasjon må bruke en elektriker
som er valgt av styret, slik at alle
stasjonene har samme løsning.
? Kostnader: Den enkelte beboer
betaler for installasjon av lade
stasjonen, så garasjelaget har ingen
andre utgifter enn medgått tid.

Det er viktig å ha gode
avtaler, da kostnadene
kan bli store. En installa
sjon koster fort 15-18 000,
så det er viktig å ha kon
troll og være sikker på at
alt gjøres på riktig måte.
J A C O B N O O D T, S T Y R E L E D E R I L Ø R E N
GAR ASJEL AG

– En felles,
ensartet løsning
for alle er viktig,
sier Jacob Noodt,
styreleder i Løren
Garasjelag.

I Bergen finnes Norges
kanskje eneste borettslag
som er prinsipielt mot lading
av elbiler. – Du kan ikke fylle
bensin her heller, forklarer
styreleder i Fredlundveien
borettslag, Harald Kremner.
Britt Helen Lund flyttet inn
i borettslaget tidligere i år.
Hun hadde med seg elbilen
sin, men skjønte snart at det
ikke fantes en eneste ladestasjon for de 71 leilighetene
i Fredlundveien.
–Jeg bruker bilen lite og
fyller gjerne opp når jeg
parkerer andre steder. Men
noen ganger ville det være
OK å lade der jeg bor, sier
70-åringen til Bergensavisen.
Styrelederen viste henne til
en fellesbod med strømuttak,
men det likte naboene dårlig.
– En nabo beskyldte
meg for å stjele felles
strøm. Så ble jeg enig med
styrelederen om at jeg kunne lade bilen ved å plassere
den på plassen utenfor soveromsvinduet mitt, og strekke
en ledning ut av vinduet.
Snart fikk jeg beskjed om at
det heller ikke gikk, forteller
pensjonisten.
Styret behandlet saken og
gjorde følgende vedtak:
« Styret (....) vil på
prinsipielt grunnlag ikke
tillate at el-biler lades innen
borettslagets område, da
det er forholdsvis kort vei til
offentlige ladestasjoner.»
Styreleder Harald Kremner
bekrefter at laget ikke vil ha
lading av elbiler.
– Men vi sier ikke nei til elbiler, bare til lading, sier han.

Godt renhold er også god økonomi
Renhold er sjelden sett på som vedlikehold, men ved kontinuerlig
renhold kan kostnadene reduseres på lang sikt. Gulv og trapper
som ikke holdes rent vil fortere bli raskt og slitt.

RENHOLD

I utgangspunktet har man valgt materiellet på gulvet for at det
skal vare en gitt tidsperiode. Ved manglende renhold vil man
raskere være nødt til å bytte gulv.
Når våre renholdere vasker trapper, korridorer og fellesområder gjør vi dette med våtmopper og miljøvennlig såpe som
ikke bare gjør at det blir rent, men også at det lukter rent.
Vi er en offentlig godkjent renholdsbedrift, det vil si at vi kan
gi deg faglige råd om hva slags behandling som benyttes hos
dere. Boning og oppskuring av korridorer og trapper forlenger
levetiden og gir et bedre bomiljø
I tillegg til tradisjonelt renhold som trappe- og korridorvask utfører vi:
• Polering
• Boning
• Tepperens
• Steinbehandling
• Vinduspuss
• Hovedrengjøring
• Utleiematter

Skal vi legge en plan sammen?
I tillegg til vanlige vaktmestertjenester har
Vaktmester Andersen kvalifiserte fagfolk på
mange områder, som håndverkertjenester,
gartnerarbeid, renhold, tilsynsplan, inspeksjon
og HMS.
Du treffer oss på telefon 22 38 92 92 eller på

vaktmesterandersen.no

xxxx xxxx
Tema
elbil

– Det er avgjørende at politikerne
ikke s kaper usikkerhet rundt elbilfor
delene. De må bestå inntil elbilene
er konkurransedyktige uten, sier
generalsekretær Christina Bu i Norsk
elbilforening.

– Behold
elbilfordelene
Det selges færre elbiler i år enn i 2015. Norsk elbilforening
advarer mot å fjerne elbilfordelene.
T E K S T E S P E N B Ø R H AU G F O T O E L BI L . N O
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Elbilfordelene
må bestå en
stund til, mener
elbilforeningen.

15 av 100 nye biler i første halvår var elbiler.
Elbiler utgjorde 11.744 av de 77.749 person
bilene som ble registrert i første halvår,
melder elbil.no. Det ga en markedsandel på
15,1 prosent - ned fra 18,4 i fjor.
– Vi har sett en betydelig tilbakegang for
elbilene det siste året. På samme tid i fjor
var markedsandelen 18,4 prosent, sier
generalsekretær Christina Bu i Norsk elbil
forening om de ferske tallene fra Opplys
ningsrådet for veitrafikken (OFV).
– Etter flere år med fantastisk vekst, ser
vi nå at elbilsalget går tilbake, samtidig
som politikerne setter nye, ambisiøse mål

Nesten tre av ti nye biler
i første halvår går helt eller
delvis på strøm.
CHRISTINA BU, GENERALSEKRETÆR I NORSK
ELBILFOREING

om utslippskutt fra trafikken. Norge skal
halvere utslippene fra transportsektoren
innen 2030. Da må overgangen til null
utslippsbiler gå mye raskere.
– Derfor er det avgjørende at poli
tikerne ikke skaper usikkerhet rundt
elbilfordelene. De må bestå inntil elbilene
er konkurransedyktige uten. Vi venter også
på nye modeller med mer rekkevidde –
særlig fra neste år, sier Bu.
Nytt av året er at de ladbare hybridene
er svært tett på elbilene i statistikken,
med 10.338 registreringer (13,3 prosent av
markedet). På samme tid i fjor var antallet
3.325 (4,5). Mye av årsaken er å finne i et
stadig voksende modellutvalg.
– Det er bra at den ladbare andelen av
nye personbiler er økende totalt sett.
Nesten tre av ti nye biler i første halvår går
helt eller delvis på strøm, sier Bu.
På samme tid i fjor var den ladbare
andelen 23 prosent.

De første EK-registrerte
elbilene på veien

Elbilsuksess kan
gi nye jobber

Snart er det tomt for EL-skilter til elbiler.
Nå er de første EK-registrerte bilene på
veien. EK-registrerte kjøretøy har akkurat
de samme rettighetene som EL-registrerte
kjøretøy når det gjelder bruk av kollektivfelt, parkering og avgiftslettelser.
Hydrogendrevne biler er registrert
med HY i bilskiltet, og har også tilgang til
kollektivfeltene.

Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway
mener Norge kan skape arbeidsplasser av elbilsuksessen. De ønsker å etablere kraftsenteret
Norway Electric, som skal bestå av private
bedrifter og offentlige etater for utvikling av
bærekraftige transportløsninger, nye teknologi
bedrifter og spennende arbeidsplasser. Senteret
vil ikke minst profilere norsk elbilsuksess og
norske bedrifter, og bli en attraktiv besøksarena.

Heier på
hydrogen
Investor Øystein Stray
Spetalen tror at elbilen
bare er en forløper for
hydrogenbilen.

Øystein Stray Spetalen
mener markedet for hydrogendrevne biler vil vokse
betydelig over tid og at
slike biler vil vinne frem i
konkurransen med batteridrevne biler på grunn av
lavere kostnader. Virkningsgraden for hydrogenbiler
er lavere, men det er også
kostnadene.
– For ti år siden var Think
verdens mest moderne batteridrevne elbil. Når dette
først begynner å bevege
seg, vil det gå fort, sier han
til Dagens Næringsliv.
Spetalen viser til at de
store tyske produsentene
kommer raskt inn i markedet for batteridrevne biler
nå, og venter at tilsvarende
vil skje for brenselcelle
drevne biler over tid. Investoren tror at elbilene som
produseres nå er forl øpere
til hydrogenbilen og at
litiumbatterier vil bli byttet
ut med brenselsceller.
– Prisen på litium øker,
mens det finnes stadig mer
overskuddsenergi fra sol
og vind som kan brukes til
å produsere hydrogen, hevder Øystein Stray Spetalen.
Da Elon Musk, grunn
leggeren av verdens mest
kjente elbilprodusent,
Tesla, var i Norge tidligere
i år, avviste han på sin side
at hydrogen er veien å gå.
– For meg er det klart
som dag og natt at fornybar
energi og batterier er den
beste løsningen, sa han
ifølge Dagens Næringsliv.
Spetalen har investert i
Hydrogen-stasjonselskapet
Nel, men i sommer ble det
kjent at han hadde solgt
seg ned i selskapet.
– Hva jeg kjøper og selger,
har jeg ikke lyst å svare
på, sa han da han besøkte
Agder Energi-konferansen.
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Min erfaring styremedlem

– La de unge
få slippe

Travle, unge mennesker i tidsklemma må få slippe
å være tillitsvalgt i et boligselskap. Det er et meget
krevende verv, sier Knut Claudi Fjerdingstad (84).
T E K S T E S P E N B Ø R H AU G F O T O W E R N E R J U V I K
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TIPS

H

an tar oss med på en
rundtur i et praktfullt
grøntområde rundt de 224
boligene i Generallunden
Boligsameie på Ullern i Oslo.
Det er ikke småtteri å ta vare
på en 38 mål stor park, men
så har han også god hjelp
fra en dugelig vaktmester
og mer enn 20 personer i
Generalstaben.

Tusen sekker ved. – Det er
ikke så militant som det hø
res ut. I denne staben finner
du frivillige som er villige til
å ta i et tak. Vi har rett nok
en fast ansatt vaktmester,
men vi er flere som bidrar.
Noen kan snekre, andre er
dyktige malere. En nabo
svinger øksa, selv kjører jeg
kappesaga.
– Øks og sag?
– Ja, det hender at noen
gamle trær må felles. Jeg
tror vi har fylt opp tusen
vedsekker siden jeg foreslo
å opprette staben for en del
år siden.
Vikinggård. Han støtter
seg på to krykker, men det
skyldes kun en mindre
operasjon. Knut Claudi
Fjerdingstad har nylig gått
av etter tolv års styrearbeid
i Generallunden, men sine
klare meninger har han
beholdt. Her lå gårdene
Øraker og Øvre Ullern, med
en historie som i hvert fall
går tilbake til vikingtiden.
Senere bodde flere promi
nenser her, blant andre
hoffsjef Løvenskiold og ge
neralguvernør Peter Anker,
som en vei og boligsameiet
er oppkalt etter.
– Vi bor i et kulturom

Ti gode råd fra
Knut Claudi
Fjerdingstad (84)
1 Styret må ha en visjon,
et mål og en strategi for å
nå disse. Hovedvisjonen
må være at bomiljøet er
attraktivt og trivelig og at
alle som bor her etter beste
evne medvirker til dette.
2 Er du ny i styret, må du
snarest få en historisk oversikt over ditt ansvarsområde.

– Det ideelle styremed
lem er i alderen 60 pluss
til 75 eller kanskje også
80 år, mener Knut C.
Fjerdingstad (84).

råde, og det forplikter,
konstaterer 84-åringen.
Han har heller ikke tatt
lett på sitt styreverv gjen
nom tolv år.

Visjonen til ethvert
styre må være at
hele bomiljøet skal
være attraktivt og
trivelig for alle.
– Det er meget krevende,
interessant og utviklende å
være tillitsvalgt. Du må ha
tid, en del livserfaring og du
må søke etter løsninger og
samarbeid. Derfor mener
jeg at det ideelle styremed
lem er i alderen 60 pluss til
75 eller kanskje også 80 år.
Da er man også mer tilgjen

gelig – 7-24. Vi vet alle hvor
opptatt yngre mennesker i
tidsklemma er med utdan
ning, barn og jobb. De må få
slippe å være tillitsvalgt i et
boligselskap.
Styrets visjon. Unge og
eldre som likevel tar sin
tørn i styret, må bidra til at
styret forvalter felles verdier
på kort og lang sikt.
– Visjonen til ethvert styre
må være at hele bomiljøet
skal være attraktivt og tri
velig for alle. Visjonen opp
fylles gjennom gode rutiner
og en optimal utnyttelse av
økonomiske ressurser og
felles innsats.
– Har dere oppnådd visjonen
om at alle trives i dette boligsameiet?
Knut Claudi Fjerdingstad
stanser opp og ser seg rundt.
– De som ikke trives her,
kan jo bare flytte.

Kaffe

Aviser

Kosemat

Det blir kanskje tre
kopper om dagen. Det var
mer før..

Gjerne! Men jeg har
sjelden tid til annet enn
Aftenposten.

Min kone er ekspert på supper.
Og min sønn er hobbykokk og
rypejeger!

3 Styret må fordele oppgaver slik at den samlede
kompetansen blir optimalt
utnyttet.
4 Dokumentasjon er av
uvurderlig betydning. Viktige
dokumenter må finnes i et
arkiv.
5 Styret må kunne omprioritere. Oppstår det brudd på
avløpssystemet, må andre
ting vente.
6 Alle beboere bør motta
relevant og god informasjon
om styrets gjøren og laden.
7 Nødvendig kompetanse
må du skaffe deg ved å
spørre, lytte og lære. Delta
på kurs som OBOS tilbyr til
enhver tid.
8 En gjennomarbeidet vedlikeholdsplan, som oppdateres kontinuerlig og strekker
seg fem til ti år fremover, er
et like nyttig arbeidsverktøy som et gjennomtenkt
budsjett.
9 Konflikter i et boligselskap
er noe av det vanskeligste
du kan få og håndtere. Det
krever menneskekunnskap,
empati, upartiskhet og en
god porsjon diplomatisk
evne.
10 Gode ordensregler er
selskapets trafikkregler der
vedtektene er selve den
grunnleggende veitrafikkloven. Det er et viktig
styringsverktøy – og et must
for styret.
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Artikkel utbygging

Raskere utbygging
I Lysejordet borettslag har de forhåndsgodkjente tegninger. Dermed går
det raskere hvis beboerne ønsker å bygge ut.
TEKST HENR IK SØR LIE FOTO INGER M A R IE GR INI

V

ed Lysakerelven ligger Lysejor
det borettslag, som består av
228 boliger fra 1979. Det er blant
annet rekkehusleiligheter på 99
kvadratmeter, og gjennom årene
har mange valgt å bygge ut fremfor
å flytte til noe større. Men til slutt
hadde borettslaget nådd utnyttelses
graden, og kommunen sa nei til flere
utbygginger. Styret lagde konkrete
utbyggingsløsninger for de ulike
boligtypene og søkte om utvidelse av
utnyttelsesgraden. Styreleder Tom
W. Madsen forteller at søknaden ble
politisk behandlet og godkjent i 2012.
Hele prosessen tok omtrent to år.
– Det var en omfattende jobb, og
det ble også utarbeidet byggveileder
for å sikre en god gjennomføring av
byggeprosessen. Fordelen nå er at
det er enklere for styret å behandle
søknader. For beboerne går det mye
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raskere hos Plan- og Bygningsetaten,
helt ned til én uke, sier Madsen, som
tror at man neppe får medhold hos
kommunen hvis man velger løsnin
ger som avviker fra de forhåndsgod
kjente – for eksempel større vinduer.
– En trygghet. Familien Hancke
Framstad har nylig kjøpt, bygget
ut og pusset opp et rekkehus i
Lysejordet. De valgte en av standard
løsningene, og søknaden ble i løpet
av kort tid godkjent av både styret og
Plan- og Bygningsetaten. Arealet er
blitt 125 kvadratmeter, og trebarns
familien har nå fem soverom, der ett
brukes som kjellerstue.
– Det var en trygghet å vite at vi
ville få godkjent søknaden. Du har
dårlig tid når du skal bygge ut og
pusse opp før du flytter inn, sier
Anne Hancke Framstad.

Fra venstre:
Kjetil, Anne,
Petter og
Jens Hancke
Framstad.

Fordelen nå er
at det er enklere for
styret å behandle
søknader. For be
boerne går det mye
raskere hos Plan- og
Bygningsetaten, helt
ned til én uke.
T O M W. M A D S E N , S T Y R E L E D E R

FAK TA

Lag byggveileder
Styreleder Tom W. Madsen
i Lysejordet borettslag
anbefaler å lage en bygg
veileder for å sikre en god
prosess rundt utbyggings
saker, bruksendringer og
fasadeendringer. En slik
veileder kan inneholde
informasjon om:
1 Søknader og tillatelser

Det skal sendes søknad til
styret ved alle utbyggingssaker, bruksendringer og
fasadeendringer. Kravet
gjelder ikke generell op�pussing, rehabilitering av
bad eller annen innvendig
ombygging.
2 Tekniske detaljkrav

Utbygger plikter å utføre
utbygging og bygningsendring i henhold til krav
i Byggteknisk forskrift.
Byggearbeider skal utføres
av fagpersonell med god
kunnskap om norske byggtekniske forskriftskrav.
3 Krav til byggefasen,
som håndtering av avfall
og støy

Familien flyttet internt i boretts
laget, og også i forrige rekkehus
hadde de bygget ut. Men nå har de
fått ett ekstra rom og ny planløsning.
Så lenge fasaden blir utformet i hen
hold til retningslinjene fra boretts
laget, står beboerne fritt til å flytte på
innvendige lettvegger.
– Vi brukte håndverkere som har
utført liknende jobber i nabolaget.
Det er praktisk med noen som
kjenner til konstruksjonen og hva
som ligger skjult i veggene, sier Kjetil
Hancke Framstad.
Ulike løsninger. Påbygg av rekkehus
og firemannsboliger er utbredt blant
boligselskap som OBOS forvalter,
men det velges ulike fremgangs
måter. Hos mange boligselskap må
hver utbygging tas opp på general
forsamlingen, mens andre har

Tegninger
utarbeidet av
borettslaget
viser hvilke
utbyggingsmu
ligheter som er
godkjent. De
har også laget
en byggvei
leder som
ligger på www.
lysejordet.no.

vedtatt at det er lov å søke om et
visst antall kvadratmeter. Og noen
har vedtatt konkrete utbyggings
løsninger og fått disse godkjent hos
planmyndighetene, som i Lysejordet
borettslag. Fagansvarlig for medlems
lag i OBOS, Heidi Kiplesund, synes
Lysejordet har valgt en god løsning.
– Den bidrar til en mer ryddig og
forutsigbar saksbehandling. I tillegg
er det estetisk penere når fasadene
har samme uttrykk, sier Kiplesund.
Hun legger til at det er noen
forhold man bør tenke på når det
bygges ut, som regulering av felles
kostnader og hvem som skal ha
ansvar for fremtidig vedlikehold.
– Det er viktig er at det gjøres gode
utredninger i boligselskapene, slik at
det blir likebehandling og forutsig
barhet. Utbygginger krever vanligvis
to tredjedels flertall på årsmøtet.

Fellesarealer skal ikke
brukes til oppbevaring av
avfall i byggefasen, med
mindre styret har godkjent
dette. Alt farlig avfall skal
snarest leveres godkjent
mottak.
4 Oversikt over tillatte
utbyggingsløsninger

Her finnes en detaljert
oversikt over forhåndsgodkjente løsninger for de
ulike boligtypene.

Trenger du hjelp?
Byggeveilederen og mer
inspirasjon kan du finne på
www.lysejordet.no
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En real utblåsning...
...som tar vare på husvarmen

Enkle lufteventiler gir ikke nok frisk luft til å sikre et godt inneklima
uten at husvarmen også luftes ut. LUNOS e2 er et balansert
ventilasjonssystem, også velegnet til rehabilitering og ettermontering.
Ventilatorene monteres i ytterveggene, uten plasskrevende aggregat
og kanaler. De kan gi opptil 90 % gjennomsnittlig varmegjenvinning.

Balansert ventilasjon - rett i veggen

www.lavenergisystemer.no

Innspill

Jeg er ekstremt tålmodig,
så lenge jeg vet at jeg får
viljen min til slutt.
M A R G A R E T T H AT C H E R

KLIM AEN DRINGE R

Hvordan ditt borettslag kan
gjøre verden litt bedre
Vi vet at vi må gjøre noe med farlige klimaendring
er. Likevel, i det daglige, er det lett for hver og en av
oss å føle at vi ikke strekker til. At det vi gjør ikke
teller. Men det er mye du og jeg – og borettslagene
vi bor i, kan bidra med.

LAN MARIE
N GUYEN BERG
Byråd for miljø og samferdsel, Oslo kommune (MDG)

H

FOTO: MONICA LØVDAHL

er er tre viktige eksempler,
som gjør lufta i nærmiljøet
bedre, reduserer klimagassut
slipp, og bidrar til å spare utgifter.
Bytt ut oljefyren. Hvis all opp
varming med fossil olje, gass og
parafin opphører i Oslo, redu
seres klimagassutslippene med
20 prosent. Det er varslet et
nasjonalt forbud mot oljefyring i
2020. Vi jobber for at folk skal ha
byttet fra olje til fornybar energi
innen den tid, slik at ingen eller
færrest mulig, skal bli rammet
av forbudet. Siden 2008 har Oslo
kommunes Klima- og energifond
gitt støtte til utfasing av olje i
nesten 1500 bygg, og vi ønsker å
hjelpe flere! Borettslag har ofte

større tanker, og en utskiftning
av denne til fornybar energi gir
stor effekt.
Bytt ut din gamle, forurensen
de vedovn. Gamle, ikke-rent
brennende vedovner utgjør et
forurensningsproblem fordi de
slipper ut helseskadelig sveve
støv både i og utenfor boligen. I
Oslo er det tidvis så ille at barn
med astma ikke bør gå ut i deler
av byen vår. Det er antatt at
mellom 20 og 30 % av partiklene
vi puster inn på kritiske dager
kommer fra vedfyring. Derfor
gir vi opp mot 6000 kr til å skifte
ut gamle vedovner, mot nye
rentbrennende vedovner, som
ofte også er mer effektive enn
en gammel ikke-rentbrennende
vedovn.
Gå sammen om ladeplasser for
elbil. I Oslo står transportsekto
ren for mer enn 60 % av klima

mmDet er mye
du og jeg – og
borettslagene vi
bor i, kan bidra
med, skriver
miljøbyråd i
Oslo, Lan Marie
Nguyen Berg
(MDG).

gassutslippene, og 40 % av disse
kommer fra privatbiler. Derfor
vil vi at flere skal gå, sykle og
reise kollektivt – eller bytte die
sel- og bensinbilen med en elbil.
Men, det kan være avskrekken
de å kjøpe elbil om du ikke vet
at du kan lade bilen. Derfor har
vi opprettet en støtteordning
spesielt rettet mot borettslag
og sameier, for å få flere til å
legge om til elbil. Siden 2008
har vi gitt støtte til over 1700
ladestasjoner for elbiler, og lade
stasjonene har gitt en b
 esparelse
på over 3 400 tonn CO2!
Disse grepene krever litt
innsats fra hver og en av oss,
og kanskje særlig fra noen
dedikerte mennesker i boretts
laget. Men effekten av dem er
store! Klimaendringene er skapt
av menneskers handlinger –
men det er også kun ved at
mennesker handler at vi kan
snu dem!
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Rettferdig fordeling av
vann- och energikostnader
Boligsameiet Pir 7, Drammen

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 Johnny Willems på tlf: 99 16 03 02 eller
kamstruphcw@kamstrup.com og hør mer om hva
vi kan gjøre for dere.

kamstrup.com

Innspill boligpolitikk

BOLIGPOLIT IK K
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Fra bygd
til fjordby
Os kommune er i rask vekst. En tydelig
JA-holdning i arealsaker og byggestart
på ny firefelts motorvei E39 Os-Bergen
har satt fart på tilflyttingen. Det krever
en ny og offensiv boligstrategi.

TERJE
SØVIKNES
Ordfører, Os kommune
(FrP)

O

s ligger idyllisk til på syd
spissen av Bergenshalvøy
en, og er kjent for sin flotte natur
med fjell, fjorder og regionens
flotteste skjærgård.
I 2015 var Os den sjette raskest
voksende kommunen i landet
med en folkevekst på 3,4%, og i
løpet av sommeren vil Os pas
sere 20 000 innbyggere. Det er
ingen grunn til at denne veksten
skal avta når ny E39 bidrar til å
halvere reisetiden mellom Os
og Bergen i 2022. 15-20 minut
ters reisetid til Bergen sentrum
eller Bergen Lufthavn Flesland
gjør kommunen attraktiv, og
vi planlegger nå for en dobling
av innbyggertallet til 40 000 i
2040. Det krever 300-500 nye
boenheter årlig, og en markant
endring i boligbyggingen.
Tidligere var boligbyggingen

i hovedsak konsentrert om
eneboliger, men i en liten og
kompakt kommune som Os må
fremtidens boligbygging kon
sentreres. For å sikre fremtidige
generasjoner tilgang på gode na
tur- og friluftsområder, må store
arealer skjermes. Hoveddelen
av boligveksten må komme i
form av leilighetsbygg i større
utviklingsområder.
Gjennom «Os inspirerer»-pro
sjektet arbeider vi nå målbe
visst med fire hovedstrategier:
Fortettet boligutvikling, skape
flere arbeidsplasser, utbygging
av sosial infrastruktur og sen
trumsutvikling i regionsenteret
Osøyro. «Os inspirerer»-prosjek
tet er et tradisjonelt merke
varebyggingsprosjekt for å styr
ke Os sitt omdømme i forhold til
tilflytting, næringsetablering og
kampen om de kloke hodene.
For å lykkes med strategien
trenger Os kommune solide og
langsiktige samarbeidspartne
re. Ny kapital må inn i eien
domsutvikling, både i nærings

mmI Os kommune
betyr fortettet
boligutvikling
færre enebo
liger og flere
leiligheter. Til
venstre på
bildet ses Os
Sjøfront, som i
år er ferdigstilt
av OBOS.

areal, større boligprosjekter
og i sentrumsutviklingen. På
boligsiden har boligbygge
lagene vist seg å være solide
samarbeidsparter. StorBergen
Boligbyggelag, og senere OBOS,
har gjennom prosjekter som Os
Sjøfront, Solstrandsveien og Os
Fjordboliger vist evne til å ta
et større samfunnsperspektiv.
De er langsiktige, og opptatt
av å utvikle gode boområder
med tilleggskvaliteter. D
 ette
harmonerer godt med «Os
inspirerer»-prosjektet, der mi
sjonen er å skape livskvalitet for
alle. Oseana kunst- og kultur
senter og Mobergsvikjo frilufts
område er eksempler på tiltak
som er blitt realisert i samarbeid
mellom kommunen og bolig
utvikler. En vinn-vinn situasjon
for begge parter. De beste pro
sjektene vokser frem i treparts
samarbeid mellom det offentlige,
privat næringsliv og frivillig
heten. Der ligger nøkkelen til en
suksessfull transformasjon av Os
fra bygd til Fjordbyen Os!
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Innspill energi

EN ERGI
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Strømprisene
flatet ut i juli
Etter flere måneder med stadig
dyrere strøm, flatet prisen ut i juli.

ANDREAS
M YHRE
Direktør krafthandel
i LOS Energy

P

risen på strøm har steget
kontinuerlig siden oljeprisen
bunnet ut i februar, men opp
gangen stanset nå i juli, parallelt
med stans i oppgangen i råvare
markedene.
Været, som normalt er svært
utslagsgivende for strømprisen,
var helt gjennomsnittlig i
Norge og Sverige i juli, tross ny
nedbørsrekord i Bergen. Vi fikk
den nedbøren vi pleier å få, og
fyllingsgraden i vannmagasinene
er også omtrent som den pleier å
være på denne tiden.
Det mest spennende som
skjedde i juli var den storstilte
jakten på Pokemons! Men selv
om mange har ladet mobilen
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både to og tre ganger i døgnet,
var det langt fra nok til å skape
turbulens i energimarkedet.
Juliprisen litt ned. Gjennom
snittsprisen på strøm i sør-Norge
endte i juli på 21,9 øre/kWh på
kraftbørsen Nord Pool. Det er et
drøyt halvt øre rimeligere enn
i juni. Juliprisen er lavere enn
julisnittet de siste ti årene, men
betydelig høyere enn juli i fjor,
som endte på rekordbillige 8
øre/kWh som følge av sen snø
smelting.
2016 ser ganske normalt ut.
Når sommeren nå nærmer seg
slutten og aktiviteten tar seg
opp igjen, forventer markedet at
prisene skal øke utover høsten.
Prisen ser ut til å bli 25 øre per
kilowattime ut 2016. Det vil i så
fall være helt likt gjennomsnittet
for de fem siste årene.

mmSommerværet
oppleves som
unormalt, men
strømprisene
er helt på gjen
nomsnittet

!

Om LOS Energy

LOS AS eier og driver de to
merkevarene LOS Energy og LOS
som opererer i hhv bedrifts- og
privatmarkedet i Norden og Norge.
Med et årlig salg på ca 8 TWh
(årsforbruk til ca 500.000 husstander) er LOS Energy største
energileverandør i det norske
bedriftsmarkedet
Siden 2007 har LOS AS hatt en
portefølje i vekst. Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene vil våre kunder ved å selge,
forvalte og identifisere energi
løsninger tilpasset kundens behov.

OBOS Eiendomsdrift –
din totalleverandør innenfor
eiendomsdrift og vaktmestertjenester
Vi tilbyr vaktmestertjenester til alle typer borettslag og boligsameier. Våre medarbeidere har en høy faglig
kompetanse, samt en servicerettet innstilling. Vi fokuserer også på opplæring og rutiner knyttet til energi og miljø.
Våre tjenester:
•
Vaktmestertjenester skreddersydd etter deres behov
•
Ettersyn og drift av tekniske anlegg
•
Beredskapsvakt 24/7
•
Teknisk forvaltning/driftsledelse
•
Ekstra oppdrag utover fast avtale
Tjenester vi leverer gjennom samarbeidspartnere:
•
Renhold og matter
•
Containerutleie
•
Snøbrøyting og strøing
•
Maskinell feiing, gressklipping m.m.
Ta kontakt med oss i dag for et godt tilbud på 22 99 18 80 eller oed@obos.no

Artikkel rehabilitering
Borettslaget gravde
ut bakken under veien
til inngangen og bygget
en sykkelparkering
som passer perfekt inn i
terrenget.

Lure løft på Torshov
Møllebakken gikk fra å være en traust leiegård med dårlig vedlikehold til et
hipt borettslag på Torshov. Lure løsninger fant man underveis i prosessen.
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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øllebakken borettslag var
opprinnelig en kommunal
leiegård, men i 2001 kjøpte bebo
erne blokka av kommunen.
– Det er ingen overdrivelse å si
at bygningen var forfalt da den
ble overtatt av beboerne for 15 år
siden. Problemene var mange, og
det var heller ikke gjort noe for at
uteområdet skulle ha kvalitet for
beboerne, sier styreleder Thomas
Bigset.
Borettslaget ligger på popu
lære Torshov i Oslo. Det består
av mange små leiligheter, og de
færreste av beboerne har bil.
– Mange av beboerne bruker
sykkel for å komme seg rundt,
men syklene måtte parkeres i
bakgården. Den er åpen og vi er
i indre by, hvor det forekommer
en del sykkeltyverier. Så vi hadde
behov for et sted sykler kunne
låses inn, sier han.
Gjenbruk. Borettslaget skulle
legge ned to av de fire felles
vaskeriene og ville gjerne bruke
det ene vaskeriet som sykkel- og
barnevognparkering.
– Vaskeriet vender ut mot

– Beboerne
har vært veldig
tålmodige mens
arbeidet har
pågått, men nå
har vi endelig fått
en bakgård vi kan
bruke, sier styre
leder Thomas
Bigset.

FAK TA

Møllebakken
borettslag
Møllebakken borettslag
består av 146 leiligheter
fordelt på 12 oppganger,
og ligger på Torshov i
Oslo. Bygget ble oppført
i 1935/36 og var i kommunalt eie fram til 2001.
Da kjøpte beboerne
blokka og dannet borettslaget, som har USBL
som forretningsfører.

Før: De gamle
vaskeriene var
ikke lenger i
bruk.
Borettslaget
gravde ut bak
ken under veien
til inngangen
og bygget en
sykkelparkering
som passer
perfekt inn i
terrenget.

bakgården, men hadde adkomst
fra en annen del av kjelleren.
Det hadde derfor vært veldig
praktisk å lage en dør i veggen,
så beboerne kunne gå rett inn i
vaskeriet fra bakgården, sier Tor
Gundersen i OBOS Prosjekt.
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Artikkel rehabilitering

Beboerne har vært
veldig tålmodige
mens arbeidet har
pågått, men nå har
vi endelig fått en
bakgård vi kan bruke.
T H O M A S B I G S E T, S T Y R E L E D E R

– Vi tok utgangspunkt i et eksis
terende vindu og tegnet inn en dør
der vinduet hadde vært. Ettersom
vi brukte de sammen linjene på
fasaden var byantikvaren positiv,
sier han.
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Flotte uteområder. Møllebakken
har også drenert rundt bygningen
og byttet bunnledninger og vannog avløpsrør.
– Når man drenerer, må en
del av uteområdet graves opp.
Entreprenøren er pliktig å sette
uteområdet tilbake i den standen
det var før dreneringen, men når
det uansett skal graves opp, er det
en god anledning til å betale litt
ekstra for en oppgradering, sier
Lars Myhrbraaten i OBOS Prosjekt.
Og det har Møllebakken gjort.
Borettslaget har fått nye ute
plasser hvor beboerne kan sole
seg, pene blomsterbed og et lite
platå hvor det skal settes opp et
utendørs sjakkbrett.
– Beboerne har vært veldig tål
modige mens arbeidet har pågått,
men nå har vi endelig fått en bak
gård vi kan bruke. Det skal feires
i september, når vi inviterer til
åpning av bakgården og feiring av
at borettslaget er 15 år, sier Bigset.

Platået over
sykkelparkerin
gen har blitt en
fin sitteplass for
beboerne.

FAK TA

Husk dette hvis du
skal gjennom en
stor rehabilitering
• Bruk tid og penger på
planlegging, slik at ideene får tid til å modnes.
Da får du en helhetlig
plan og tenkt nøye gjennom mulige løsninger.
• Sjekk om det er arbeid
det er lurt å gjøre samtidig, som drenering og
skifte av bunnledninger.
• Hvis du uansett skal
grave opp uteområdet,
så vurdér å oppgradere
det samtidig. Da er ikke
ekstrakostnaden så stor.
• Vær kreativ og se hva
du kan utnytte av om
råder eller rom du har,
men ikke bruker.

KILDE: OBOS PROSJEKT

Det var bare ett problem, bygnin
gen er på byantikvarens gule liste,
og fasadeendringen måtte derfor
godkjennes av byantikvaren.
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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

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

Artikkel dugnad

FAK TA

Kampen Terrasse
borettslag
Grünerløkka
Botanisk
hage

Oslo S

Kampen
Vålerenga

E18

E6

Kampen, Oslo
Kampen Terrasse borettslag ligger i Sons gate,
øverst på Kampen i Oslo.

1931

Stiftet
Borettslaget sto ferdig
i 1931. Det var opp
rinnelig bygget med en
melkebutikk. Butikken er
- på dugnad - omgjort til
gjesterom som beboerne
kan leie.

Endelig dugnad!
Kampen Terrasse borettslag inviterer hvert år til en dugnadsinnsats litt
utenom det v
 anlige. De fire s iste å
 rene har både bygninger og bakgård
fått en kraftig oppgradering. Hvordan får de folk til å stille opp?
T E K S T J O RU N N W O L D F O T O M AT T I A R E N T Z O G K A M P E N T E R R A S S E B O R E T T S L AG

S

ammen har de laget gjeste
leilighet, verksted og fornyet
bakgården på dugnad. I tillegg
er vaskekjelleren oppgradert,
vinduer malt, dører byttet, pipene
rehabilitert og alle fellesarealer
har fått ny og bedre belysning.

Tar tid, men bra for bomiljøet.
– Mest stolt er jeg av det vi
fikk til i bakgården. Den gikk
fra å være et kjedelig, asfaltert
gårdsrom til å bli en unik og
funksjonell uteplass med flere
sittegrupper, og bugnende av
blomster, forteller Matti Lucie
Arentz, som ledet dugnads
arbeidet da bakgården ble
oppgradert.
Arbeidet med bakgården krev
de ti ekstra dugnadsdager, og
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I Kampen
 errasse boretts
T
lag er det ikke
bare kosting
og raking på
dagsorden. Når
bakgården får en
kraftig oppgrade
ring, er beboerne
med på alt fra
idédugnad og
planlegging til
gjennomføring
av det praktiske
arbeidet.

det var mellom ti og 20 perso
ner som møtte på hver dugnad.
Arentz ser at dugnadsiveren
øker når beboerne blir tatt med
på råd allerede fra starten av
prosjektet. For Kampen Terrasse
har medvirkning ført til delta
kelse, og deltakelse til eierskap.
– Når vi som bor her skaper
omgivelsene sammen, blir
resultatet unikt. Dessuten har
prosessen en sosial funksjon
for bomiljøet. Det synes vi er
viktigere enn hvor lang tid
arbeidet tar, sier Arentz.

Nabolaget
Kampen Terrasse ligger
nær Kampen park, Tøyen
parken, Munchmuseet
og Botanisk hage. Skole,
barnehager og t-bane i
kort gangavstand.

65
Leiligheter
65 leiligheter, alle ligger i
én bygning i funkisstil.

Kvadratmeter
Medvirkning. Bakgårdsforny
elsen startet med at både barn
og voksne ble spurt til råds om
hvordan de brukte bakgården, og
hvordan de ønsket at den skulle

Boligene er fra
40 til 68 m2. Flere beboere
har fantastisk utsikt over
Oslo fra sine leiligheter.

Hvordan får
dere folk med på
dugnaden, og hva
gjør dugnaden med
naboskapet?

Marit Windstad
Styreformann,

Vølstadtunet borettslag,
Stavanger

– Den gode dugnads
ånden ble lagt allerede
da borettslaget var nytt,
og den smitter til nye beboere. Vi ønsker å ta vare
på området, og ha det
fint rundt oss. Dugnaden
avsluttes alltid med kaffe
og kake, noe som styrker
fellesskapet og samholdet
vi har som naboer. Det blir
lettere å ta kontakt, og
jeg ser at det dannes nye
vennskap.

bli. Det ble arrangert en samling
der beboerne kom med en rekke
forslag. I tillegg ble beboernes
kompetanser kartlagt.
– Vi fikk god bruk for både
arkitekt- og snekkerkompetanse,
forteller Arentz.
Sparte penger. Kampen Terrasse
har brukt håndverkere der det er
påkrevd. Resten har de gjort selv.
Dermed er kostnadene halvert.
– Grunnen til at vi velger å
gjøre mye av arbeidet selv, har
også med økonomi å gjøre. Vi får
rett og slett mer for pengene. I
tillegg gjør dugnadsinnsatsen at
vi føler eierskap og blir opptatt
av å holde det fint rundt oss. Det
vi lager selv tar vi bedre vare på,
mener Arentz.

Bakgården
er forvandlet
fra et asfaltert
gårdsrom til en
koselig uteplass
bugnende av
blomster.

Per Østmark
Styreleder, Møllehjulet
borettslag, Oslo

Arbeidet med bak
gården krevde ti ekstra
dugnadsdager, og det var
mellom ti og 20 personer
som møtte på hver
dugnad.
M AT T I L U C I E A R E N T Z

– I Kværnerbyen har
alle borettslagene felles
dugnad, og vi lager en
familiedag av det, med
aktiviteter for barna. Sist
fikk vi orden på både
gårdsrom, boder og
avfallsrom. Dugnaden
avsluttes i Fyrhuset
(felles lokale) med
servering. De som bor
her vet hvor morsomt det
er med dugnad hos oss.
Derfor har vi alltid godt
oppmøte.
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Inspirasjon oppbevaring

Hyllesystem
Gerdmanshyllen kan tilpasses ulike behov. Den kan innredes med skuffer, skillevegger, verktøypaneler og dører.
Den kan utformes med dekkede gavler og rygg, eller
være helt åpen. Hyllesystemet er produsert i stål.
www.gerdmans.no

Hold orden

Har boligselskapet fellesareal der det er rot og kaos?
Her er noen produkter som kan bidra til å skape litt
system i kaoset.
T EK ST H E N R IK SØR L IE FOTO PRODUSE N T E N E & ISTOCK

Sykkelstativ
Har dere lite plass til syklene? Haniss tilbyr blant annet
sykkelstativ som utnytter
høyden. Det går to sykler
per 40 cm, og de leveres i
moduler med fire (80 cm)
og seks plasser (120 cm). Fri
himlingshøyde for Haniss
Tohøyd bør være minimum
230 cm. Du kan også
få stativ i én høyde
eller veggstativ.
www.haniss.no
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Lagerhylle
AJ Produkter tilbyr lagerhylle som tåler opptil 400
kg per hylleplate. Det skal være enkel montering
som ikke krever skruer. Hyllen har fem hylleplater
av sponplate, og den kommer med 16 transparente
plastkasser med lokk. Kassene er stablingsbare og
rommer 48 liter hver. De er utstyrt med håndtak som
også kan benyttes til å låse lokket fast med.
www.ajprodukter.no

Redskapsstativ
Gjør hagearbeid litt enklere ved
å få system i hageredskapene.
Gardena er blant produsentene som tilbyr redskapsstativ.
Vektkapasitet på 10 kg pr. holder,
og hele redskapsstativet har en
total vektkapasitet på opptil 60
kg. Det leveres med skruer og
veggplugger. www.gardena.no

FAK TA

Sykkelen

1817
Vi vet ikke hvem som
oppfant sykkelen, men
historien går minst 200
år tilbake i tid. Tyskeren
Karl von Drais oppfant i
1817 det som ble kalt en
dresin, en sparkesykkel
på to hjul. Den første
pedaldrevne sykkelen
ble konstruert i 1839. Like
etter kom velocipeden
med det store forhjulet.

Bokser
Gjennomsiktige bokser gjør det
enklere å finne ting i boden. Maxbo er et av stedene du kan kjøpe
slike bokser, og de finnes i diverse
størrelser. www.maxbo.no

1945
Gjennom krigsår med
bensinrasjonering, ble
sykkelen det viktigste
fremkomstmidlet i mange
land. Den var svært
godt egnet til datidens
varetransport. Først fra
midten av 1960-årene
var bilene blitt så mange
at sykkelen igjen havnet
i skyggen.

Garasje for barnevogn
Hva med en egen garasje til
barnevogn? Da slipper man
brannfaren ved at beboere setter barnevognen i oppgangen.
Suveren Rørmøbelfabrikk tilbyr
blant annet barnevogngarasje
i to størrelser. De er låsbare og
produseres i aluminium. Standard farge er grå og sort, men
de kan også lakkeres i andre
farger. www.suveren.no

Dekkreoler
Har boligselskapet ledig plass i fellesrom, mens beboerne har overfylte boder? Kanskje det er ønske
om felles lagringsplass for dekk? AJ Produkter har dekkreoler som kan bygges etter dine behov.
Begynn med en frittstående grunnseksjon og bygg videre på med ønsket antall påbyggseksjoner.
Monteringen gjøres uten skruer og bolter, og hvert plan skal tåle 320 kg. www.ajprodukter.no

2016
I dag finnes det mer
enn én milliard sykler i
verden, det er dobbelt
så mange som antallet
biler. Den brukes nå til
transport, rekreasjon,
trening og lek. El-sykler
med en liten hjelpemotor
blir stadig mer populære, men teknologien
har egentlig endret seg
lite i løpet av 200 år.
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SKANDINAVISK DESIGN - VARIG KVALITET

Vi hjelper deg med å finne riktig
postkasse til ditt borettslag!
Ta kontakt i dag for
gratis befaring og et
utforpliktende tilbud.
Kristina Skamfer
Tlf: 45 24 57 57

mks@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/postkasser

Trond Bergstuen
Tlf: 45 88 70 80

tbe@stansefabrikken.no

Trond Eriksen
Tlf: 48 14 91 56

tre@stansefabrikken.no

HAGEAVFALL?
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.

Hvor kan du levere hageavfall i Oslo?
Bygdøy hageavfallsmottak, Christian Frederiks vei
Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87
Grefsen hageavfallsmottak, Kapellveien 118
Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien
02180 - oslokompost.no

20år

19962016

A part of San Sac Group

ryddig og
effektivt utemiljø

For et

MILJØSKAP FOR AVFALLSBEHOLDERE

Miljøskap for plast avfallsbeholdere fra 240 - 1000 liter. Polyplank eller
impregnert materiale. Flere fargevalg/ lukeløsninger.

DET GRØNNE SKIFTET!

UTEMØBLER

En sensorarmatur fra STEINEL vil enkelt kunne
spare inn 50 - 90% av energikostnadene til
belysning i trappeganger, korridorer, entré og
resepsjonsområder.
RS Pro LED Q1 er en fantastisk sensorarmatur
fra sensorspesialisten STEINEL.
Den sørger for rask og presis registrering av
bevegelse som igjen tenner lyset umiddelbart.
RS Pro LED Q1 kan enkelt kobles sammen
trådløst, noe som gir en helt unik mulighet for
et optimalt belysningsanlegg – uten ekstra
kabling.
Den total lyseffekten på 26W gir et meget
kraftig og godt lys, men ønskes det litt
svakere lys i noen områder, kan dette enkelt
stilles med en fjernkontroll.
Med den integrerte grunnlysfunksjonen kan
man selv bestemme hvor mye lys man vil ha
etter at sensoren ikke lenger registrer
bevegelse.

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

BUNNTØMTE CONTAINERE

Bunntømte containere
er totaløkonomisk en
god løsning.

NEDGRAVDE CONTAINERE

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

Nåtidens avfallsløsning for næringsbygg, kjøpsenter, borettslag og det
offentlige miljø. Ofte blir investeringen raskt nedbetalt ved at renovasjonshåndteringen legges om til mer rasjonell drift. Kontakt oss for et tilbud.

Riktig
Riktig utstyr
utstyr
gjenvinner
gjenvinner verdier
verdier
SIRKULÆR ØKONOMI
SIRKULÆR ØKONOMI

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

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
SIRKULÆR ØKONOMI:
SIRKULÆR ØKONOMI:

Riktig utstyr

R
R
gje
gje

Guide

Digitalt depositum
Om boligselskapet leier ut et lokale, kan det være praktisk å
opprette en felles, sperret depositumskonto med leietaker. Det er
også en god løsning for privatpersoner som leier ut egen bolig.
OBOS-banken har nå utviklet en digital løsning for en depositums
konto. Kontoen kan enkelt bestilles på bankens hjemmeside.

VERKTØY

Ny i styret?

Ny i styret?
Digital
oppussing!

På disse side
ne
kan du lese
mer
hvilke funks om
du finner på joner
nettstedet
styreromm
et.net

Styrerommet.net får ny
og bedre funksjonalitet,
blant annet mobiltilpasset
fakturaløsning og digital
signering av styremøte
protokoller.
I løpet av høsten blir faktura
løsningen på Styrerommet tilpasset
mobil og nettbrett, slik at styremedlemmer kan bruke mobilen til å
attestere og godkjenne fakturaer.
Den nye løsningen støtter alle
nettlesere, og du trenger ikke
ha programvaren Adobe for å se
fakturaer.
– I den nye versjonen kan du se
fakturaer som er under behandling, slik at du ser hva som ligger
til attestering eller godkjenning
hos andre styremedlemmer, sier
IT-ansvarlig for Forvaltning i OBOS,
Salam Ali.
Det vil bli satt opp kurs for styre
medlemmer som ønsker å få en
gjennomgang av fakturaløsningen.
Info om datoer vil komme på
Styrerommet.net.
Digital signering. På forsommeren
fikk Styrerommet flere nye funk
sjoner, blant annet digital signering
av styremøteprotokoller. Dermed
slipper du å skanne og maile signert
versjon.
– Økonomimodulen gir nå en enklere oversikt over drifts- og sparekontoen. I tillegg får du nå en bedre
oversikt og sorteringsmuligheter på
alle oppgavene i kalendermodulen,
sier Salam Ali.

I høst blir fakturabehandlingen på
Styrerommet tilpasset mobiltelefoner
og nettbrett, forteller IT-ansvarlig for
Forvaltning i OBOS, Salam Ali.

Bla om for flere nyheter av interesse for deg som er styremedlem
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Guide styrerommet.net

VERKTØY

Ny i styret?
Alt du trenger til
styrearbeidet
Styrerommet.net er utviklet av OBOS for å gjøre
styrearbeidet så enkelt og oversiktlig som mulig.
Her kan du lese mer om noen av funksjonene
som er tilgjengelig.

Arkiv
På Styrerommet.net kan du arkivere og strukturere boligselskapets
dokumenter slik at det blir enkelt
å holde oversikt. I tillegg har du
kontroll på versjoner og muligheten
til å kommentere i dokumentene.
Dette bidrar til å sikre arbeidet med
dokumenter mellom nåværende tillitsvalgte og de som senere trer inn
styret. OBOS overfører også maler
og skjemaer som kan benyttes i
styrearbeidet.

E-post
Alle boligselskap får sin unike
e-postadresse (boligselskapetsnavn@styrerommet.net). Adressen
vil være lik uavhengig av hvem
som sitter i styret. E-postene
administreres i egendefinerte
mapper, du kan legge til signatur,
fraværsassistent, opprette distribusjonsliste med mer.

Energi
Har ditt boligselskap avtale med
vår samarbeidspartner LOS, kan du
hente frem oversikt over energiforbruket i boligsselskapet. Utarbeidelse av energiregnskap fra OBOS
Prosjekt AS presenteres også her.
Ønsker du mer informasjon eller å
bestille tjenesten, ta kontakt med
din kontaktperson.

E-post

Egen hjemmeside

Alle boligselskap forvaltet av
OBOS kan enkelt opprette egen
hjemmeside med verktøyet Herborvi.no. Har ditt boligselskap en slik
avtale, vil du få tilgang til hjemmesiden her. For bestilling eller mer
informasjon om Herborvi.no, se vår
informasjonsside www.herborvi.no.
Les mer om den helt nye herborvi.
no i neste utgave av Bolig & Miljø!

!

Kurs
Logg deg på
styrerommet.net
for å se oversikt
over alle
kursene!

Innkalling til styremøte
Her utarbeider du innkalling og
protokoll til styremøtene på en
enkel og effektiv måte. Det er
også mulig å varsle om møte per
e-post i forkant. Gjennom dette
verktøyet er det enkelt å følge opp
og behandle styresakene. Både
innkalling og protokoll sendes
som pdf per e-post. Til slutt kan
møteprotokollen sendes til digital
signering. Endelig protokoll lagres i
Styrerommet.net.

HMS
HMS er systematiske tiltak som
skal sikre at aktiviteten i blant
annet boligselskap planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen. Styret
er ansvarlig for at boligselskapet
drives i tråd med lover og regler.
Med HMSmodulen får du hjelp til å
organisere og tilpasse arbeidet til
ditt boligselskap.
Ta kontakt med din forvaltningskonsulent eller send e-post til
kompetanse@obos.no for å få vite
mer om priser og vilkår.
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FORSIKRING

Spørsmå

Send en e- l?
post til
obosforsik
ring@
obos.no!

På din side når
skaden skjer
OBOS hjelper deg med å forstå
forsikringsspråket og leser den lille
skriften.

S

tyret i boligselskapet har ansvar for at
selskapets eiendeler, samt huseier- og
arbeidsgiveransvar er godt nok forsikret. Sty
ret har også ansvar for at forsikringsselskapet
dekker mest mulig av boligselskapets utgifter
når det oppstår en forsikringsskade. Dette
kan være både komplisert og omfattende,
men heldigvis er det hjelp å finne.
OBOS har en egen forsikringsavdeling som
i samarbeid med selskapets forvaltnings
konsulent, hjelper styret med oppgaver
knyttet til forsikring.
– OBOS har i dag avtale med s elskapene If,
Gjensidige, Tryg Forsikring og OBOS For
sikring. Vi arbeider kontinuerlig for at våre
avtalepartnere skal tilby boligselskapene
skreddersydde forsikringsprodukter til
lavest mulig pris, forteller Håkon Krogenæs,
teamleder i forsikringsavdelingen.
Forsikringsavtalene som formidles via for
sikringsavdelingen i OBOS er gjennomtenkte
pakkeprodukter. I tillegg til dekning av byg
ningsmassen, inneholder de rettshjelpsdek
ning, ansvarsdekninger og ulykkesforsikring
for dugnadsdeltakere.
– Vår primære oppgave er å være bolig
selskapets representant overfor forsikrings
selskapet. Vi behandler over 3500 skader
i året og er godt kjent med forsikrings
selskapenes vilkår og hvilke skader som
dekkes, sier Krogenæs.
Når en skade oppstår, skal den meldes fra
om via forsikringsavdelingen. All korrespon
danse til styret blir sendt dit og arkivert,
og all skadehistorikk gjøres tilgjengelig på
Styrerommet.net.
I tillegg til oppfølging av forsikringsskader,
kan boligselskapene få bistand fra for
sikringsavdelingen ved tegning, endring av
avtalen og innhenting av tilbud.

Enkelt å bytte
• Er ditt boligselskap forsikret
i et forsikringsselskap som
OBOS ikke samarbeider med?
Be gjerne forsikringsavdelingen
om å innhente tilbud fra våre
samarbeidspartnere.
• Er boligselskapet ditt forsikret i
et forsikringsselskap som OBOS
har avtale med, men gjennom
en annen assurandør? Send en
e-post til forsikring@obos.no,
der det bekreftes at boligselskapet ønsker seg over i forsikringsavdelingens portefølje.
– Vår primære oppgave er å
være b
 oligselskapets represen
tant overfor forsikringsselskapet,
forteller Håkon K
 rogenæs, team
leder i forsikringsavdelingen.
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Denne var ny engang...

Det var også avløpsrørene i bygget ditt.
TT-teknikk har 30 års erfaring med å vedlikeholde og fornye rør i borettslag og sameier. Vi undersøker og
fornyer gamle avløpsrør uten et eneste spadetak, boring eller støy. Vår metode er godt dokumentert, med blant
annet teknisk godkjenning fra SINTEF, og metoden forlenger levetiden til avløpsrørene med mer enn 50 år.
Ta kontakt i dag for gratis befaring og forebygg større inngrep i fremtiden.

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

RØRFORNYING

RØRINSPEKSJON

GRAVEARBEID

VEDLIKEHOLDSSPYLING

Guide juristen

JUSS

Borettslagets
pant går foran
andre
Høyesteretts ankeutvalg skapte
sist høst usikkerhet rundt boretts
lagenes legalpanterett. Nå endres
loven til borettslagenes fordel.

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

B

orettslaget har normalt in
gen andre inntekter enn det
som hentes inn i felleskostnader
fra andelseierne. Andelseierne
betaler for å dekke borettslagets
løpende fellesutgifter til lån, drift
og vedlikehold. Felleskostnade
ne vil kunne variere ettersom
fellesgjeld nedbetales og blir
mindre, mens nye låneopptak for eksempel til vedlikehold - får
gjelden til å øke.

Ethvert mislighold fra én an
delseier må dekkes av de andre.
For å sikre borettslagets krav på
felleskostnader og andre krav fra
lagsforholdet, har laget legalpan
terett i andelen som går foran
alle andre heftelser. Panteretten
har rettsvern uten registrering.
Hensynet til de øvrige kreditorer
ivaretas ved at legalpanteretten
er oppad begrenset til to ganger
Folketrygdens grunnbeløp (1 G
utgjør 92 576 kroner). Boretts
laget kan altså ikke sitte på gjer
det og la utestående felleskost
nader vokse ubegrenset, men bør
følge opp mislighold raskt.
Legalpanteretten er såkalt
«særlig tvangsgrunnlag» etter

tvangsloven § 11-2, og det er der
for ikke nødvendig med annet
tvangsgrunnlag (for eksempel
dom for kravet) før borettslaget
krever tvangsdekning, som skjer
ved tvangssalg. I praksis er det
heldigvis sjelden tvangssalg må
gjennomføres. Trusselen om
tvangssalg er meget effektiv
motivasjon til å gjøre opp for seg.
Loven gir ikke et entydig svar på
om borettslagets krav også gjel
der mislighold etter tidspunktet
for beslutning om tvangssalg.
Domstolene har i praksis lagt til
grunn at kravet gjelder fram til
tvangssalget faktisk er gjennom
ført, men Høyesteretts anke
utvalg avsa den 26. november
2015 en kjennelse som skapte
stor usikkerhet for borettslage
ne. Ankeutvalget la til grunn – i
det minste tilsynelatende - at
legalpantet kun dekket felles
kostnader som var forfalt når
tvangssalget ble besluttet, ikke
de terminer som ble misligholdt
i tiden etter. Fra beslutning til
gjennomført tvangssalg kan det
gå både måneder og kanskje
mer enn ett år. Dersom dette
skulle vært rettstilstanden, ville
det vært alvorlig for borettslag
ene. Erfaringen er at mislighold
ikke stanser ved beslutning om
tvangssalg – tvert imot mister
ofte skyldner siste rest av incen
tiv til å gjøre opp for seg.

mmFor å sikre bo
rettslagets krav
på felleskost
nader og andre
krav fra lagsfor
holdet, har laget
legalpanterett i
andelen som går
foran alle andre
heftelser.

I tiden etter ankeutvalgets
kjennelse opplevde vi at flere
tingretter begynte å avsi kjennel
ser etter det de mente var den
nye rettstilstanden, og dermed
avskar borettslagene fra store
deler av kravet. Andre domstoler
tolket ankeutvalgets kjennelse
annerledes. Det var et åpen
bart behov for rettsavklaring.
Sammen med NBBL og USBL tok
OBOS kontakt med Kommunalog moderniseringsdepartemen
tet for å endre loven slik at det
ble klart at legalpantet også dek
ker misligholdte felleskostnader
etter tvangssalgskjennelsen.
Departementet tok ballen og
lovproposisjonen ligger nå i
Stortinget for behandling.

Legalpanterett
Legalpanteretten oppstår med
hjemmel direkte i loven, uten at
det behøves noen avtale mellom
partene eller noen beslutning av
offentlig myndighet.
Legalpanteretten vil i mange
tilfeller være beskyttet i forhold
til eierens kreditorer og tredjeparter, uten at tinglysing eller annen
tilsvarende rettsvernsakt er foretatt, og retten får i disse tilfellene
gjerne beste prioritet. Til gjengjeld
foreldes retten forholdsvis raskt.
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Guide høstseminar

H Ø S T S E M I NA R

Smartere
energimåling
Utrullingen av nye strømmålere til alle
landets boliger er like rundt hjørnet. Blir
du med på høstseminaret i Oslo, får du
vite mer.
TEKST HENR IK SØR LIE

E

lhub er navnet på en såkalt
datahub som skal omfatte
alle måledata for strøm i Norge.
Formålet er å etablere en effektiv
IKT-infrastruktur for sluttbruker
markedet for kraft. Som del av
prosjektet vil alle husstander få ny
strømmåler.
– Det er netteier som bytter
ut strømmålerne, og for Oslos
del betyr det Hafslund Nett.
Boligselskapene vil bli kontaktet
av netteier når det nærmer seg
utskifting. Kostnadene til strøm
måler og installering er det nett
eier som står for, forteller Vidar
Hellstrand, gruppeleder VVS og
Energi i OBOS Prosjekt.
Utrullingen skal etter planen
være ferdig innen 2019. Da skal
alle ha AMS-måler, som er for
kortelse for Avanserte Måle- og
Styringssystemer. Disse sender
måledata automatisk hver time,
og strømkundene slipper å lese
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av måleren hver måned. Kontinu
erlig oversikt over pris og forbruk
gjør det enklere å spare penger
– for eksempel ved å sette på
vaskemaskinen når strømprisen
er på det laveste.
Stadig flere boligselskap ønsker
å spare energi, og det er også
økende interesse for å installere
solcelleanlegg og selge over
skuddsenergi.
– Det har vært avgifter og regel
verk som har skapt barrierer for
at boligselskap kan selge eventu
ell overskuddsstrøm til markedet,
men nå blir disse fjernet. Det skal
bli enklere å være plusskunde i
strømmarkedet, sier Hellstrand.
! Vil du vite mer? Det årlige høst-

seminaret for styremedlemmer
blir arrangert i Oslo tirsdag 27.
september fra kl. 17.00. Elhub,
AMS-målere og plusskunde
ordningen er ett av fem emner.

mmInnen 2019
skal alle bolig
selskaper ha
AMS-målere, en
forkortelse for
Avanserte Måleog Styrings
systemer. Denne
er alt montert i
Solvang boretts
lag på Hamar.

kkVidar Hell
strand fra OBOS
Prosjekt forteller
mer om nye
strømmålere på
høstseminaret i
Oslo.

Høstens seminarer
Oslo 27. september, UBC,
Ullevål stadion
Nordvest 1.-2. oktober, Geiranger
Rogaland 26. oktober,
Thon Hotel Sandnes
Vestfold 29.-30. oktober,
Farris Bad
Østfold 12. november,
Scandic City
Stor-Bergen 19. november,
Ole Bull Scene
Innlandet er foreløpig uavklart

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,
obosforsikring.no/bedrift

Tørr bolig
Vi utfører skadetakst,
fuktinspeksjon og tiltak mot fukt.
Vi løser fuktproblemene i
kjeller, fritidsbolig, bygninger
m.fl. steder.

For høyt radonnivå kan være helseskadelig.
Vi løser dine radonproblemer!

Du har utfordringene vi har løsningene!
Ring oss i dag på telefon 22 29 01 01

MONTERING

SALG

UTLEIE

MÅLING

BEFARING

TILTAK

www.stoppradon.no

Byggmesterkontoret AS, Bølerveien 24, 0690 Oslo, Tlf: 22 29 01 01, Epost: post@byggmesterkontoret.no www.byggmesterkontoret.no

Gårdpass

- Et firma i OBOS-konsernet.

– Allsidig og trygg!

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

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
VINTER

VAKTMESTER

GRØNT

CONTAINER

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

Bolig & Miljø dette er obos

Fornøyde kunder!

Kurskalender

Tilbakemeldinger fra våre kunder for å sikre at vi tilbyr de riktige tjenestene og
utvikler oss i riktig retning, er viktig for oss. Vi gjennomfører derfor årlige kundeundersøkelser. Undersøkelsene retter seg mot styreledere som har hatt vervet
minimum ett år, eller mot nyvalgte styreledere. Resultatene fra førstnevnte undersøkelse foreligger nå, og det er meget gledelig å se at av 1720 besvarelser er hele
95,1 % fornøyde eller svært fornøyde med OBOS som forretningsfører!
Vi har i undersøkelsen også fått mange innspill til nye tjenester eller utvikling av
eksisterende, og vil benytte tilbakemeldingene fra dere til å forbedre oss. Vårt mål
er som alltid å levere dere den beste forvaltningstjenesten på markedet.
Takk for alle innspill så langt og for at dere tok dere tid til å svare!

Aktuelle kurs:

HMS-internkontroll i
boligselskaper
En innføring i hvordan helse, miljø- og
sikkerhetsarbeidet bør drives i boligselskaper. Vi foretar en vernerunde
i et boligselskap for å vise HMS i
praksis.
Tid: 14. september kl. 17-21
Sted: Utvalgt boligselskap i Oslo
området

HMSmodulen på Styrerommet

Visste du at...

Lær hvordan HMSmodulen kan brukes som et praktisk verktøy til hjelp i
organiseringen av HMS arbeidet.
Tid: 21. september kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

24%

Mislighold

av styrelederne
blant våre forvaltningskunder, har
hatt vervet i mer
enn 5 år?

Kurset vil belyse reglene for hvordan
styret skal håndtere mislighold.
Av våre boligforvaltningskunder
er 49 % borettslag, 46 % sameier og
5 % boligaksjeselskaper?

Tid: 20. september kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Videregående Excel
Et kurs for deg som kan litt Excel fra før
og ønsker å utvikle dine kunnskaper.
Tid: 11. og 13. oktober kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

Påmelding til:

OBOS har et eget energiselskap
som satser på vannkraft og miljøvennlig energi?

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 styreopp
gavene. Ønsker dere en større
eller mindre avtale? Kontakt
forvaltningskonsulenten din.

1900
Over 1 900 styremedlemmer deltok på våre
kurs i 2015

kompetanse@obos.no
Se styrerommet.net eller
obos.no/kurs for flere
kurstilbud.

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 forvaltnings
konsulenten din som vil hjelpe
dere.

Digital HMS-løsning
I HMS-modulen på Styrerommet.
net kan rammeverket tilpasses
boligselskapet. Styret velger
relevante områder og oppgaver
innen helse, miljø og sikkerhet, alt
etter bygningsmasse og behov.
Her kan styret planlegge opp
gaver, registrere gjennomførte
aktiviteter og utarbeide rapporter.

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 Møl
lerUndall
• Trykksaker fra Allkopi
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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!

Venator AS er et rådgivende firma innen brannsikkerhet. Vi har i dag 15 ansatte som arbeider med brannforebyggende arbeid.
8 av disse er sivil og branningeniører som arbeider direkte med brannrådgivning på eksisterende bygg og nybygg, og dekker
således alle roller innen det brannforebyggende arbeidet.
Venator AS synes det er bra at den nye «Forskrift om brannforebygging» tydeliggjør skille om hva eier og bruker er ansvarlig
for. Det er også enkelte justeringer i forhold til røykvarslere og brannslanger i bolighus. Her er noen av hovedpunktene som
gjelder for eksisterende bygg:
Røykvarslere: Antall røykvarslere i eksisterende bolig vil nå bli vurdert i forhold til inndelingen av etasjen. Det skal minimum
være en røykvarsler i hver etasje, men også antall soverom og størrelse på etasjen vil være med på å bestemme hvor mange
røykvarslere som skal monteres. Utløst alarm skal høres tydelig i oppholdsrom og soverom når dører imellom er lukket.
Husbrannslanger: I boliger hvor det benyttes husbrannslange som slokkemiddel, er det nå ikke lenger tilfredsstillende med
«flat brannslange». Det er nå krav om at husbrannslangen skal være formfast, og med minimum innvendig diameter på
10 mm og med fast tilkobling til boligens vannforsyningsnett.
For mer informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med Venator AS.

Rådgivningstjenester
Branntekniske tjenester
Gjennomføring av risikokartlegging og analyse av bygg
Internkontroll og HMS-rådgivning

Vergo – det nettbaserte styringssystemet
som holder orden på virksomhetens driftsog lovpålagte dokumentasjonsbehov
Avviksbehandling og historikk dokumenteres slik at
leting i papirer, arkiver og dokumenter unngås.

Etablering og revisjon av internkontrollsystemer
Statusrapport med tiltaksplan og budsjettoverslag
FDVU-dokumentasjon
Venator AS
Møllergata 39, 0179 Oslo
Tlf: 23 00 86 60 Fax: 23 00 86 61
Epost: firmapost@venator.no
Les mer på www.venator.no

Baktrappa
?

September er en skøn og moden
kvinde med kloge træk og gyldent hår.
TOV E DITLEVSEN

Test deg selv!

OBOS-quizen
1. 	Fra hvilket land kommer moteskaperen Malene Birger?
2. 	I hvilken nordisk hovedstad ligger
strøket SoFo?
3.	
Hva heter Bergens ordfører siden
kommunevalget i 2015?
4. 	
Hennig Olsen har sin «Båtis» men
hva heter det tilsvarende produktet til Diplom Is?
5. 	Hvilken TV-realityserie ble vunnet
av Marius Samuelsen (18) våren
2016?
6. 	Hvilken Sverre spilte rollen som
kriminalbetjent Hermansen i
Olsenbanden-filmene?
7. 	Hvem er kjæresten til Ned
Nickerson i bokserien av Carolyn
Keene?
8. 	
Hvilken duo medvirket i kriminalmusikalen «Den syngende Frk.
detektiv» i 2001?
9. 	Hvem gav i 1993 ut diktsamlingen
«Den sumaren eg fylte diesel»?

10. 	Hva heter Block Watnes adm. dir.
til etternavn; Benth A. Eik, Gran
eller Furu?
11. 	Hvilket land vant årets finale i
Eurovision Song Contest?
12. 	I hvilken OBOS-ligaklubb er Arne
Sandstø hovedtrener?
13. 	Hvilket instrument spiller
engelskmannen Nigel Kennedy?
14. 	Hvilket lag i Premier League
går under kallenavnet «The
Cherries»?
15. 	Hvor mange kort er det i en kortstokk
med tarot-kort: 52, 66 eller 78?

LØSNING: 1. Danmark 2. Stockholm (South of Folkunggagatan) 3. Marte Mjøs Persen (Ap) 
4. TipTop 5. Idol 6. Sverre Wilberg 7. Nancy Drew 8. Adrian/Bjørnov (Dollie) 9. Arne
Hjeltnes 10. Eik 11. Ukraina 12. FK Jerv fra Grimstad 13. Fiolin 14. Bournemouth 15. 78

Radio Gaga

Hva synes du om
nye Bolig & Miljø?
Vi har nå laget to utgaver av Bolig
& Miljø i helt nytt design. Bladet ser
annerledes ut, synes vi, og mye av
innholdet er også endret fra tidligere. Samtidig har vi prøvd å ta med
oss det beste fra bladets historie.
Vi vil veldig gjerne høre hva våre
lesere synes om bladet i ny drakt.
• Er det noe du er ekstra godt fornøyd med?
• Er det noe du savner?
• Hva bør vi skrive mer om?
• Hva kan vi godt la være å skrive
om?
Sender du en e-post med dine
tanker om nye Bolig & Miljø til
espen.borhaug@obos.no, er du
med i trekningen om ti Flax-lodd.
Vinnerne kåres i denne spalten i
neste utgave.

R A D I O G AG A © Ø Y V I N D S AG Å S E N
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Utnytt plassen under bakken!

Conservo Miljø er en leverandør med ekspertise på
nedgravde containere. Vår kvalitet i alle ledd gir deg som
kunde lang levetid på investeringen.
Vi tar hånd om prosjektledelsen for dere!
Ta kontakt for en optimal løsning som har disse fordelene:
• Større kapasitet
• Hygienisk
• Plassbesparende
• Estetisk
• Adgangskontroll
• Økonomisk
• Økt brannsikkerhet
• Universelt utformet

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

Tlf.: 976 19 291 www.conservomiljo.no

Elektriker

Blikk/kobberslagere

Fasade og tak – vår sak!

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

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

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

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

®

Postkasser
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

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

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

Murer

Parkmøbler

Vi har parkmøbler
Tlf: 800 31 420
www.lekogsikkerhet.no
Epost: post@lekogsikkerhet.no

Ventilasjon

Vaktmestertjenester

Låsesmeder
En av Oslos ledende låsesmeder!

Vaktmestertjenester
22 99 18 80
oed@obos.no

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

Radon
Fra lås og beslag til
calling og adgangskontroll

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

Ring 06866 • www.kaba.com

vaktmester-oslo.no
Anleggsgartnere

Skilter
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22 38 92 92
www.vaktmesterandersen.no

Brannsikring

BRANNSIKKERHET!

SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD
AV GRØNTANLEGG

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

www.oslo-brannsikring.no

Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

Tlf.: 22 88 45 80
post@gmas.no • Tlf. 64 86 95 50 • www.gmas.no

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

Vinduer og dører

Eiendomsservice

Hjelp hele året!

VINTER - VÅR - VAKTMESTER - CONTAINER

www.gaardpass.no

23 17 85 00

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

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

Ingen jobb for liten – Ingen jobb for stor

Lekeplasser

Renhold
	
  	
  	
  

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

PARTNEREN.NO	
  

VI HAR FALLUNDERLAG

www.lekogsikkerhet.no
Tlf: 800 31 420

	
  
	
  

	
  

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

Uansett hva du bruker nettet til

Med bredbånd fra
Canal Digital er du alltid på
Les mer om Alltid På Nett-garantien på canaldigital.no/garanti

Alltid På Nett
garanti

