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Eldre beboere
Brått ble det dyrere
for sameiet å tilpasse
dører til eldre beboere.
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Penger spart...
Se hvordan selskapet
kan øke inntekter og
kutte utgifter.
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Guide
Herborvi.no lanseres
i nytt og mer brukervennlig design.
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Kast lys over økonomien

Det innebærer er stort ansvar
å sitte i styret i et boligselskap. I
denne utgaven av Bolig & Miljø ser
vi nærmere på hva dette betyr der
det er en risiko for å møte folk med
uhederlige hensikter. Vi vet at svart
arbeid er et utbredt fenomen i byg
gebransjen. Hvordan skal et styre
som bestiller et arbeid forsikre
seg om at dette utføres innenfor
rammene av lover og regler? Det
kan være vanskelig å vite, men
vi gir deg noen gode innspill. Det
beste er kanskje å be om hjelp fra
profesjonelle rådgivere.

Svart arbeid
Det kan være
vanskelig å avsløre
ulovlig byggearbeid.
Side 8

Airbnb i
borettslaget
Kan styret sette
grenser for
nettbasert utleie?
Side 24

2

Hvor mye kan du leie ut?

3

Styrets hverdag

Airbnb hadde de færreste av
oss hørt om for to år siden. Det
kan gi en grei ekstrainntekt å leie
ut hele eller deler av boliger, men
hvor går grensen for skatte- og
momsplikt? Hvilke rettigheter har
styret i borettslaget og den enkelte
beboer?

Høst er budsjettid
Vi gir nye styremedlemmer
en innføring i budsjettarbeid.
Side 23
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Asvarlig redaktør
Åge Pettersen
Redaktør
Espen Børhaug, tlf: 918 45 600
E-post: espen.borhaug@obos.no

Årsbudsjettet er rutine for
noen, for andre en ny og krevende
utfordring. Denne gangen prøver
vi å gi nyttig informasjon til
styremedlemmer som har begren
set erfaring. Vi håper samtidig at
våre råd og vink om kostnads
kontroll og inntektsmuligheter er
til nytte for langt flere. Lykke til
med det viktige arbeidet!

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

Annonsesalg
HSmedia v/ Mona Jørgensrud
Tlf: 911 73 473
E-post:
mona.jorgensrud@hsmedia.no
Design/konsept
Redink

Trykk
07 Gruppen
Forsidefoto
Thomas
Haugersveen

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

Frist for nye energikrav
Fra 1. januar i år har det vært en overgangsfase til de nye
energikravene i byggeteknisk forskrift. Overgangsfasen tar
slutt når 2017 begynner. Da må alle boligbyggelag ha tilpasset seg de nye energikravene. (nbbl.no)

Tøff konkurranse
BÆRUM

OBOS forbyr spekulasjon
OBOS forbyr videresalg av kontrakter på nye boliger
som ennå ikke er ferdigstilte. Forbudet gjelder for
prosjekter i Oslo-området.
– Denne type spekulasjonskjøp
bidrar til å presse boligprisene i
Oslo-regionen unødig oppover.
OBOS ønsker ikke å bidra til dette
og innfører et forbud mot å videre
selge kontrakter på boliger som
ikke er ferdigstilte, sier konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj.
I dagens hete boligmarked er det
mange aktører som kjøper bolig
for videresalg eller for utleie.
Mange av videresalgene skjer før
boligene er ferdig bygget og inn
flyttet, salg av såkalt kontrakts
posisjon.
Man kan kjøpe en bolig som
ennå ikke er ferdigbygget ved å
investere kun 10 prosent av den
totale kjøpesummen. I dagens
boligmarked kan man oppnå en
gevinst på inntil en million kroner
ved et salg av kontrakten rett før
innflytting.
– Vårt formål er å selge boliger

til de som trenger en bolig for å bo
der selv. Vi oppfordrer også resten
av bransjen til å ta samfunns
ansvar og å stå sammen med oss
for å stoppe slik spekulasjon, sier
konsernsjef Siraj.
Kjøpere som av ulike grunner
har behov for å komme seg ut av
kontraktsforholdet, kan avbestille
kjøpet i henhold til bustadopp
føringslovas bestemmelser om
avbestilling.
OBOS har også foreslått disse
tiltakene når folk kjøper bolig
nummer to (sekundærbolig):
Krav om minimum 30 prosent
egenkapital ved kjøp av sekun
dærbolig.
Krav om avdrag ved høyere
belåning enn 60 prosent ved
kjøp av sekundærbolig.
Fjerne skatterabatt på lignings
verdi for sekundærbolig. //

mm– OBOS vil
ikke bidra til
boligspekula
sjon og innfører
et forbud mot
å videreselge
kontrakter på
boliger som ikke
er ferdigstilte,
sier konsernsjef
Daniel Kjørberg
Siraj.

Bærum kommune har vedtatt
at alle større byggeprosjekter
skal ligge nært kollektivknutepunkter. Dette bidrar til økt
konkurranse om tomtene, og
Erling Rein i Asker og Bærum
Boligbyggelag (ABBL) vedgår
at det er svært krevende å henge med. I dag har boligbygge
laget ingen prosjekter under
bygging i egen regi.
ABBL mener kommunene
Asker og Bærum bør åpne
for boligbygging lengre unna
kollektivknutepunktene, for å
hindre at boligprisene skyter
enda mer i været.
– Jeg har tenkt på hvor det i
så fall kunne være, men det er
ikke lett å se, sier Ole Kristian
Udnes (H), varaordfører i Bærum, til Budstikka.

Nye fordeler hos
OBOS Forsikring
Her kommer to nye gladmeldinger fra OBOS Forsikring:
Er boligselskapet du bor i
forsikret hos OBOS Forsikring,
får du ekstra rabatt på dine
private forsikringer hos OBOS
Forsikring.
Oppstår det en skade som
rammer både bygningen du
bor i og ditt innbo – og begge
deler er forsikret hos OBOS
Forsikring – trekkes det bare
egenandel på boligselskapets
forsikring.
Har du spørsmål - kontakt
oss på tlf. 02335 eller e-post
obosforsikring@obos.no.
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Godt vedlikehold er god økonomi
Dette vet vi fordi vi har en egen vedlikeholdsavdeling.
Alle ansatte har yrkesfaglig håndverkerutdanning og
-erfaring.

En av fordelene med å benytte våre håndverkere er
at de har tett dialog med vaktmesteren som jobber
i eiendommen. På denne måten har håndverkeren
førstehåndskunnskap om eiendommen og kan levere
tjenester ut fra styrets vedlikeholdsplan for eiendommen.
Vi har også gode samarbeidspartnere og underleverandører når det gjelder tjenester som elektrikere og
rørleggere.
• Snekker
• Elektriker
• Rørlegger
• Maler

• Blikkenslager
• Murer
• Glassmester
• Låsesmed

Vedlikehold

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

vaktmesterandersen.no

entré nyheter
Kart skaper strid

Snittpris runder 60 000 kroner

BERGEN

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-bruktboliger i Oslo er for første
gang på over 60 000 kroner. Etter en prisstigning på 2,0 prosent i august,
fortsatte veksten også i september. Da steg prisene med 0,9 prosent.

Rekordsalg av nye boliger
Fra august i fjor til i år er det solgt 33 444 nye boliger i Norge. Det
er det høyeste nivået siden boligprisene kollapset på slutten av
1980-tallet. Etter årets første åtte måneder ligger boligsalget 14
prosent over samme periode i fjor.
– Det er salget av leiligheter
som øker mest, med 27 prosent.
Salget av småhus går tilbake fire
prosent, mens eneboligsalget
øker med én prosent sammenlig
net med samme periode i 2015,
sier Per Jæger, administrerende
direktør i Boligprodusentenes
Forening, til NRK.
Mudassar Kapur, Høyres bolig
politiske talsperson, tar de nye
tallene til inntekt for regjerin
gens boligpolitikk.
– Dette viser at regjeringens
konkrete politikk for å få bygge
takten opp og byggekostnadene
ned, fungerer, konstaterer Kapur.
SV-leder Audun Lysbakken
mener på sin side at norske
politikere lider av kollektiv
handlingslammelse i kampen
mot den galopperende boligpris

veksten og økte sosiale forskjel
ler. Lysbakken tok nylig til orde
for en nasjonal eiendomsskatt i
kombinasjon med lavere skatt på
arbeid.
– Det er politisk feighet og
latskap å sende en ny skatte
regning til innbyggerne i stedet
for å fremme konkret politikk for
å få byggetakten opp og bygge
kostnadene ned, svarer Mudassar
Kapur.
Flere faktorer gjør at dagens
situasjon ikke er direkte sam
menlignbar med den for nær 30
år siden.
På slutten av 1980-årene lå bo
liglånsrentene på 16-17 prosent.
I dag er renten nær null. I tillegg
var sparingen i husholdningene
kraftig negativ, noe som er det
motsatte av i dag. //

mm Nyboligsalget
i Norge går stry
kende, som her
i Kværnerbyen i
Oslo.

Byrådet i Bergen har pekt
ut syv områder til fortetting
og boligbygging i fremtiden.
Kartet skaper strid i byen.
Folkeveksten i Bergen er
betydelig. Målet er å bygge
28.000 nye boliger frem mot
2030. Det såkalte strategiske
temakartet peker ut syv områder til fortetting og boligbygging, med særlig vekt på det
utvidede Bergen sentrum.
Mange utbyggere og
planleggere har protestert
mot det som oppfattes som
et byggeforbud utenfor disse
sonene. Samtlige syv soner
er etablerte bomiljøer, og
prosessene blir dermed langt
mer komplisert og tidkrevende. Mange spør om det i det
hele tatt er mulig å bygge så
mange boliger uten å ta større
deler av Bergen i bruk.
– Dette kan ikke være til hinder for at eksisterende boligområder med gode kollektivløsninger fornyes og fortettes.
Det kan heller ikke være til
hinder for feltutbygging av
bærekraftige boligområder
utenfor de syv kompakte områdene, mener Norvald Visnes
i opposisjonspartiet Høyre.
Under bystyrets behandling
valgte byrådspartiene Ap, KrF
og Venstre å myke opp formuleringene.

Bunnen nådd
JÆREN

Boligmarkedet er i ferd med
å våkne til liv igjen på Sørvest
landet.
– Det kan se ut som at det er
flere kjøpere ute i markedet enn
det var i vår, og det er også færre
boliger ute for salg nå. Det fører
til en bedre balanse mellom
tilbud og etterspørsel, sier leder
i Rogaland eiendomsmeglerforening, Bård Birkeland, til
Jærbladet.
Fortsatt ligger Rogaland etter
prisutviklingen i landet for øvrig.
Prisstigningen etter august for
hele landet er 9,1 prosent, mens
prisutviklingen for Jæren viser en
oppgang på 2,9 prosent.
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Mafia i boligselskapet?
Ingen vil ha mafiaen på jobb i boligselskapet. Men mange
organiserte kriminelle har byggebransjen som arbeidsplass.
Hva kan styret gjøre for å holde kjeltringene unna?
T E K S T T Y R A T. T R O N S TA D F O T O T H O M A S H AU G E R S V E E N
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Tema svart arbeid

T

retti prosent av omsetningen
i norsk byggebransje er svart,
viser informasjon fra Skatteetaten.
Ifølge Kripos, er byggebransjen blitt
en bransje der organisert krimina
litet er i ferd med å få innpass. Og
det er nettopp i byggebransjen at
norske borettslag og boligsameier
kjøper mange av sine tjenester.
Hvordan kan styreledere og styre
medlemmer – som regel vanlige
mennesker uten bransjekunnskap
– vite om taktekkerfirmaet som
skal reparere takene i borettslaget
opererer med lovlige arbeidskon
trakter, betaler skatt og moms og
følger lovverket?
– Når et borettslag eller bolig
sameie bestiller varer og tjenester,
er det å regne som et profesjonelt
firma. Dermed må det følge bygg
herreforskriften, som skal sikre at
helse og arbeidsmiljø på bygge
plassen blir ivaretatt. Men mange
styremedlemmer og styreledere
har ikke så mye kunnskap om den.
De vet helt enkelt ikke helt hva
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slags ansvar de har når de bestiller
håndverkertjenester, sier avde
lingsleder Robert Selseng i OBOS
Prosjekt i Rogaland.
Ufrivillige bidrag til kriminalitet.
OBOS Prosjekt bistår ofte boligsel
skapene når tilbudene skal hentes
inn. Men av og til velger styret å
gjøre jobben selv, kanskje fordi
det mener at det blir for kostbart
å leie inn prosjektledelse, særlig
på mindre prosjekter. I en bransje
der arbeidslivskriminalitet, svart
arbeid og svindel er vanlig, kan
borettslaget ende opp med å velge
tilbydere som er en del av den
svarte økonomien – og dermed
ufrivillig gi sitt bidrag til organisert
kriminalitet.
– Et sameie innhentet nylig
priser på malingsarbeider. De
kontaktet oss for å kontrollere
prisene de hadde fått inn, og da så
vi at ett av firmaene som hadde
gitt tilbudet med lavest pris, hadde
oppgitt referanser på noe som et

Skatteetaten
anslår at så mye
som 30 prosent
av omsetnin
gen i norsk
byggebransje er
ulovlig.

FAK TA

Kriminalitet i
byggebransjen
De siste årene har Skatte
etaten, Arbeidstilsynet
og politiet beskrevet en
utvikling i norsk arbeidsliv
med utstrakt bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial
dumping, tvangsarbeid,
fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte
og bruk av legale bedrifter
som skalkeskjul for kriminalitet, blant annet narkotikahandel. Problemet
anses for å være særlig
stort i byggebransjen.
Du kan lese mer på
www.handlehvitt.no.
Nettsiden er drevet av
«Samarbeid mot svart
økonomi», i regi av KS, LO,
YS, Skatteetaten, Unio og
NHO.

helt annet firma hadde utført. Vi
så også at tilbudsbeskrivelsen var
for dårlig. Den lave prisen skyld
tes delvis at firmaet ikke hadde
sikringssystemer for arbeiderne,
og fra et annet hold fikk vi vite at
arbeiderne også trolig hadde falske
kontrakter. De seriøse tilbyder
ne var betydelig dyrere. Sameiet
valgte heldigvis en av de seriøse,
forteller Selseng.
Stort samfunnsproblem. At organi
serte kriminelle har inntatt bygge
bransjen, viser seg på flere måter.
Hvitvasking av penger, menneske
handel og grove brudd på arbeids

Når man først tar på seg
et verv og sitter i styret for
et borettslag eller bolig
sameie, må man ta inn over
seg at det stilles krav.
S E K S J O N S S J E F B J Ø R N M A R H AU G ,
S K AT T Ø S T

miljøloven foregår under dekke av
å være vanlig næringsvirksomhet.
Metodene kan være sofistikerte,
slik at firmaene virker seriøse ved
første øyekast.
– Dette er et stort problem for
samfunnet og for b
 yggenæringen.
Samfunnet går glipp av store
skatteinntekter. Seriøse firmaer
får problemer fordi regelbryterne
er billigere. Over tid er dette veldig
alvorlig, sier direktør Audun Brandt
Lågøyr i Byggenæringens Lands
forening (BNL).
Han kjenner til eksempler på bo
rettslag som har leid inn organiser
te kriminelle, men uten å være klar
over det. Han mener at borettsla
gene bør bli mer bevisste når de
henter inn anbud i byggebransjen,
og at myndighetene også har et an
svar for å gjøre det lettere å finne
fram til de seriøse aktørene.
– Både politiet, skattemyndighe
tene og regjeringen sier at sjansen
for å havne borti useriøse aktører
er så stor at det er desto viktigere

Metodene kan
være sofistikerte,
slik at alt ser
lovlig ut.
Robert
Selseng, OBOS
Prosjekt.

Audun
Brandt Lågøyr i
Byggenæringens
Landsforbund.
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Tema svart arbeid
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Sjekk dette!
Byggenæringens Landsforening har laget en
veileder som skal gjøre det
enklere å velge seriøse
bedrifter og dermed forebygge useriøsitet i prosjektene. Hele veilederen kan
lastes ned fra www.bnl.no.
Her er noen av tiltakene
som foreslås i sjekklisten:

1 Bedriftssjekk

å være forsiktig når man inngår
kontrakter. Jeg vil oppfordre bo
rettslagene til å bruke fagfolk når
de skal innhente tilbud og bruke
dem godt. Å velge på laveste pris,
kan ofte bli dyrt, både for boretts
laget og for samfunnet, mener
han.
Vil ha større åpenhet. Seksjonssjef
Bjørn Marhaug i Skatt Øst forteller
at Skatteetaten vurderer om det
er behov for å endre de strenge
reglene om taushetsplikt, slik at
det skal bli mulig for offentlighe
ten å få tilgang til Skatteetatens
informasjon om den bedriften
man vurderer å kjøpe en tjeneste
av. For den offentlig tilgjengelige
skatteattesten sier ikke alt.
– Vi har jo eksempler fra Oslo
der et stort firma hadde tatt på seg
en glassfasadejobb for kommu
nen, men der vi i Skatteetaten
hadde informasjon om at firmaet
ikke var registrert i Norge og stod
med ubetalte skattekrav. En avtale
med Oslo kommune som sikret
opphevelse av taushetsplikten ga
oss anledning til å informere kom
munen om dette. Dette er jo in
12 BOLIG & MILJØ

Hvitvasking
av penger, men
neskehandel og
grove brudd på
arbeidsmiljøloven
foregår under
dekke av å være
vanlig nærings
virksomhet.

formasjon som et borettslag eller
boligsameie også kan ha bruk for.
Dette er viktig beslutningsinfor
masjon, fordi det indikerer at det
ikke er samsvar mellom den job
ben firmaet har tatt på seg og det
de har av omsetning og ressurser.
Det gir i alle fall grunnlaget for å
stille mange spørsmål, sier han.
Marhaug mener at de strenge
reglene om taushetsplikt faktisk
beskytter kriminelle aktører,
fordi informasjonsflyten blir
vanskelig.
– Norske borettslag og bolig
sameier er gode oppdragsgivere,
og det tiltrekker seg kriminelle
aktører rett og slett fordi vi har
god råd og er litt naive. Men jeg
mener at når man først tar på
seg et verv og sitter i styret for et
borettslag eller boligsameie, må
man ta inn over seg at det stilles
krav. Som styremedlem har du en
plikt til å sette deg inn i gjeldende
regelverk. Og det samme gjelder
jo for et styre i et boligselskap
som for alle andre: Hvis du får
et tilbud som er så godt at det er
for godt til å være sant, så er det
akkurat det. //

www.startbank.no er et nettsted hvor styret kan sjekke
bedriftens organisasjonsnummer, MVA-registrering,
registrering i NAV arbeidtaker-arbeidsgiverregister,
år i drift, antall ansatte og
kredittverdighet. Ved behov
sjekkes også referanser,
kvalifikasjoner og godkjenning som lærebedrift.
Ved innleie kan styret sjekke at bemanningsforetaket
er oppført i Arbeidstilsynets
register. Utenlandske foretak med næringsvirksomhet
i Norge må ha et norsk
organisasjonsnummer.
2 Tilbudsforespørsel
og avklaringsmøte

Ved tilbudsforespørsel og
avklaringsmøte, bruk malene som finnes for dette på
www.bnl.no.
3 Tvangssalg

Veilederen gir også nyttige
tips og sjekkpunkter om kontraktsinngåelse, oppstart
møte og gjennomføringsfasen av byggearbeidet. Det
er blant annet viktig at styret
kontrollerer at organisasjonsnummer på faktura
stemmer med det som er
oppgitt i kontrakten og at
bankkonto tilhører foretaket.

!
Trenger du hjelp?
OBOS Prosjekt ivaretar
styrets interesser.
Se obos/obosprosjekt.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.

UTEMØBLER

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

BUNNTØMTE CONTAINERE

Bunntømte containere
er totaløkonomisk en
god løsning.

Vi hjelper deg
med snømåkingen

NEDGRAVDE CONTAINERE

Ta kontakt for et
uforpliktende tilbud
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

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
Riktig utstyr
utstyr

Ring oss på tlf: 23 17 85 00 eller les mer
på gaardpass.no

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

xxxx xxxx
Tema
svart arbeid

Tips nummer én:

Bruk proffene!
Hvis du som styremedlem i borettslaget blir skvetten
av ansvaret du har som bestiller, kan det være en
god idé å hente inn fagfolk.
T E K S T T Y R A T. T R O N S TA D F O T O N Y E BI L D E R . N O

Det kan være vanskelig også for
profesjonelle aktører å avdekke ulov
lige forhold. – Det betyr at det i alle
fall kan bli problematisk for en person
uten fagkompetanse, sier Gitte Bjer
kelund, gruppeleder for rehabilitering
og utemiljø i OBOS Prosjekt.
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– Et personlig
valg

– Profesjonelle
prosjektledere
forstår bransjen,
kjenner reglene,
språket og vet hva
som er vanlig, sier
Gitte Bjerkelund i
OBOS Prosjekt.

G

itte Bjerkelund, gruppeleder for rehabi
litering og utemiljø i OBOS Prosjekt, me
ner at det beste rådet til borettslag og bolig
sameier er å bruke prosjekt- og byggeledelse
når de skal han noe gjort i borettslaget.
– Det høres jo litt opplagt ut, og særlig at
rådet kommer fra meg, som jobber med
prosjektledelse. Men det er viktig å vite at
dette er et fag. Profesjonelle prosjektledere
forstår bransjen, kjenner reglene, språket
og vet hva som er vanlig. De kan styre
folk i riktig retning. Og det finnes mange
firmaer som jobber med dette, ikke bare
oss, sier hun.
Hun legger til at selv en profesjonell
prosjekt og -byggeleder også kan synes det
er vanskelig å avdekke uriktige forhold på
byggeplassen. Det betyr at det i alle fall
kan bli problematisk for en person uten
fagkompetanse. Useriøse forhold og ulov
ligheter kan være godt skjult og firmaet
kan se seriøst ut på overflaten.
– Noe av det en prosjektleder gjør, er å
sjekke firmaenes økonomi. Økonomisk
soliditet kan være en indikasjon på at
ting er i orden. Prosjekt- og byggeledelse
koster, men boligselskaper vil ofte tjene
det inn fordi de får en riktigere kontrakt
uten overraskelser. Og en mye lavere sjan
se for at et useriøst firma får jobben, sier
Bjerkelund.

En utfordring i bygge
bransjen er at entreprenøren
som har en kontrakt, gjerne
setter bort deler av jobben til
andre, som igjen setter det
bort til andre.

– OBOS vil stille krav til
oss selv og til de vi arbeider
sammen med. Men minst
like viktig er det at medlemmer og kunder, både
enkeltpersoner og borettslag, tar sin del av ansvaret
for å bekjempe svart arbeid
i hverdagen.
OBOS’ konsernsjef, Daniel Kjørberg Siraj, er overbevist om at den ulovlige
økonomien mest effektivt
kan bekjempes når hver
enkelt av oss tar et ansvar.
– Hoveddelen av norsk
arbeidslivskriminalitet skjer
i de tusen hjem gjennom
bruk av svart arbeidskraft i
hjelp med renhold, oppussing, hagearbeid, bilvask ol.
Det er våre personlige valg
som avgjør om regningen
for husmalingen skjer kontant, eller med en faktura
med moms. Vi bestemmer
om vi synes det er ok å
bryte norsk lov og støtte kriminelle organisasjoner eller
utnytte enkeltmenneskers
vanskelige situasjon, bare
for å spare noen tusenlapper i lommeboken. La oss
sammen bidra i dugnaden
for et seriøst arbeidsliv, og i
kampen mot svart arbeid!

GITTE BJERKELUND, GRUPPELEDER FOR
REHABILITERING OG UTEMILJØ I OBOS PROSJEKT

Kan gi fengselsdom
 un forteller at OBOS Prosjekt forholder
H
seg til avtaleverket som er fastsatt av
Norsk Standard. Men i tillegg har OBOS
Prosjekt laget kontrakter som skiller seg
fra standardkontraktene til fordel for bygg
herren. De er altså strengere for entrepre
nøren, for eksempel når det gjelder å sette
bort deler av jobben til andre.
– En utfordring i byggebransjen er at
entreprenøren som har en kontrakt, gjerne
setter bort deler av jobben til andre, som
igjen setter det bort til andre. Det kan altså
være mange ledd involvert, og det blir
veldig vanskelig for oppdragsgiver å ha
oversikt. I de nye kontraktene våre ligger
det nå restriksjoner på hvor mange under
leverandører en entreprenør kan ha, og det
er nettopp fordi det skal være lettere å ha
kontroll, forteller hun. //

Kjøp av svart arbeid kan
føre til fengsel. En snekker
fikk fire måneders fengsel
og 100 000 kroner i bot for
omfattende svart arbeid
over flere år. En hytteeier
var blant kundene. Han
hadde latt være å oppgi
arbe4id for mer enn
300 000 kroner.
Han tilsto, og tingretten
dømte ham til 60 dagers
betinget fengsel og 80
000 kroner i inndragning.
Dommen ble anket til
lagmannsretten, senere til
Høyesterett, som skjerpet
straffen til tre ukers ubetinget fengsel.
BOLIG & MILJØ 15

Sov godt om natten!
Ta en sjekk av ditt elektriske anlegg

Ditt gamle
sikringsskap blir
som nytt !

Ta kontakt med oss dersom du skal
pusse opp, og å få et tilbud på en
oppgradering slik at el-installasjonen
kan brukes etter nåtidens krav.

16 BOLIG & MILJØ

Min erfaring ny sjef på plass

Ordensmannen

Amund Alm (57) skal holde orden på de som holder orden.
T E K S T : H E N R I K S Ø R L I E F O T O : T H O M A S B J Ø R N F L AT E N / N Y E BI L D E R . N O

E

n god vaktmester og
driftstekniker er gull
verdt, en som sørger for at
gresset blir klippet og snøen
blir måkt. En som sørger for
at alt er på stell der du bor.
Næringsbyggene blir mer
og mer kompliserte, og det
krever økt kompetanse. I
gamle dager var det mange
boligselskap som hadde sin
egen vaktmester boende i en
vaktmesterleilighet, mens i
dag er det vanlig å hyre hjelp
fra et vaktmesterselskap.
Amund Alm har nylig blitt
sjef for to av dem: OBOS Ei
endomsdrift og Gårdpass.
– Våre vaktmestere og
driftsteknikere blir samlet
i selskapet OBOS Eien
domsdrift fra 1. januar, mens
den «tunge» maskinelle drif
ten blir samlet hos Gårdpass,
forteller Amund Alm.
Han har tidligere vært sjef
i blant annet Alliero og Bo
ligbygg Oslo KF. Der har han
jobbet mye med omstilling
og endring.
– Vi jobber nå for å samord
ne, effektivisere og tilby enda
bedre tjenester, sier Alm.
– Hva vil dette bety for
kundene?
– Vi skal forenkle tjenes
tene og gjøre tilbudene mer
oversiktlig. Vi jobber for å
lage enklere bestillingsmå
ter via bedre hjemmesider
og apper. Vi etablerer oss

nærmere kundene, med nytt
kontor både på Fornebu og
Ulven. Dessuten jobber vi
for å levere over forventing.
Kundene skal oppleve at vi
gir det lille ekstra.
– Et eksempel?
– Hvis det skjer et uhell. La
oss si at det har kommet sto
re snømengder og et gjerde i
borettslaget blir kjørt ned av
brøytemaskinen vår. Da skal
vi umiddelbart ta kontakt
med eieren og forklare hva
som har skjedd, og vi skal
naturligvis sørge for rask
utbedring.
– Hva er din erfaring når det
gjelder å være en god leder?

– Du må forstå hva som
foregår på operativt nivå,
og da må du ut av kontoret.
Halvparten av arbeidstiden
bruker jeg nok på kontor
arbeid, men resten av tiden
er jeg ute blant kunder og
ansatte.
– Hvor mye erfaring har du
selv med praktisk arbeid?
– Jeg er glad i arbeid som
synes, for eksempel å hugge
ved eller å grave grøfter.
Jeg er oppvokst på gård og
liker kroppsarbeid. For tiden
skifter jeg kledning på hytta
vår i Østfold, og jeg hugger
trær på en familieeiendom
på Hadeland.

– Andre interesser på
fritiden?
– Min store lidenskap har
alltid vært å fiske, og de siste
årene har jeg startet med
elgjakt. Det er noe spesielt
med å ligge ute i naturen,
fryse litt og kjenne at du
lever. Kona er også glad i å
være ute, så vi får mange
fine turer sammen. Dessuten
er jeg gammel thai-bokser,
og jeg har to sønner som
jeg er så heldig å få trene
litt med, men jeg liker ikke
at de banker meg! Det blir
fortsatt litt boksing på meg,
men mest løping og styrke
trening. //

Hvor mye kaffe drikker du?

Hvilke aviser leser du?

Kosemat?

Det blir tre til seks kopper
om dagen.

Jeg leser alltid Finansavisen og Jakt & Fiske, og
litt Aftenposten på nett.

Det beste jeg vet er elg og fisk
– med en øl eller vin.
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B&M vi flytter inn

Laget bok som innflyttingsgave
Minst 4000 år før boligene i Haugeterrassen ble innflyttet, bodde det mennesker på stedet.
Boligkundene fikk en helt ny bok om kongsgarden på Os i innflyttingsgave.
T E K S T E S P E N B Ø R H AU G F O T O V I DA R L A N G E L A N D

N

oen får blomster, andre
får kanskje en pen vase i
innflyttingsgave. At det lages en
historisk bok for anledningen, er
ikke like vanlig.
– Vi var klar over at vi bygget på
historisk grunn. Noen ser kan
skje på det som et problem, vi
valgte å se på det som en mulig
het, forteller regiondirektør Stein
Klakegg i OBOS Stor-Bergen.
Sameiet Haugeterrassen i Os
kommune sør for Bergen er opp
kalt etter kulturlandskapet det
tilhører. På garden Hauge har det
beviselig bodd mennesker siden
steinalderen. Før byggearbeidet
tok til, avdekket arkeologer nye
funn på stedet, blant annet en
bautastein. Gamle gravhauger
18 BOLIG & MILJØ

 iser at det må ha bodd høvdin
v
ger og storfolk her i vikingtiden.
– Vi bestemte oss for å doku
mentere historien. Vi engasjerte
to svært kapable historikere, som
leverte et materiale som var enda
mer interessant enn vi trodde,
forteller Klakegg.
Resultatet ble boken «Hauge
– ein god gard ved fjorden». For
tellingen om garden fra istiden
til i dag er også historien om
vestlandskysten.
– Vårt nye nabolag er et
landskap med en helt særegen
historie. Det var både overras
kende og interessant å få dette
dokumentert i innflyttingsgaven,
synes Bernt Larsen Norevik.
– Boken ble så flott at vi be

Lesbar gave:
Fra v. Bernt
Larsen Norevik,
prosjektleder
Marlon Nyheim
fra OBOS og
(bak fra v.) Aud
Nora Lothe,
Ingrid Waage,
Irene Larsen
Norevik og Nils
Arnvad Lothe.

stemte oss for å dele historien
med flere enn våre boligkjøpere.
Vi har derfor hatt gleden av
å overrekke klassesett til alle
skolene i Os kommune. Jeg har
inntrykk av at også det ble satt
pris på, sier Klakegg. //

Vårt nye nabolag
er et landskap med en
helt særegen historie.
Det var både overras
kende og interessant å
få dette dokumentert i
innflyttingsgaven.
B E R N T L A R S E N NO R E V I K

DERE
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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
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www.lumon.no

Lumon Balkonginnglassing
– er en investering

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

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

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

Tlf. 22 32 33 88

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

facebook.com/LumonNorge
youtube.com/LumonNorge

Innspill

Det er ikke boligmangel
i Norge, det er bymangel.
ERLING DOKK HOLM

EN ERGI

Snart kan du bli
strømleverandør
Det nordiske energimarkedet er på vei
inn i en stor, grønn snuoperasjon. Det
kan smarte strømkunder tjene på.
ANDREAS
M YHRE
Direktør krafthandel
i LOS Energy

V

erden skal på dugnad for nye
klimakutt: Den ambisiøse
Paris-avtalen forplikter de rike
landene til å hjelpe de fattige å nå
det globale målet. Startskuddet
gikk for en global intensivering av
satsingen på fornybar energi.
Konklusjon: Vi vil se mer og mer
fornybar energi i energimarkedet.
Klokkene ringer for atomkraf
ten: Både Vattenfall og Eon har
annonsert at de vil stenge ned
en rekke nordiske atomreaktorer
frem til 2020, samtidig som EU
stiller stadig strengere krav til
sikkerhet ved nye anlegg.
Konklusjon: Vi vil se mindre
og mindre kjernekraft i energi
markedet.
Bilindustrien legger om: Alle
de store produsentene satser på
alternativer til bensin og diesel.
Batteriene overlever nå bilen,
sier Nissan. Med dagens bensin
priser gjør det elbilen konkur
ransedyktig, selv uten avgiftsfri
tak eller andre støtteordninger.
Konklusjon: Vi vil se enda flere
elbiler på veiene våre, og alle må
ha strøm.

Vi er i et digitalt kappløp mot
fremtiden: Nintendo doblet
aksjekursen i løpet av noen som
meruker. Pokémon Go overrasket
alle, og kickstartet en ny bølge
med «augmented reality». Data
utviklerne kommer til å overras
ke oss igjen og igjen.
Konklusjon: Installasjonene i
huset ditt kan gi deg et smartere
hus raskere enn du tror.
Påkoblet hele tiden.Utviklin
gen øker stadig takten: Nye
solceller på taket, nye sol- og
vindparker i Norge, lite kjerne
kraft, smarte styringssystemer
i huset, brukte elbilbatterier i
kjelleren og masse grønn el i
stikkontakten. Den stabile kjer
nekraften erstattes med den
mer ustabile, men fornybare
energien fra sol og vind.
Samtidig er vi alle avhengig
av å være påkoblet. Det er nær
utenkelig å navigere gjennom
hverdagen uten å være på nett.
Strømstans er et helt uaktuelt
scenario for de fleste. Men mye
av den fornybare energien er
ustabil, den avhenger av sol og
vind som kommer og går. Den
mest stabile fornybare ressursen
er vannkraften. Den vil ligge der
som et sikringsbatteri.

mm– Vi vil se
mer og mer
fornybar energi i
energimarkedet,
mener Andreas
Myhre.

Den viktigste og mest verdi
fulle tjenesten i det grønne ener
gimarkedet, blir forsikringen
om at det alltid vil være strøm i
kontaktene våre.
Kundens nye muligheter. Det
er her du kan ha en mulighet:
Kan du bruke litt mindre strøm
en kort periode, og heller selge
din strøm til noen andre som
trenger den akkurat nå? Kan du
se for deg å gå for batteridrift
hjemme i korte perioder?
Løsningene er her allerede.
Smarthus-teknologi kan gjøre
deg i stand til å bli privat strøm
leverandør. Da går man fra å
være en tradisjonell forbruker
til å bli en selger av fleksibel
kraft og effekt, i et marked som
etterspør dette mer enn noen
gang. I dag er det en litt uvant
fremtidsvisjon. I morgen kan det
være sunt bondevett.
Den grønne fremtiden. Vi kjen
ner historien fra mange bransjer,
der teknologien snudde opp
ned på det vante bildet, raskere
enn noen hadde trodd. Nå er
det energibransjens tur til å ta
steget inn i den grønne, fleksible
fremtiden. Og der blir du og dine
valg viktigere enn noen gang. //
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Da kan det være lønnsomt å ta en prat med oss!
Det er selvfølgelig deilig å sitte på en innglasset balkong og nyte
livet. Men Balcos innglassede balkonger har mange flere fordeler.
I tillegg til reduserte energikostnader og økt verdi på eiendommen
gir Balcos balkongsystem muligheten til å få større balkonger.
En hyggeligere investering er vanskelig å tenke seg!

Behov for å tenke
oppussing?

Senk energikostnadene

Oslo (Hovedkontor)
Sandstuveien 60 A
1184 OSLO
Telefon 23 38 12 00

Kristiansand
Vågsbygd ringvei 100
4621 KRISTIANSAND
Telefon 95 86 93 09

Trondheim
Stiklestadveien 1
7041 TRONDHEIM
Telefon 90 23 61 79

Narvik
Teknologiveien 12
8517 NARVIK
Telefon 45 87 16 58

Beskytt mot vær og vind

Øk verdien på din bolig

BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

OBOS Eiendomsdrift – hjelper deg å drifte eiendommen
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

Innspill budsjettering

N Y I ST YRET

Budsjettering i boligselskaper
Som styremedlem har du tatt på deg et stort ansvar. Budsjettet er et av de viktigste
verktøyene styret har for å forvalte fellesskapets interesser på en god måte.

TERJE SØRHUUS
Forvaltningskonsulent
OBOS Eiendomsforvaltning,
Avd Nye Boligselskap

D

a du ble valgt til styremed
lem, fikk du tillit fra andelsei
ere eller sameierne til å sørge for
en fornuftig drift og vedlikehold
i selskapet, til beste for fellesska
pet. Da er et godt budsjett et vik
tig styringsverktøy som benyttes
i planleggingen på både kort og
lang sikt.
Viktig å tenke på. Det er es
sensielt å ha god oversikt over
hvilke kostnader og økonomiske
forpliktelser boligselskapet har.
De fleste av disse er «gjengan
gere» fra år til år. Kostnadene
varierer, noen betales kvartalsvis
eller hvert halvår. Derfor må
man tenke på at boligselskapet
skal ha nok penger på konto når
kostnader forfaller til betaling.
Borettslagenes og sameienes
inntekter består vanligvis kun
av månedlige innbetalinger fra
eierne. Enkelte kan ha andre
inntekter i tillegg, som utleie
av antenneplass på taket eller
annet. Inntektene varierer som
regel lite fra måned til måned.
Det er vanlig at forvaltnings
konsulenten lager et utkast til
budsjett før det sendes styret
for en gjennomgang. Det er et
likviditetsbudsjett som viser innog utbetalinger for hver måned.
Styret og forvaltningskonsulenten
avtaler ofte et møte for å diskutere
de enkelte postene og vurdere om
felleskostnadene bør endres.
Det kan også være nyttig å
kontakte banken vedrørende
vilkår på eventuelle løpende lån,

vurdere om det skal innhen
tes konkurrerende tilbud på
forsikring eller andre tjenester.
Kan vi få en tjeneste til lavere
pris enn vi betaler i dag? Uten at
kvaliteten blir dårligere? Forret
ningsfører kan bistå styret med
dette. Det er imidlertid viktig å
være klar over at enkelte avtaler
er bundet av kontrakter med en
viss oppsigelsestid.
God økonomisk planlegging
er viktig for både små og større
selskaper. For dem som ikke har
budsjettutkast inkludert i avta
len, anbefales dette, og kostna
den avtales i hvert enkelt tilfelle.
Kort og lang sikt. I tillegg til et
godt budsjett for ordinær drift
neste år, må styret også sette av
midler til langsiktig vedlikehold.
Skal det males, dreneres, er det
behov for rehabilitering av bad
og rørsystem? Hva med taket,
holder det tett i mange år til?
Disse spørsmålene er det viktig
å tenke gjennom. Det kan være
lurt å øke felleskostnadene i god
tid før rehabiliteringsarbeider
starter, og midlene kan avset
tes i et vedlikeholdsfond. Det
medfører at felleskostnadene
blir forutsigbare, økninger skjer
gradvis slik at det unngås store
og brå økninger. Det er en fordel
for alle.
Unngå fellene. Bruk nok tid for
å gjennomføre en god budsjett
prosess. Hastverk med denne
oppgaven kan gi ubehagelige
overraskelser. Ikke vær for
optimistisk med hensyn til
kostnadene. Det vil nesten alltid
komme kostnader som ikke var
planlagt. Lykke til med årets
budsjettarbeid! //

mmDet er essen
sielt å ha god
oversikt over
hvilke kostnader
og økonomiske
forpliktelser
boligselskapet
har, skriver Terje
Sørhuus.

1

Vær nøktern

Hvilke inntekter og hvilke kostnader regner styret med å ha i
2017? Vær nøktern, ta høyde for
uforutsette utgifter.

2

Let etter muligheter

Gå gjennom alle utgifter, let
etter innsparingsmuligheter. Kan
avtaler om forsikring, strøm, lån og
lignende reforhandles?

3

Evaluer ofte

Gå grundig gjennom de økonomiske rapportene dere mottar
noen ganger i året, vurder rådene
forvaltningskonsulenten gir. Korriger i tide, dersom forutsetningene
endres.
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B&M airbnb

Når beboerne
leier ut på Airbnb
Nå er det lettere for beboere å leie ut boligen
sin, gjennom tjenester som Airbnb. Men kan
styret begrense utleien?
TEKST HEIDI RØN EID FOTO ISTOCK

I

sommer møttes et sameie på
Majorstua i Oslo og en av andelsei
erne i retten, etter at sameiet hadde
begjært tvangssalg av andelseiernes
bolig. Grunnen var at seksjonseieren
hadde leid ut boligen på Airbnb 425
av de 800 siste dagene, og sameiet
mente at han i realiteten bedrev et
hotell fra sin seksjon.
– Byfogdembetet konkluderte
med at sameiet ikke hadde prøvd
nok alternativer for å komme til en
løsning med seksjonseier, og derfor
ikke kunne kreve tvangssalg, sier
Terje Sjøvold, juridisk direktør i
OBOS.
Sameiet på Majorstua er ikke
det eneste boligselskapet som har
opplevd økt bruk av korttidsutleie
de siste årene. Med utleieløsninger
som AirBnb har det blitt mye enkle
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re for huseiere å leie ut boligen i
korte perioder.
– Det er de alminnelige reglene
for utleie som gjelder, også når
det er snakk om utleie gjennom
Airbnb. I eierseksjonssameier er
prinsippet at seksjonseier relativt
fritt kan leie ut leiligheten, med
mindre de opprinnelige vedtektene
bestemmer noe annet, sier Sjøvold.
Bolig eller næring? Det som likevel
kan være et poeng er om boligen
brukes til boligformål.
– Dersom boligen er seksjonert
som bolig skal den brukes som
bolig, ikke som næring. Det som
er interessant her er når omfanget
av korttidsutleie blir så stort at det
bryter grensen til å bli næringsdrift,
sier Sjøvold.

Andelseiere
i et borettslag
har i utgangs
punktet fri ad
gang til å drive
hybelutleie.

FAK TA

Airbnb
Airbnb ble grunnlagt i
2008 i San Fransisco.
Det er en markedsplass
på internett hvor man
kan leie eller leie ut
overnatting på en sofa,
et rom eller en hel bolig
i kortere eller lengre
perioder. Per 1. september 2015 var 8107 norske
boliger registrert for
utleie på Airbnb.

KILDE: AIRBNB OG
DAG ENS N ÆRI NG S LI V

FAK TA

Mislighold

Skal andelseier leie ut hele boligen, krever det i utgangspunktet at man søker styret og får godkjenning.
T E R J E S J Ø V O L D, J U R I D I S K D I R E K T Ø R O B O S

Selv om andelseier overlater boligen til andre,
har andelseier fremdeles
alle forpliktelser overfor
boligselskapet. Andelseier
er derfor ansvarlig for hva
leietakerne foretar seg.
Eksempler på mislighold
er vedvarende bråk, vold,
trusler eller alvorlig tilfelle
av ubehagelig adferd.
Enkeltepisoder av festbråk
er ikke nok til å bli definert
som mislighold. Hva kan
styret gjøre ved mislighold?

1 Skriftlig advarsel

Det første styret må gjøre
er å sende en skriftlig
advarsel til andelseier,
hvor vedkommende
gjøres oppmerksom på
at forholdene anses som
mislighold, samt at styret
krever at misligholdet
stopper.
2 Salgspålegg

Hvor mange netter man må leie
ut for at det skal bli ansett som
næring, finnes det foreløpig ikke
svar på.
– Mange tror at dommen i Oslo
tingrett sier at omfattende utleie
gjennom Airbnb ikke regnes som
næringsdrift. Her tror jeg mange
har lest dommen litt for fort. Retten
tar ikke eksplisitt stilling til om den
omfattende utleien vil være ansett
som næringsdrift, kun om sameiet
har gjort nok til å kreve tvangssalg.
Men leier man ut 120-130 døgn i
året, bikker man nok grensen for
hva som er næringsdrift, sier han.
Begrensninger på utleie. I borettslag
er det som regel større begrensnin
ger på utleie enn i sameier.
– Skal andelseier leie ut hele

Allerede i
fjor høst var
8107 norske
boliger regis
trert for utleie
på Airbnb.

boligen, krever det i utgangspunktet
at man søker styret og får godkjen
ning. Hvis hvert utleie av boligen
krever søking og godkjenning, vil
det stoppe kortsiktig utleie, sier
Sjøvold.
Han understreker at andelseiere
i borettslag i utgangspunktet har
fri adgang til å drive hybelutleie.
Dersom en beboer ønsker å leie ut
et rom eller en sofa i boligen hun
selv bor i, kan ikke borettslaget
regulere det.
– Dersom utleien medfører kon
krete ulemper, som fyll og bråk,
kan styret bryte inn. Det er samme
vurdering som i tilfeller av husbråk.
Men det må være en konkret ulem
pe, altså noe mer enn at folk synes
det er ubehagelig å møte fremmede
i oppgangen, sier han.

Dersom misligholdet ikke
stopper, kan styret gi eier
salgspålegg, det vil si at
eieren må selge boligen
innen tre måneder hvis
det er borettslag, og
seks måneder hvis det er
sameie.
3 Tvangssalg

Dersom andelseier ikke
selger boligen frivillig,
kan styret kreve boligen
tvangssolgt. Dette gjøres
til tingretten der man bor,
eller til Oslo byfogdembete dersom man bor
i Oslo. Retten vurderer
boligselskapets krav og
gir eier rett til å uttale
seg. Dersom boligselskapet får medhold, foretar
en eiendomsmegler eller
advokat tvangssalget
og namsfogden foretar
utkastelsen, dersom det
blir nødvendig.
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Nye takter fra
Skattedirektoratet

Fire av ti
flytter ikke
inn
Fire av ti leiligheter
under 60 kvadratmeter i Oslo ble i første
kvartal kjøpt av folk
som ikke har planer
om å bo der selv.
I første kvartal i år var hele
44 prosent av omsatte boli
ger under 60 kvadratmeter
i Oslo kjøpt av en annen
person enn den som bor
der, ifølge Eiendomsverdi.
Det er en høyere andel enn
tidligere år.
Eiendomsverdi presen
terte tallene for kort tid
siden, og Skatteetaten viser
til det samme. Rundt en
tredel av leilighetene i de
mest populære områdene
i de store byene er ikke
ute for salg, men leies ut.
Den samme tendensen ble
bekreftet i en undersøkelse
som Norges Eiendomsme
glerforbund utførte blant
sine medlemmer i Oslo og
Akershus i sommer. Da

Privatpersoner som
 river korttidsutleie av
d
rom og leiligheter må
belage seg på å betale
både moms og skatt
dersom de kjøper en
leilighet kun for bruk til
korttidsutleie via Airbnb.

mmStadig flere boliger kjøpes
nå av en person som ikke har
planer om å bo der selv.

meldte mange meglere
at trykket fra investorene
hadde økt, og det virket
som det særlig var småin
vestorene som forsterker
trenden.
Med investorer menes
både profesjonelle og pri
vatpersoner som kjøper en
bolig nummer to for utleie.
Tendensen i flere norske
byer er at mange boliger
leies ut i attraktive bydeler.
I Oslo er andelen utleie
boliger størst i bydelene
Frogner og St. Hanshaugen,
med henholdsvis 36 og 33
prosent. I Bergen er det
sentrumsbydelen Bergen
hus som topper utleielis
ten, med en andel på 27
prosent. I Stavanger har by

delen Storhaug en like stor
andel utleieboliger, viser
2015-tall fra Skatteetaten.
De siste fem årene har
politikerne doblet lignings
verdien på sekundærbo
liger i et forsøk på å gjøre
det mindre attraktivt å
investere i boligmarkedet.
Har du en bolig nummer to,
verdsettes den i ligningen
til 80 prosent av markeds
verdien. I 2011 var den
verdsatt til 40 prosent,
ifølge Dagens Næringsliv.
Økningen i ligningsver
dien ser ikke ut til å ha
kjølt ned boligmarkedet i
hovedstaden. Siden 2011
har boligprisene økt med
19 prosent i hele landet –
og med 51 prosent i Oslo.

Den nye delingsøkonomien gjør at
alle kan sitte i hver sin bolig og inngå
avtaler med hverandre over mobilen.
Det vil føre til økt økonomisk likhet,
hevder professor Tor W. Andreassen ved Norges handelshøyskole.
Han mener at de positive siden
ved delingsøkonomien overskygger ulempene. Nye selskaper
fremmer innovasjon, er bra for
miljøet og bidrar til at middelklassen – vanlige folk – blir rikere, sier
Andreassen, som også er medlem
i regjeringens delingsøkonomiutvalg.
De nye selskapene gjør det
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enklere for kunden å finne den som
tilbyr den etterspurte varen eller
tjenesten. Ny teknologi bidrar til
trygge betalingsløsninger. Anbefalinger fra andre kunder skaper tillit,
påpeker Tor W. Andreassen.
– Vanlige folk får rett og slett råd
til å handle med hverandre uten å
måtte foreta store investeringer.
Økonomiprofessoren ser noen
utfordringer ved den nye delingsøkonomien.
– Virksomheter som Airbnb, Uber
og Nabobil må behandles som alle
andre virksomheter. Arbeidsgiveransvaret må gjelde også her.

FOTONHH

– Vanlige folk blir rikere

mmProfessor Tor
W. Andreassen er
medlem i regjerin
gens delingsøkono
miutvalg.

– Dette er litt nye takter
fra Skattedirektoratet, sier
Anders Leisner, leder av
juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, til
Dinside.
– Normalt har en leilighet
blitt beskattet med 25 prosent dersom man leier den
ut. Det er først når man
har over fem leiligheter
for utleie at dette har blitt
regnet som næringsvirksomhet med dertil hørende
moms- og skatteregler.
Nå sier altså Skattedirektoratet at grensen kan gå
mye lavere, ved utleie via
Airbnb, sier Leisner.
Det er dårlige nyheter
for de som har kjøpt opp
seksjoner og bare drive
med utleie i et vanlig sameie, legger han til.
– Vanlig utleie av en
bolig, i lite omfang av en
privatperson, er kun skattepliktig dersom inntekten
overstiger 20.000 kroner,
men ikke som virksomhet. Det er alltid slik at
det er en grense for når
utleie går over til å bli en
skattepliktig virksomhet,
sier Lene Ringså Solberg,
seksjonsjef for personskatt
i Skattedirektoratets rettsavdeling.
– Det er ikke noen
absolutt grense for når det
skal anses for skattepliktig
virksomhet eller kun vanlig
skattepliktig utleie av en
bolig. I tilfeller hvor det
er veldig høy utleieaktivitet, kan det regnes som
virksomhet, selv om man
kanskje bare leier ut én
leilighet, sier Solberg.

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
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FAK TA

Sameiet
Fantoftvegen 30
Bergen
sentrum

Laksevåg
555

Knap

Haukeland
universitetssykehus

petu

E39

nnele
n

Nesttun

Fantoft, Bergen
Sameiet ligger på Fantoft
i Årstad bydel, sør for
Bergen sentrum.

2000

Dyrt for sameiet om
eldre skal bo hjemme
NAV har tidligere betalt utgiftene til automatiske døråpnere for eldre og
syke. Nå må sameiet i Bergen betale det meste selv. – Dette kan i verste
fall koste oss en halv million kroner, sier styrelederen til Bolig & Miljø.
T E K S T E S P E N B Ø R H AU G F O T O V I DA R L A N G E L A N D

D

et er jo underlig at en branndør
som var meget trygg i desember
2015, ikke lenger er det måneden etter.
Iver Poppe tar imot oss i den vakre
parken utenfor sameiet Fantoft
vegen 30 sør for Bergen sentrum.
Styrelederen på 72 år for rene junio
ren å regne i sitt hyggelige nabolag.
– Det var mange eldre som flyttet
inn hit da bygget var nytt ved årtu
senskiftet. Folk trives svært godt, og
gjennomsnittsalderen er uvanlig høy.
– At det er trivelig, kan jeg defini
tivt bekrefte, sier Bjørg Venø (90).
Hun kommer gående med sin
trillevogn ut av heisen fra parke
ringsanlegget i kjelleren. 90-åringen
kjører bil ennå. Hun tar en pause
før hun går fra heisen til svalgangen
utenfor entrédøren. Branndøren må
forseres, og den er tung. Samboeren
Alf Iversen iler til, men 95-åringen
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Bjørg Venø
(90) må forse
re branndøren
på vei inn i sin
leilighet, og
døren er tung.
Samboeren
Alf Iversen
iler til, men
95-åringen
er avhengig
av stokk og
baler selv med
ståldøren.

er avhengig av stokk og baler selv
med ståldøren.
– Det sier seg selv at det blir
uhåndterlig når du nærmer deg
hundre og er avhengig av rullator
eller stokk, mener Iver Poppe.
– Om det offentlige mener alvor
med at folk skal bo lengst mulig
hjemme, må man sette inn noen
tiltak. Mange gamle og syke men
nesker kan ikke bo hjemme uten
at tunge branndører utstyres med
automatiske døråpnere, sier styre
lederen.
Tidligere er det montert dør
åpnere på seks branndører i
sameiet. NAV har dekket kostna
dene. I fjor kom det nye brannfor
skrifter for nybygg. NAV Hordaland
skrev følgende i et rundskriv til
kommunene:
«Døren må være godkjent for

Stiftet
Sameiet Fantoftvegen 30
ble oppført av StorBergen
Boligbyggelag i 2000.
Sameierne deler en flott
park med naobene i sameiet Fantoftvegen 28.

Nabolaget
Her finner du fine turområder, slottet Gamlehaugen, Fantoft studentby og
Bergens eneste stavkirke.
Gangavstand til buss og
bybane.

33
Leiligheter
33 leiligheter er bygget i
en delvis terrassert blokk
i syv etasjer.

Kvadratmeter
Leilighetene varierer i størrelse fra 90 til 115 kvadratmeter.
Alle har tilgang til heis, som
går direkte til det underjordiske parkeringsanlegget.

ettermontering av d
 ørautomatikk.
Dersom aktuell dør ikke kan på
monteres dørautomatikk uten at
brannklassifiseringen svekkes, kan
ikke dørautomatikk tilstås. Folke
trygden dekker ikke ny dør som
er godkjent for ettermontering av
dørautomatikk. Dette er byggeiers
ansvar.»
– NAV har nå funnet ut at våre
16 år gamle branndører ikke er
gode nok for dagens forskrifter.
NAV vil derfor ikke finansiere dør
åpneren før sameiet har kjøpt en ny
branndør til ca 30.000 kroner. Skal
vi skifte ut alle branndører som
ennå ikke har automatikk, kan det
beløpe seg til rundt en halv million,
antar Iver Poppe.
– Da må man jo spørre: Har NAV
myndighet til å gi brannforskriftene
tilbakevirkende kraft? //

Sameiene
Fantoftvegen
28 og 30 deler
en vakker park
i Bergen.
– Før
betalte NAV
alle kostnader
til automatiske
døråpnere. Nå
må sameiet
først skifte en
dyr branndør
for vår egen
regning, sier
Iver Poppe,
styreleder i
sameiet Fan
toftvegen 30.

Døren blir forringet

Skal vi skifte ut alle
branndører som ennå ikke
har automatikk, kan det
beløpe seg til rundt en halv
million.

«NAV Hjelpemiddelsentral kan ikke lovlig
montere automatikk på
dører som ikke er klargjort/godkjent for det.
Grunnen er at døren blir
forringet og mister sin
godkjenning som branndør/brannklassifisert
dør», svarer NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. Hvis installeringen
kommer i konflikt med å
sikre forsvarlig rømningsvei, kan det ikke tilstås
stønad etter folketrygdlovens bestemmelser»,
skriver NAV til Bolig &
Miljø.

IVER POPPE, STYRELEDER
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B&M brannøvelse

– Altfor få øver
på brann
Alle borettslag og sameier er nå pålagt å
gjennomføre jevnlige brannøvelser, men
de færreste gjør det. Engsletta borettslag
på Kalbakken i Oslo er et hederlig unntak.
T E K S T: E S P E N B Ø R H A U G F O T O : W E R N E R J U V I K & I S T O C K

I

september hørtes brannsirener
over hele Kalbakken. Brannbiler
med blålys toget inn i Engsletta
borettslag, mens røyken veltet ut
av den ene oppgangen og vinduene
over. I fjerde etasje var det beboere
som ikke kom seg ut på egen hånd.

Når vi kaller inn til
 eneralforsamling, send
g
er vi samtidig ut en intern
kontroll for boligen. Den
inneholder mye viktig
informasjon og en sjekk
liste som beboerne selv
fyller ut.
SOLFRID BERNTSEN, STYRELEDER

30 BOLIG & MILJØ

Det var riktig dramatisk, men heldig
vis bare en øvelse.
Som en del av det som kalles «Na
sjonal brannøvelse», øver beboerne i
Engsletta hvert år på ulike brannsi
tuasjoner. Det er helt i tråd med for
skrift om brannforebyggende tiltak,
som fra 1. januar i år krever at alle
borettslag og sameier skal arrangere
jevnlige brannøvelser.
En undersøkelse som IF Forsikring
har gjennomført, viser at tre av fire
som bor i borettslag aldri har arran
gert en felles b
 rannøvelse.
Engsletta borettslag benytter flere
anledninger enn øvelser til å øke
bevisstheten rundt b
 rannvern.
– Når vi kaller inn til general
forsamling, sender vi samtidig ut
en internkontroll for boligen. Den

Justis- og
beredskapsmi
nister Anders
Anundsen ble
berget trygt ut av
fjerde etasje og
over i stigebilen
under brannøvel
sen i Engsletta
borettslag.

FAK TA

Gjelder både
bruker og eier
Kravene til brannforebyggende tiltak er skjerpet både for den som
eier bygget og den som
bruker det. Direktoratet
for samfunnssikkerhet
og beredskap innførte
en strengere forskrift
om brannforebyggende
tiltak fra inngangen av
2016. Nye krav gjelder
både eieren og brukeren
av bygget.

FAK TA

Branninnstrukser
Her er noe av innholdet
i branninstruksene som
alle beboere mottar i
Engsletta borettslag:
Små barn
1. Rop «Brann! Brann!»
så høyt du kan.
2. Vent på rommet til en
voksen kommer og henter
deg. Ikke gjem deg!
3. Gå sammen med den
voksne ut av huset og til
møteplassen dere har
avtalt.
Større barn
1. Redd andre ved å rope
«Brann! Brann!» og hjelp
hverandre ut.
2. Hvis du har tid, varsle
brannvesenet ved å ringe
nødnummeret 110.
3. Hvis du har tid, lukk
dører og vinduer.
4. Gå raskt ut av huset.
5. Still opp på møte
plassen.
Voksne

Vi har altfor mange
eksempler på at brann
røyk er livsfarlig og at folk
har omkommet når de
har prøvd å rømme ut av
trappeoppganger.
JON M Y ROL DH AUG, BR A N NSJ EF

inneholder mye viktig informasjon
og en sjekkliste som beboerne selv
fyller ut, forteller styreleder Solfrid
Berntsen.
I alle etasjer er godt synlige bran
ninstrukser oppslått.
– Vi distribuerer også disse til alle
beboerne. Familier oppfordres sær
lig til å gå gjennom dette sammen,
slik at også barna blir involvert.

Årets brannøvelse i borettslaget
var mer omfattende enn vanlig.
Brannvernforeningen hadde selv
foreslått en øvelse i det driftige
laget, og både brannsjef Jon Myrold
haug og justis- og beredskapsminis
ter Anders Anundsen var til stede.
Sistnevnte lot seg redde ut av vindu
et i fjerde etasje, mens teaterrøyken
veltet ut under ham.
– Vi har altfor mange eksempler
på at brannrøyk er livsfarlig og at
folk har omkommet når de har
prøvd å rømme ut av trappeoppgan
ger, sier brannsjefen.
Han mener det øves for lite på
brann og at alle har et ansvar for å
være best mulig forberedt på brann,
enten man bor i villa, borettslag
eller et sameie. //

– Alle har et
ansvar for å være
best mulig for
beredt på brann,
enten man bor i
villa, borettslag
eller et sameie,
mener brannsjef
Jon Myroldhaug.

1. Redd andre ved å rope
«Brann! Brann!» og hjelp
hverandre ut.
2. Pass på at alle barn
kommer seg ut til møtestedet.
3. Varsle brannvesenet ved
å ringe nødnummeret 110.
4. Hvis du har tid, lukk
dører og vinduer.
5. Hvis brannen er liten,
forsøk å slokke. Ta ingen
sjanser.
6. Gå raskt ut av huset og
til møteplassen.
7. Tell opp antall personer,
og ta i mot brannvesenet
når de kommer.

Rett forsikring?
Kontakt OBOS Forsikring
på 02335 eller e-post til
obosforsikring@obos.no.
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Økonomi spar penger

Penger spart
er penger tjent
Se hvordan boligselskapet kan kutte kostnader
og øke inntektene.
TEKST HEIDI RØN EID

1

Øk felleskostnadene

Den mest effektive måten
å øke boligselskapets inntekter på er å øke felleskostnadene. Ulempen er at dette
ofte er lite populært blant
beboerne.
– Dersom boligselskapet
trenger midler en stund
fram i tid, så planlegg og øk
felleskostnadene med små
justeringer over lenger tid.
Det er lettere for beboere å

2

håndtere, sier Johnny Ademaj, forvaltningssjef i OBOS.
Husk at boligselskap ikke
skal gå med store overskudd,
men sørg likevel for å alltid
gå med et overskudd, slik at
det er tilgjengelige midler
dersom uforutsette utgifter
skulle dukke opp.
– Dersom styret ønsker å
øke felleskostnadene må
beboerne varsles minst én
måned i forkant, sier han.

Søk penger til prosjekter

Det finnes flere støtteordninger for ulike prosjekter, som
kan kutte kostnadene betraktelig. Gå inn på hjemmesidene
til Husbanken, departementene, kommunen og bydelen, og
du kan få støtte til alt fra nye energiløsninger, til integreringsmidler til arrangementer i boligselskapet.

Tips! Skal boligselskapet gjennom en reha
bilitering, spør prosjektadministrasjonen om
de har tips til støtteordninger dere kan søke.
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3

Leie ut fellesareal

4

Selg vaktmesterleiligheten eller vaskeriet

Markedsfør at beboere og andre kan bruke felleslokaler, for eksempel til
konfirmasjon eller barnebursdag. Eller oppfordre beboere til å leie festlokalet
til arrangementer som «Restaurant day», hvor privatpersoner kan åpne sin
egen restaurant gitte dager i året.

Mange eldre boligselskap har
arealer som ikke lenger er i
bruk. Selg vaktmesterleilig
heten og undersøk om det lønner seg å bygge om vaskeriet
til leiligheter, for å selge disse.
En annen mulighet er å leie ut
leilighetene slik at boligselskapet får inntekter over en
lenger periode.

5

Opprett en sparekonto

Det er høyere rente på en
sparekonto enn på en vanlig
driftskonto. OBOS kan få fullmakt
til å overføre midler mellom
driftskontoen og sparekontoen,
og sørge for at mest mulig av de
disponible midlene er plassert på
sparekontoen. Slik øker renteinntektene til boligselskapet.

6

Vær i forkant med et vedlikeholdsfond

Et vedlikeholdsfond er penger plassert på en høyrentekonto, som sikrer
at boligselskapet har penger på bok dersom noe skal vedlikeholdes eller rehabiliteres. Ved å spare i et vedlikeholdsfond blir den økonomiske påkjenningen
mindre for beboerne, når arbeidet skal gjøres.
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Norges eneste SINTEF-godkjente
gulvbelegg for balkong og svalgang
StoFloor Balcony EB 200
De mest utsatte delene på en bygning - balkonger, svalganger og altaner
- krever slitesterke og sklisikre gulvflater. Samtidig skal det være trivelige
plasser å være på. Derfor er det viktig at det finnes store muligheter til
å velge akkurat den farge og struktur som passer til bygningen.
Med StoFloor Balcony EB 200 oppfylles kravene til funksjon og design og er
Norges eneste SINTEF godkjente gulvbelegg for balkonger. Kontakt oss for
informasjon om våre produkter, vi har selgere, ingeniører og arkitekter som
kan hjelpe med løsningsforslag til prosjektet i hele Norge.
Oslo - Buskerud - Vestfold - Telemark - Kristiansand
Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
www.sto.no

StoCretec

Omsorg for bygg.

Økonomi spar penger

Når du sender ut forespørsler så pass på
å spesifiser hva du ønsker at leverandøren
skal gjøre, slik at du får tilbud på akkurat
samme jobb.
J O H N N Y A D E M A J , F O R VA LT N I N G S S J E F O B O S

+

Kutt kostnader

7

8

Undersøk avtaler

Med jevne mellomrom bør boligselskapet gå gjennom avtaler for
vaktmestertjenester, vaskefirma og
lignende, for å undersøke om det er
andre leverandører som utfører de
samme tjenestene billigere. Send
prisforespørsler til andre leverandører,
og spør gjerne også boligselskap i
nærområdet hvilke leverandører de
bruker.
– Når du sender ut forespørsler så
pass på å spesifiser hva du ønsker at
leverandøren skal gjøre, slik at du får
tilbud på akkurat samme jobb, sier
Johnny Ademaj.
Undersøk også om boligselskapet
kan få lavere forsikringspremier, ved
å hente inn tilbud fra flere forsikringsselskaper.
– Dersom styret ønsker hjelp til dette
har OBOS er forsikringsavdeling som
kan bistå styret med å hente inn flere
tilbud, og å velge den beste og rimeligste forsikringen, sier han.

Refinansier lån

Ved å refinansiere lån, eller
samle flere mindre lån til ett større, kan boligselskapet få bedre
rente og/eller bedre likviditet.
Ved å øke nedbetalingstiden får
boligselskapet lavere månedlige
utgifter, men vær oppmerksom på
at totalbeløpet som blir betalt til
banken blir høyere.

9

Lag en vedlikeholdsplan

Langsiktig planlegging av vedlikehold øker byggets levetid og gir forutsigbare vedlikeholdskostnader for styret og
beboere. Sørg for at boligselskapet har en
vedlikeholdsplan og følg denne. Da blir
kostnaden lavere enn hvis boligmassen
forfaller og mer må gjøres.

Tips! Du kan søke om tilskudd
fra Husbanken på opptil 50%
av kostnaden knyttet til en
vedlikeholdsplan.
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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

Økonomi spar penger
TIPS

Slik skriver du
gode søknader
Skal du søke penger til
prosjekter? Følg disse
tipsene:
1 Les teksten

Les utlysningsteksten
grundig og pass på at
prosjektet tilfredsstiller
kravene som stilles.
2 Beskriv prosjektet

Kontakt fagpersoner for å
få en grundig beskrivelse
av prosjektet slik at du vet
hva som skal gjøres og
hvor mye det kommer til
å koste.
3 Husk formalitetene

10

Unngå straffegebyr

Når møbler, elektriske artikler og annet spesialavfall kastes i avfallskonteineren får boligselskapet et straffegebyr. Det er ikke snakk om de store summene, men
unngå ekstrautgifter som dette ved oppfordre beboere til ikke å kaste spesialavfall i
avfallskonteineren.

11

Bruk stordriftsfordeler

OBOS har forhandlet fram gode avtaler
med ulike leverandører. Dersom du skal bytte
leverandør eller få utført tjenester, undersøk
om du kan spare penger ved å benytte deg
av avtalene gjennom OBOS.

Sørg for at følgende er
med i søknaden: Hvem
søker (navn, adresse, tlf.,
e-postadresse, organisasjonsnummer), bakgrunn
for hvorfor du søker, kort
beskrivelse av tiltaket/
prosjektet, hovedmål,
målgruppe, reelle kostnader, finansieringsplan,
fremdriftsplan og aktuelle
vedlegg, som plantegninger, pristilbud, etc.

Undersøk om du kan få
støtte her:
Husbanken
• tilstandsvurdering
• ettermontering av heis
Enova
• investeringsstøtte til
lavenergi eller passivhus
• Fornybare varmesentraler
OBOS Miljøfond
• positive miljøaktiviteter
i boområdet

12

Bytt til bevegelsessensorer

Boligselskap kan spare mye strøm
ved å bytte til bevegelsessensorer framfor
å ha lysene stående på hele døgnet. Å
bytte til bevegelsessensorer medfører en
investeringskostnad, så undersøk om det
lønner seg over tid.

Frifond
• støtte til tiltak for barn
og unge, som skaterampe
og utstillinger
Kommunen
• nærmiljøanlegg, som
hinderløype, fotballbane
og lignende.
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PLANLEGGING SOM
GIR RESULTATER
KVALITET SIDEN 1970
buergruppen.no

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

Ring 09100
for gratis befaring i ditt borettslag

Rød:
CMYK 0, 100, 63, 29

Rød:
CMYK 0, 100, 63, 29

Rød:
CMYK 0,

Guide

Visste du at...
... Prisen for å bruke Herborvi.no med OBOS-annonser er 199 kroner i
måneden for boligselskap med 50 eller flere leiligheter og 99 kroner
i måneden for boligselskap med inntil 49 leiligheter. Ny oppgradert
løsning uten OBOS-annonser vil koste 425 kroner i måneden.

VERKTØY

Herborvi.no
– ny løsning,
nytt design
Nå kommer hjemmesideløsningen Herborvi.no i
helt nytt design, tilpasset
nettbrett og mobil.
Over 600 boligselskap bruker
Herborvi.no som hjemmesideløsning. Nå har denne fått et helt nytt
design, og alle nettsidene har blitt
endret. Den gamle visningen av artikler er borte, og en helt ny løsning
er laget. Det nye designet gir rom
for bokser, der bilder og større overskrifter skal gi bedre oversikt over
innholdet. Designet er responsivt.
Det betyr at hjemmesiden tilpasser
seg ulike flater – som mobil, nettbrett og pc. Herborvi.no har også
fått et nytt brukergrensesnitt som
gjør det enklere å publisere. Mange
vil også se at det er en fordel å ha
samme brukernavn og passord som
på Styrerommet.net.
Styremedlemmer får tilgang til å
publisere på nettsiden. Denne retten
mister de når de går ut av styret.
Får info automatisk. – Dagens
funksjonalitet med automatisk
overføring av informasjon og dokumenter fra OBOS videreføres. Derfor
trenger ikke styremedlemmene
tenke på å legge inn årsrapporter,
husordensregler, vedtekter eller
fakturainformasjon. De kan heller
konsentrere seg om å skrive artikler
med nyheter og informasjon til
beboerne, sier IT-ansvarlig for Forvaltning i OBOS, Salam Ali.
En nabolagsprofil og OBOS-
annonser er integrert i den nye
versjonen, sammen med opplysninger om kollektivtransport og
værmelding for området.

Spørsmål?

Besøk herborvi.
no eller ta kontak
t
med forvaltning
s
konsulenten din
!

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

STRØM

Spørsmål?

Ring Hafsl
und
Nett på 02
100!

Nye strømmålere/
Nå er utskiftingen
i full gang
Innen 1. januar 2019 skal alle
husstander ha automatiske strømmålere. Hva betyr det for ditt
boligselskap?

F

ør hadde vi seks strømmålere for strøm
forbruket på fellesområdet i borettslaget.
Hver måned gikk jeg til måleren, skrev ned
tallene, gikk opp igjen i leiligheten, og skrev
inn tallene på nettsiden. Så det har vært
deilig å slippe, sier Grete Louise Koppang,
styreleder i Nygård borettslag.
Borettslaget har vært del av et pilotpro
sjekt i regi av Hafslund Nett, og har byttet ut
de gamle strømmålerne med nye automatis
ke målere.
– Den største fordelen med de automa
tiske målerne er at kunden slipper å lese
av strømmen hver måned, og at nett
selskapet kan overvåke strømnettet helt
fram til sikringsskapet og derfor oppdage
og reparere feil raskere, sier Toril Benum,
prosjektdirektør i Hafslund Nett.
Det er myndighetene, gjennom Norges
vassdrags- og energidirektorat, som har
vedtatt at alle husstander skal ha automa
tiske strømmålere innen 1. januar 2019.
Nettselskapene er ansvarlige for å bytte ut
strømmålerne i sine konsesjonsområder, og
arbeidet er godt i gang. I Rogaland har Lyse
allerede byttet ut 60 000 av 140 000 målere,
Hafslund Nett har byttet ut 24 000 av 700 000
målere i Oslo og store deler av Akershus og
Østfold, og BKK starter opp med et pilot
prosjekt i Hordaland i november.
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– Jeg leverte nøkkelen og så har installatøren ordnet alt selv. Det har
vært veldig greit, sier Grete Louise Koppang, styreleder i Nygård borettslag
(t.v.), her sammen med Toril Benum, prosjektdirektør i Hafslund Nett og Truls
E. A. Jemtland, kommunikasjonsdirektør i Hafslund ASA.

Fakta
Før 1. januar 2019
skal det byttes ut rundt
2,5 millioner strømmålere i Norge. Ta en titt
på Hafslundnett.no/nymaler eller ta kontakt
med ditt nettselskap
for mer informasjon om
når ditt boligselskap
står for tur.

STRØM

Alt du trenger å vite om
de nye strømmålerne
Slik bidrar du til at målerbyttet blir enklest
mulig for både beboere og nettselskapet.
Hva trenger installatøren
tilgang til? Installatøren
trenger tilgang til sikringsska
pet med strømmåler. Dersom
sikringsskapet er i oppgangen
oppfordrer Hafslund Nett
til å låne ut nøkkel, slik at
installatørene kommer enkelt
inn og ut av bygningen uten
å måtte kontakte driftsperso
nellet. Hafslund Nett henter
nøkkelen personlig og retur
nerer den som rekommandert
post. Dersom boligselskapet
ikke ønsker å låne ut nøkkel
kan vaktmester eller drift
spersonale gi installatøren
adgang.
Dersom sikringsselskapet er
i boligen trenger installatøren
tilgang til den, og avtaler det
te direkte med kunden.

Hvordan får beboerne
informasjon om at strømmålerne skal skiftes? Det er
nettselskapene som informe
rer beboerne om at strøm
målerne skal skiftes. Dersom
måleren er i et målerrom eller
i fellesarealet får beboerne et
brev eller en e-post med in
formasjon i god tid før byttet.
I tillegg oppfordres styrene
til å legge ut informasjon om
målerbytte på hjemmesiden,
Facebookgrupper og lignende.
Dersom måleren er i boligen
sender nettselskapet infor
masjon til beboeren som er
registrert som nettkunde,
med forslag til tidspunkt for
skifte av måler. Nettkunden
må bekrefte om tidspunktet
passer.

!
Kilde
nymaler.no
hafslundnett.no/
nymaler
www.nve.no/
stromkunde/

Hvor lenge vil boligene
være uten strøm? Strømmen
blir normalt koblet ut i 10-20
minutter i forbindelse med at
strømmåleren byttes.

Hvem betaler for de nye
målerne? Kostnaden ved å
bytte strømmåler dekkes inn
gjennom nettleien kunden
betaler, som trolig vil øke rundt
400 kroner per år.

Hvordan kan styret og beboere være sikre på at det er
installatøren fra nettselskapet
som står utenfor døren?
Installatøren skal være vise
gyldig ID-kort.
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Finansiering av
vedlikehold og
oppussing

OBOS-banken finansierer
boligdrømmen

–

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

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 02334

Guide juristen

Les også

JUSS

...saken på
side 28-29!

Styret bør legge
forholdene til rette
Styret skal godkjenne tilpasninger
av fellesareal til funksjonshemmede.
Men godkjenning kan ikke nektes ut
saklig grunn, skriver Terje Sjøvold,
juridisk direktør i OBOS.

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

F

unksjonshemmede andelsei
ere vil ofte ha behov for for
skjellige tilpasninger i leiligheten
og i inngangspartiet av blokka
som er fellesareal. Styret bør
da vite hva vedkommende har
krav på og om dette innebærer
økonomiske forpliktelser for
fellesskapet.
Det er her viktig å skille
mellom andelseierens leilighet
og fellesarealer. I leilighetens
indre gjør han i utgangspunktet
som han vil, så lenge det ikke
er snakk om å gjøre inngrep i
bærende konstruksjoner, felles
rør- og ledningsnett eller annet
fellesareal og fellesinnretnin
ger. Andelseieren kan således
rimelig fritt foreta de vanligste
tilpasninger, som for eksempel
spesialinnredning av kjøkken og
bad, montering av tekniske hjel
peinnretninger, fjerning av indre
terskler, endring av romplan etc.
Når det gjelder tiltak på felle
sareal, følger det av borettslags
loven § 5-11 (2) at andelseieren
med godkjenning av styret kan
gjennomføre tiltak på eien
dommen som er nødvendige på
grunn av funksjonshemming.
Tiltak som er aktuelle å

gjennomføre er typisk instal
lering av automatisk døråpner,
rullestolheis eller løfterampe,
tilpasninger av adkomstveier
over fellesareal med tanke på
helling, underlag eller bredde,
plass for å parkere stor rullestol
på fellesareal med strømuttak
til lading etc.
Det følger av bestemmelsen
at tiltakene skal godkjennes av
styret, men at godkjenning ikke
kan nektes uten saklig grunn.
Styret kan vurdere om tiltaket
faktisk er nødvendig. I denne
vurderingen ligger blant annet
en avveining av hvorvidt an
delseierens behov kan dekkes
ved andre og mindre inngripen
de tiltak. Imidlertid er det ikke
slik at styret bør innlate seg på
noen finmasket overprøving av
andelseiers vurdering av nød
vendigheten, forutsatt at det er
snakk om en løsning som ellers
framstår som god og saklig
begrunnet.
Styret må kunne stille vilkår
om at tiltaket ikke er i strid med
gjeldende bygningsforskrifter,
for eksempel at en trappeheis
ikke kommer i konflikt med
trappens funksjon som godkjent
rømningsvei.
Styret må også kunne nekte å
godkjenne tiltaket dersom det
vil medføre skade eller svekkel
se av bærende konstruksjoner
eller på urimelig vis legge

mmSelv om styret
godkjenner
tilpasninger for
funksjonshem
mede, er det
ikke sikkert at
boligselskapet
skal betale for
dem.

store begrensninger på andre
andelseieres rett til å bruke
eiendommen.
Selv om andelseier har en
omfattende rettighet til å gjen
nomføre forskjellige tiltak på
borettslagets fellesareal, følger
det ikke av loven at borettslaget
har noen plikt til å bekoste disse
tiltakene. I utgangspunktet kan
borettslaget kreve at andelseier
bekoster disse selv. Det offent
lige har mange forskjellige støt
teordninger som legger til rette
for tilpasning av boliger. Som en
hovedregel, vil NAV Hjelpemid
delsentralen være et godt sted
å starte.
Styret bør også merke seg at
det kan være i borettslagets
egen interesse å gjennomfø
re enkelte tilpasninger som
bomiljøtiltak, for å sikre at
andelseiere kan bo lengre i egen
bolig. //

X

Like regler

I saker som dette, er det ingen
forskjell mellom borettslag og
eierseksjonssameier. Borettslagsloven § 5-11 (2) er skrevet med den
tilsvarende regelen i eierseksjonsloven § 21 som mønster. Reglene er
med andre ord de samme.
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La oss være din
totalleverandør
Brannforebygging?
på brannsikring
BEHOV FOR HJELP TIL

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

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

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

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

PIPE REHABILITERING

www.oslomurmester.no
Ring 476 60 999

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

GARASJEPORT
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

Kontakt oss, så avtaler vi en dag eller kveld hos Markisemannen som gir styret tips, råd og inspirasjon
– og ikke minst en demonstrasjon og oversikt over hva som kan leveres av markise- og solskjermingsløsninger,
samt garasjeportutvalg – for borettslag og sameier!

Velkommen til vårt
showroom i Østre Aker vei 215!

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

NYBA

S

R

60% energibesparelse!

FOR

Telefon: 22 86 59 30, e-post: boligselskapsforsikring@obos.no,
obosforsikring.no/bedrift

I

FOKU

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

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

Varmeentreprenøren

B&M dette er obos

Digitale tjenester blir
nytt forretningsområde
OBOS styrker satsingen på digitalisering og innovasjon og etablerer et nytt forretningsområde for digitale tjenester. Cathrine Wolf Lund blir ny konserndirektør fra
1. januar 2017.
Det nye forretningsområdet vil ha ansvaret for all digital kundekommunikasjon i
konsernet og ny digital forretningsutvikling på tvers av forretningsområder. Blant
oppgavene er OBOS sin nye digitale storsatsing; en tjeneste innenfor deling av ting
og tjenester i nabolag, videreutvikling av obos.no, OBOS-appen og forretningsutvikling innenfor «big data» i OBOS. Digitale tjenester skal supplere og komme i
tillegg til det arbeidet som i dag gjøres på digital tjenesteutvikling.

Aktuelle kurs:

Tilstandsvurdering og
vedlikeholdsplanlegging
Hvordan holde boligselskapets
eiendom og anlegg i god stand?
Hvilket ansvar har styret i forhold til
vedlikehold?
Tid: torsdag 27. oktober kl. 17-20
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1

Juss i borettslag
Her får du svar på hvilke juridiske
plikter og rettigheter styret i borettslag har.

Visste du at...
Du finner 40 forskjellige
kurs i høstens kurs
program?

Kurskalender

Tid: onsdag 2. november kl. 17-21
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1
Vår nye visjon er «OBOS bygger
framtidens samfunn og oppfyller
boligdrømmer»?

Juss i boligsameier
Her får du svar på hvilke juridiske
plikter og rettigheter styret i boligsameier har.
Tid: onsdag 2. november kl. 17-21
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1

Kommunikasjon
Lær mer om møteledelse, møte
kultur, samarbeid, kommunikasjon og
konflikthåndtering på et annerledes
kommunikasjonskurs.
Tid: tirsdag 15. november kl. 17-21
Sted: OBOS, Hammersborg Torg 1

2000
Vi har en egen bredbåndsrådgiver som styret kan
engasjere?

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

Budsjett 2017
Har dere en forretnings-/regnskapsføreravtale som ikke inkluderer bistand til budsjettering,
men ønsker hjelp til dette? Vi
bistår gjerne! Alt fra rådgivning
med forslag til prisjusteringer,
hva styret må huske på osv., til
utforming av et ferdig drifts- og
likviditetsbudsjettforslag.

OBOS Prosjekt hvert år har over 2000
små og store oppdrag, i over 500 boligselskaper, over hele landet?

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

Noe av hva vi tilbyr
Planlegg fremtidig vedlikehold
Langsiktig planlegging gir
bedre kontroll og en mer
forutsigbar økonomi. Vi tilbyr
«Vedlikeholdsnøkkelen» - femårsplan som inneholder
• Aktuelle vedlikeholdstiltak
• Kostnaden for gjennomføring
av tiltakene
• Hvordan tiltak bør prioriteres

Vi hjelper styret med ved
likehold og rehabilitering
• Planlegging og gjennomføring
• Tilskuddsordninger
• Saksfremstillinger til beboerne
• Vurdering av økonomien i
prosjektet
• Hvordan påvirkes felleskostnadene
• Prosjektregnskap

Hjemmeside for ditt
boligselskap
Herborvi.no lanseres nå i ny
drakt, tilpasset mobil og nettbrett. Velg mellom en rimelig
reklamefinansiert løsning eller
en løsning uten annonser.
Vi håper du liker oppgraderingen! Les mer om dette på
side 39.
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Baktrappa
?

Et kupp er noe du ikke trenger til en
pris du ikke kan motstå.
FR ANKLIN JONES

Test deg selv!

OBOS-quizen
1. 	Hvilket lag i Premier League går
under kallenavnet «The Eagles»?
2. 	I hvilket år ble den internasjonale
finalen i Melodi Grand Prix arrangert i Bergen?
3.	
Hvilken sjokoladeprodusent lager
«Monolitt»?
4. 	
Hvor mange meter høy er
steinsøylen Monolitten i Frognerparken i Oslo?
5. 	For hvilket lag i OBOS-ligaen
scorer Pontus Engblom mange
mål denne sesongen?
6. 	Fra hvilket land i Sør-Amerika
kommer bjørnen Paddington?
7. 	Hvor mange bydeler (boroughs)
er New York delt inn i?
8. 	
Hva heter hesten til Pippi Langstrømpe?
9. 	Hva heter TV-serien der Jon Øigarden spiller journalisten Peter
Verås?

10. 	Fra hvilket land kommer klesmerket Fillippa K?
11. 	Hvem hadde en stor hit på slutten
av 70-tallet med sangen ”Hvis æ
fikk være sola di”?
12. 	Og hvem sang om «ti tusen tommeltotta, negelsprett og selbuvotta» i 1991?
13. 	Hvor skal sommer-OL arrangeres
i 2020?
14. 	Hvem har malt «Trollet på Karl
Johan» fra 1892?
15. 	Hvilket trossamfunn utgir bladet
«Vakttårnet»?

LØSNING: 1. Crystal Palace 2. 1986 3. Freia 4. 17 meter 5. Sandnes Ulf 6. Peru 7. 5
8. Lille Gubben 9. Mammon 10. Sverige 11. Randi Hansen (fra plata Ho Randi, 1979)
12. Halvdan Sivertsen 13. Tokyo, Japan 14. Theodor Kittelsen 15. Jehovas vitner

Radio Gaga

TV-aksjonen 2016
TV-Aksjonen 2016 går til Røde Kors.
OBOS oppfordrer alle medlemmer til å åpne døra og porten for
bøssebærere den 23. oktober. Årets
TV-aksjonsmidler går til Røde Kors
sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon,
Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar,
Somalia, El Salvador, Guatemala og
Honduras. Pengene går også til å
hjelpe flyktninger som har kommet
til Norge.
Kanskje du har lyst til å bidra som
bøssebærer i ditt nabolag? Meld deg
som bøssebærer på www.blimed.no
Målet er at alle husstander skal
få besøk den 23. oktober. Til det
trenger Røde Kors 100 000 bøssebærere.
Tidspunktet for bøssebæringen er
mellom klokken 16.00-18.00 søndag
23.oktober.
De som ikke selv har mulighet til å
gå høstens viktigste søndagstur den
dagen, oppfordres til å ta bøssebærerne godt imot.

R A D I O G AG A © Ø Y V I N D S AG Å S E N
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Benytt din fastelektriker

ABBLav
medlemmer
Leserne
Bolig & Miljø
sparer penger
penger
sparer

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

Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og
Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem
Vi gir deg
som
virkelig
monner:
fordeler.
Vi girrabatter
deg rabatter
som
virkelig monner:

20% på våre materialpriser
10% på våre timepriser
Til ditt hjem tilbyr vi blant annet:

Ta kontakt på 23 05 14 70

• Elektriker -alt av el-installasjoner og service
• Energisparing -råd for lavere strømregninger

Eller les mer på www.lc.no

• EL-sjekken -kontroll av ditt el-anlegg

www. le fda l. no

02514

Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI
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

Avløp

Vaktmestertjenester

Tette eller gamle rør?

Låsesmeder
En av Oslos ledende låsesmeder!

Vaktmestertjenester

Vi er eksperter på rensing og vedlikehold.

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

RING 02490 FOR GRATIS BEFARING

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

Obos_rubrikk_Kaba_0516.indd 1
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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

Eiendomsservice

Vinduer og dører

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	
  

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

