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Vann- og avløpsarbeid

Vi utbedrer, rehabiliterer og kontrollerer
vann- og avløpsledninger
Våre høyt kvaliﬁserte fagarbeidere:

• utbedrer skader på vann- og avløpsledninger
ͻƵƞƆƌĞƌůĞŬŬĂƐũĞƐƆŬŝŶŐƉĊǀĂŶŶůĞĚŶŝŶŐĞƌ
• høytrykkspyler vann- og avløpsledninger
ͻƵƞƆƌĞƌƌƆƌŝŶƐƉĞŬƐũŽŶĂǀĂǀůƆƉƐůĞĚŶŝŶŐĞƌ͕ŝŶŬůƵĚĞƌƚƐƚĂƚƵƐƌĂƉƉŽƌƚ
• rehabiliterer avløpsledninger med epoksystrømpe
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METRO UNDERGRUNN

er den mest moderne og plassbesparende undergrunnsløsningen på
markedet. Med Metro får du plass
til hele 2 stykk 5 kubikk containere
innenfor arealet av en standard
parkeringsplass. Verdifulle arealer
kan dermed benyttes til annet.

AVFALLSHÅNDTERING
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet samles
i dypbrønner som er plassbesparende og gir
minimalt med lukt.

MOLOK DYPOPPSAMLER
er den klassiske avfallsbrønnen –
semi undergrunn. Her er kvalitet,
design og driftssikkerhet kombinert
på en helt unik måte. Med Molok
oppbevares 60% av avfallet under
bakken.

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00 Mail: of× ce@strombergs-plast.no
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Bli med på seminar
landet rundt
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Kurs
Vær smart og bli med
på bredbåndkurs
Side 39

Trygt og smart
Det hevdes at når boken om den
tekniske utviklingen i vårt århundre skal skrives, vil de første 15-16
årene neppe bli verdiget mer enn
et avsnitt eller to. Utviklingen går
så forrykende fort, og det vi i vår
digitale hverdag alt har vent oss
til, fantes ikke for kort tid siden.
Det er ikke helt enkelt å få øye på
fremtidens smarte hjem i krystallkula. I denne utgaven av Bolig
& Miljø prøver vi å skildre noe av
det vi skal omgi oss med i årene
som kommer. Vi er enige med Eirik
Newth, som sier at det nye og smarte først og fremst må være enkelt.
I et samfunnsøkonomisk perspektiv
kan vi også legge til at det som skaper trygghet hjemme alltid vil være
viktig. Det handler om livskvalitet,
om friheten til å bo der man ønsker
så lenge som mulig, men også om
en velferdsstat som må velge gode,
kostnadseffektive løsninger.
Så får vi se, da, om det er roboter
som ordner opp i stua, om middagen blir levert av førerløse biler og
om alt kan slås av ved lyden av vår
egen stemme. Er alt dette mulig
allerede, sier du?
Da gjenstår det bare å se om det
ﬁnnes bøker og noen som kan
skrive dem i år 2100.

ÅG E P E T T E R S E N
Ansvarlig redaktør

Bolig&Miljø
Asvarlig redaktør
Åge Pettersen
Redaktør
Espen Børhaug, tlf: 918 45 600
E-post: espen.borhaug@obos.no

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

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

Trykk
07 Gruppen
Forsidefoto
Marius Hole

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.

Design/konsept
Redink
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BRANNVARSLING SLIK
DET BURDE VÆRE
Get Safe er en helt ny brannvarslingstjeneste for sameier og borettslag.
Styret og beboer får full oversikt over brannsikkerheten via en app og en
egen portal tilpasset boligselskapet.
Get Safe er tilkoblet en døgnbemannet alarmsentral og er en trygg og
kostnadseffektiv løsning. Get Safe kan også anvendes som individuell
innbruddsalarm.

get.no/safe

Entré

Lover å sikre bokvalitet
Mer effektiv saksbehandling, «fast track» for prioriterte prosjekter og reduserte krav til p-plasser. Dette er blant tiltakene som foreslås av Boligvekstutvalget i Oslo. Kommunen bør dessuten bygge sosial infrastruktur – skoler
og barnehager –samtidig med nye boligområder, mener utvalget.

Mulig svindel i
byggebransjen
OBOS er blitt kjent med at
det er registrert et ﬁrma i
Brønnøysundregistrene som
kaller seg Obos Bygg AS.
– Vi vil gjøre publikum oppmerksomme på at dette ﬁrmaet
ikke har noen forbindelse med
boligbyggelaget OBOS eller
noen av dets datterselskaper,
sier kommunikasjonsdirektør
Åge Pettersen i OBOS.
OBOS vil snarest ta ut midlertidig forføyning mot ﬁrmaet for
å stanse den ulovlige bruken av
navnet.
– Hvilke motiver personene
bak dette ﬁrmaet har, vet vi ikke,
sier Pettersen. Han legger til at
OBOS er opptatt av å slå ned på
alle former for svindel og svart
arbeid i byggebransjen.

OBOS-leilighet solgt for 26 millioner
Begrepet OBOS-standard har fått et nytt innhold, mener tidsskriftet
Kapital. Grunnen er at OBOS har solgt en leilighet i et av sine nye
prosjekter på Fornebu for 26 millioner kroner.
Det er uten sammenligning den
dyreste leiligheten OBOS noen
gang har solgt. Konsernsjef Daniel
Siraj i OBOS er strålende fornøyd
med prisrekorden.
– Dette viser at OBOS har et
tilbud til alle. Noen få kan kjøpe
en leilighet i denne prisklassen,
andre ser etter en rimeligere bolig
i Trøndelag, i innlandet eller på
Rosenholm på Holmlia i Oslo, sier
Siraj til Kapital.
Leiligheten på 217 kvadratmeter,
med en takterrasse på 105 kvadratmeter ligger i toppetasjen på et av
byggene til OBOS' mest eksklusive
utbyggingsprosjekt hittil, Oksenøya
1 på Fornebu. Her skal totalt 340
leiligheter bygges med innﬂyt-

ting i 2019. Kvadratmeterprisen
på leiligheten, som blir del av et
sameie og ikke et borettslag, er på
119 816 kroner.
– Ambisjonen til OBOS har vært
ikke å være en lua i hånden-organisasjon, men en organisasjon som
kan tilby sine medlemmer boliger
i alle prisklasser. Det gjør også at
vi har hatt en fantastisk medlemsvekst. I 2016 økte vi med 28 500
nye medlemmer til nå 417 000
medlemmer, sier konsernsjefen.
Gjennomsnittsprisen for de
totalt 219 leilighetene OBOS solgte
på Fornebu i fjor lå på 7,9 millioner kroner. For andre nybygde
OBOS-leiligheter var snittprisen 4,7
millioner kroner.

m For 26 millioner kroner får
du en eksklusiv
leilighet på 217
kvadratmeter på
Fornebu.

Enklere styrehverdag
med betalingskort
OBOS-banken tilbyr bedre betalingskort til styremedlemmer
i borettslag og sameier som
forvaltes av OBOS.
Med betalingskort kan styret
kjøpe varer og tjenester for
boligselskapet uten sammenblanding med egen privatøkonomi, eller bruk av kontanter.
Kortet er personlig, men
uten bilde og fødselsnummer.
Det kan bare brukes hvis det
er penger på konto, og det
kan ikke overtrekkes. Alle
transaksjoner fremgår på
Styrerommet.net.
Med styrekort blir det mindre
behov for kontanter og fakturering, men husk at originale
bilag fortsatt må leveres.
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SLAPP AV - LA OSS
GJØRE JOBBEN!
23 17 22 00

vk.no

I over 80 år har vi stått til tjeneste for våre kunder. Vaktmesterkompaniet er Oslos største
leverandør av utendørs vedlikehold. Vi hjelper alt fra store bedrifter og borettslag til
private hjem. Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor!
La oss gjøre jobben!
Ta kontakt med oss i dag! Befaring er selvfølgelig gratis!
Tlf 23 17 22 00 / kampanje@vk.no / vk.no

VINTERTJENESTER | FEIING OG SPYLING | CONTAINERUTLEIE | GARTNERTJENESTER | ANLEGG OG ASFALTERING

Entré nyheter
Flytter inn til elgjakta

Tre på seminar
i Bergen:

Til høsten ﬂytter folk inn i nye leiligheter på Skotterud i Eidskog, på svenskegrensa
sør for Kongsvinger. – Jeg vil ikke angi nøyaktig når de er innﬂytningsklare, men de
skal være ferdige til elgjakta. Det er et tidsperspektiv eidskogingene forstår, sier
utbygger Tom Wiggo Bjerknes til avisa Glåmdalen.

Hvilke temaer opptok deg
mest denne gangen?

Knut Tveitane

TEKST TYRA T. TRONSTAD

Styreleder,
Puddefjorden borettslag
Elbillading er et evig tilbakevendende tema. Vi har fortsatt
for få plasser. Og AirBnB, et
svært aktuelt tema hos oss.

Del en leiebil!
Mange har et begrenset behov for bil. Da kan det være praktisk at det
står en leiebil på parkeringsplassen når du trenger den.
De ﬂeste biler står stille mesteparten av tiden. Så hvorfor ikke dele?
Dette er hovedtanken bak det nye
leiebilkonseptet til Avis Now, som
er utviklet i samarbeid med OBOS.
Konseptet innebærer at leiebiler
står plassert rundt i boligområdet
og enkelt kan leies av beboerne
ved hjelp av smarttelefon.
Nå testes prosjektet ut på Romsås
og i Kværnerbyen.
– Vi synes det er spennende
med nye tiltak, særlig når de er så
fornuftige som dette, sier styreleder Anne Mette Hyrve i Emmanuelfjell borettslag på Romsås.
– Vi ser at særlig ynge beboere
kanskje tenker annerledes enn de
eldre, og at det å dele eller leie bil
kan være miljømessig og økonomisk gunstig. Det koster mye å ha
en bil selv.
For å kunne bruke leiebilene,
må borettslagets beboere melde seg inn i Avis Preferred og
registreres som brukere, før de

laster ned appen på smarttelefonen. Appen gjør det mulig å både
reservere og betale og låse bilen
opp og igjen.
Morten Torp Avis Now ser for
seg at løsningen kan bli aktuell
også for andre boligselskap.
– Nå skal vi først teste konseptet
og se hvordan det virker. Vi er veldig
interessert i å ﬁnne andre borettslag som vil teste det ut, i første
rekke i østlandsområdet, sier han.
– Dette er i tråd med OBOS´
strategi om innovasjon og om
å ta grønt ansvar. Vi håper at
tilbudet etter hvert kan gis våre
medlemmer i andre byer, også,
sier avdelingsleder Inger Hardmo
i OBOS´ medlemsavdeling.
– Dette er i tråd med OBOS´
strategi om innovasjon og om å
ta grønt ansvar. Vi håper at dette
på sikt vil føre til lokale leiebiltilbud for OBOS-medlemmer i
boligselskaper over hele landet,
sier hun. //

m OBOS tester
nå ut et helt nytt
leiebilkonsept
på Romsås.

Marit Mork
Styremedlem,
Lyngfaret borettslag
Det er alltid nyttig å høre
hva OBOS-advokatene har å
fortelle. Vedlikehold er også
aktuelt, og vi må også snart
skifte ut rør som nærmer seg
70-årsalderen.

Frode Ohnstad
Styremedlem,
Lyngfaret borettslag
Interessant å høre om VVS og
gamle rør. Vårt borettslag nærmer
seg en alder der vi må vurdere å
skifte ut rør. Nå vet vi mer om optimale løsninger, men det koster!
Også morsomt at vi har mer sol
enn vi trodde i Bergen.

Se reportasje på side 24–25.
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Smarte
boligselskap
Nå kan boligselskapet ta i bruk smarte
løsninger for å spare tid og penger.
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
ILLUSTR ASJON M A R IUS HOL E
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Fem smarte
nyheter i 2017
Mesh for hjemmenettverket
Trådløse nettverk
fungerer ikke alltid i
hele boligen. Såkalte
mesh-nettverk virker som
store bedriftsnettverk, der
du kan være overalt og
alltid ha høy fart.

Mobilbetaling overtar
Snart er det slutt på
tasting av lange kredittkortnumre. Mange nettbutikker har allerede tatt
Vipps i bruk, og mCash
har lansert et spesialtastatur som lar deg betale
inne i Messenger, SMS,
Snapchat og andre apper.

Stemmebruk til
hjemmebruk
De store IT-gigantene
jobber nå med tjenester
basert på at din stemme
oppfattes av mikrofoner i
rommet, som sender dine
ønsker videre til smarte
lys, lydanlegg, matleverandører eller strømmetjenester.
Apper for hjemlevering
I Oslo leverer appen
Brødboksen matvarer
gratis på døren, mens
sykkelbud-appen Foodora
leverer fristende retter
fra restauranter inntil en
halvtime unna dørstokken
din. Uber Eats har varslet
en lignende takeaway-tjeneste.

Lengre rekkevidde
for elbiler
I 2017 får selv rimelige
elbiler en rekkevidde som
kan konkurrere med bensinbilen. Nå varsles det
inntil 500 km rekkevidde
på elbiler med radikalt
kraftigere batterier. Prisen
kan bli så lav som rundt
300.000 kroner.
BOLIG & MILJØ 9

Tema smarte hjem

nnen 1. januar 2019 skal alle
strømmålere byttes ut med
smarte strømmålere, som leser av
strømmen én gang i minuttet og
gjør det enklere for forbrukerne å
bruke strøm når den er billig. Men
strømmålerne er ikke det eneste
som blir smart. Nå kan boligselskap
få smarte brannvarslingssystemer,
innbruddsalarmer, vinduer som
åpnes og lukkes automatisk og
nøkkelsystemer hvor styret kan bestemme hvem som skal ha tilgang
når, for å nevne noe.
Smartteknologi går ut på å koble
ulike produkter til internett, og
på den måten kunne styre mer
nøyaktig når ulike produkter
skal være på, hvem som skal ha
tilgang når og lignende. Teknologien er ment å hjelpe forbru-

I
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keren bruke produktene bedre,
spare penger ved for eksempel å
redusere strømforbruket og gi økt
velferd.
Et boligselskap som har kastet
seg på smartteknologi-bølgen er
Bestum sameie i Oslo. I taket i
leilighetene henger en liten hvit
boks, som ser ut som en tradisjonell brannvarsler. Men boksen
inneholder også innbruddsalarm,
temperaturmåler og fuktighetsmåler, og sender informasjon til
en app beboerne kan logge inn på
uansett hvor de er i verden.
– Hvis jeg reiser bort og er usikker på om det er minus 25 grader
hos meg, kan jeg sjekke på appen
og be en nabo gå inn og skru på
varmen, sier Rune Lilleng, styreleder i Bestum sameie.

– Investeringskostnaden på
dette systemet
er mye lavere
enn på et kablet
anlegg, sier Rune
Lilleng, styreleder
i Bestum sameie.

Ti ganger ﬂere
smarthus
To til tre prosent av
norske boliger er smarte
hjem, men nå tror leverandørene på en tidobling
av markedet på få år.
Systemene er blitt vesentlig enklere og rimeligere,
og løsninger fra ulike
leverandører kommuniserer på en bedre måte
enn før.
– Vi opplever en helt
annen interesse for
smarte hus i dag enn for
tre år siden, sier Haavard
Haaland, salgssjef i HDL
Nordic, til Computerworld.no.

Behov for nytt system. Sameiet
har nylig installert systemet, etter at de oppdaget at det gamle
brannvarslingssystemet ikke
fungerte.
– Bygningene var blitt bygget
om av en tidligere eier. Da ble
det gamle, koblede brannvarslingssystemet ødelagt, uten at
noen var klar over det. Det var

Hvis jeg reiser bort og
er usikker på om det er
minus 25 grader hos meg
kan jeg sjekke på appen
og be en nabo gå inn og
skru på varmen.
RUNE LILLENG, ST YR ELEDER

vanskelig å se hvor problemene i det kablede systemet var,
fordi det var ﬂyttet på vegger i
ombyggingen. Så vi begynte å se
etter alternativer, sier Lilleng.
Styrelederen jobber med IT og
er spesielt interessert i teknologiske løsninger. Han hadde
lest om et selskap som utviklet
et trådløst alarmsystem og tok
kontakt.
– Selskapet sa at de ikke skulle
selge direkte til kunden, men gå
gjennom et agentur. Jeg ba dem
gi beskjed når det var i orden og
etter en stund ble jeg kontaktet
av Get Safe, som lurte på om vi
var interessert i produktet. Det
var vi, sier han.

Brannvarsleren er
seriekoblet, slik
at alarmen går i
de andre leilighetene dersom
det skulle bli
brann.

Ved å logge
seg inn på en
app på mobilen
kan styrelederen se om
alarmen har gått
i leiligheten, om
temperaturen
innendørs er ok,
og om han har
husket å skru
på innbruddsalarmen.

Økonomi. Samtidig som det
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Bestum sameie
150
Ullern

Vigelandsparken

Oslo sentrum
E18
Bygdøy
E18

Bestum, Oslo
Bestum sameie ligger i
Bakkeveien 4 og Nedre
Skogvei 5, 7A og 7B på
Ullern i Oslo.

2006

Stiftet
Det største bygget sto
ferdig i 1970, og de to
andre ble bygget på
1980-tallet. Sameiet ble
stiftet i 2006.

Nabolaget
nye systemet skulle installeres,
ﬂyttet sameiet forsikringen til
et annet selskap, og sparte inn
omtrent like mye som det nye
systemet kostet.
– Vår økonomi er som i de ﬂeste
sameier, den er ikke knakende
god. Investeringskostnaden på
dette systemet er mye lavere enn
på et kablet anlegg. Ulempen er at
vi betaler en månedskostnad for
å være koblet opp mot en sentral,
på ca. 100 kroner per leilighet, sier
Lilleng.
Ettersom sameiet er koblet opp
til en sentral, får Get Safe beskjed
dersom brannalarmen går.
– Sentralen ringer så til beboeren for å høre om det brenner,
eller til meg dersom alarmen har
gått på fellesområdet. Hvis ingen
svarer, ringer sentralen til brannvesenet, sier han.
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Bare to til
tre prosent av
norske boliger
er smarte hjem,
men nå tror
leverandørene på
en tidobling av
markedet på få
år. Systemene er
blitt vesentlig
enklere og
rimeligere, og
løsninger fra
ulike leverandører kommuniserer
på en bedre måte
enn før.

Ikke på nett. Selv om smartteknologi i boligselskap gir ﬂere
muligheter er det også noen
utfordringer, som at ikke alle
beboere bruker internett, apper
og smarttelefoner.
– Dersom det er noen beboere
som overhodet ikke har teknisk
kompetanse, trenger de bare
forholde seg til den røde knappen
på brannvarsleren. Hvis varsleren
piper, kan de trykke på knappen,
som da begynner å lyse rødt, og så
har de ti minutter på seg på å bli
kvitt røyken i boligen, sier Lilleng.
En annen ulempe med å ha apparater koblet til internett er at de kan
hackes av uvedkommende, men
styrelederen er ikke bekymret for at
dette kommer til å skje i sameiet.
– Systemet er kryptert, så det er
like trygt som alle andre enheter
man kobler opp mot hjemmenettverket, sier han. //

Bestum Sameie ligger i
nærheten av Ullern kirke
og CC Vest kjøpesenter.
Skoler, barnehage, trikk
og tog i kort gangavstand.

42

Leiligheter
42 leiligheter fordelt på
tre bygg

Kvadratmeter
Boligene er fra 18 til
120 kvm.

Gode løsninger for
adgangskontroll
gjennom fusjonen
av Dorma og Kaba

Dorma og Kaba blir dormakaba
– totalleverandør av produkter,
løsninger og service for adgang
og sikring av bygninger og rom.
Gjennom 150 år har vi levert
sikkerhet, bærekraftighet og
pålitelighet gjennom våre
service medarbeidere og
produkt løsninger.

Fusjonen gjør det mulig for oss
å tilby enda bedre adgangsløsninger fra én leverandør. Vi
ønsker å være den foretrukne
dedikerte og faglige partner
for våre kunder – før, under
og etter prosjektet.
www.dormakaba.com

Tema smarte hjem
Katten Ada har nå skjønt hvilket tidspunkt
kattematen slippes ut om natten, og blir urolig
hvis ikke maten kommer når den skal. – Nå
har jeg fått tak i en smart kontrollbrikke som
kan kobles til nettet. Da kan jeg programmere
materen så den ikke leverer til gitte tidspunkt,
men at kattene får en overraskelse, sier Newth.

Smart må
være enkelt
Eirik Newth gir seg katten i smartteknologi som ikke gjør livet enklere.
TEKST HEIDI RØN EID
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
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ver natt klokken ﬁre og halv seks
kommer en lyd fra en innretning
i stua til astrofysiker Eirik Newth, og
kattene Ada og Linus løper bort til
boksen. Den automatiske kattemateren har nemlig slått seg på, og
slipper kattemat ut på gulvet til de
to kattene.
– Jeg har vært interessert i å gjøre
hverdagen litt smartere, men siden
jeg bor i borettslag, er det ikke så
mye jeg kan gjøre. Men et problem
jeg kunne løse, var at kattene ofte
vekket meg om natten. Så jeg bygget
en automatisk kattemater, og nå har
det blitt mye bedre, sier Newth.
I tillegg til kattemateren, har han
en løsning som forteller når plantene trenger vann og stemmeaktiverte
lyspærer. Men selv om Newth er
spesielt interessert i smartteknologi,
er han ikke imponert over brukervennligheten.
– Det er fremdeles slik at det å ta i
bruk smarte systemer krever kompetanse. Nylig brukte jeg én time på
å få koblet en dings til svigerfars TV.
Begge deler fungerte, men de ville
ikke snakke sammen.

H

Sikkerhetsproblemer. Selv om det
kan være praktisk å skru på kaffemaskinen mens man fremdeles ligger i sengen, er det visse problemer
med å koble dingser til internett. De
kan hackes.

– I første omgang hackes tingene
for at hackerne skal kunne skryte av
det. Men det er grunn til å frykte at
det kan bli farligere på sikt. Hackere
kan bruke dette til å drive utpressing. Hvis du vil ha varme i huset,
må du betale oss, fordi vi kontrollerer varmen, sier Newth.
Newth mener boligselskap bør
være ekstra oppmerksomme på
problematikken.
– Styret må sjekke og dobbeltsjekke nettsikkerheten ved smarte
løsninger. Her kan det også bli aktuelt å leie inn hjelp. Noen av de mest
usikre systemene er overvåkningskameraer, som ofte er produsert i Asia
av produsenter som ikke oppdaterer
programvaren, sier han.
Inn i framtiden. Newth tror at vi
kommer til å se mer smartteknologi
fremover, men at det er en stund til
vi får smarte hjem, hvor det meste
er koblet opp på nett.
– Noen synes dette er spennende
allerede nå, men det er et mindretall.
Teknologien kommer nok til å fases
inn etter behov. Jeg tror de som får
det først er de eldre, som allerede
har begynt å få en del smarthusfunksjoner. Når det gjelder store
bygg er det annerledes, her kan det
leveres løsninger til en helt annen
pris, og med avtale om vedlikehold,
sier han. //

Inni kattemateren er
det en liten
datamaskin som
er programmert
til å slippe ut
maten til gitte
tider.
Eirik Newth
kan skru på lyset
ved å snakke til
dingsen Amazon
Alexa.

FA K TA

Hva kan installeres?
• Undersøk om smartteknologi kan gjøre
jobben enklere for styret,
er rådet fra Eirik Newth.
Eksempler på dette kan
være fuktmålere som gir
beskjed hvis noe ikke er
i orden, eller regulering
av strømforbruk til ulike
tider av døgnet, slik at
boligselskapet sparer
penger.
• Hold et lite blikk på
hva andelseierne gjør,
og oppdater vedtektene
så de deﬁnerer hva beboerne kan og ikke kan
installere av smartteknologi. Da vet styret hva de
skal svare hvis beboerne
vil installere smarte
låser, åpne- og lukkeløsninger for vinduene og
lignende.
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Behov for snøbrøyting?
Vi har ledig kapasitet på våre ruter, og tar på oss brøyteoppdrag av alle typer og størrelser.
Vaktmester - driftstjenester - vintertjenester. Ta kontakt for et godt tilbud!

Tlf: 22 99 18 80
oed@obos.no

Tlf: 23 17 85 00
ﬁrmapost@gaardpass.no

Min erfaring styremedlem

Det er lov å bry seg
– Det var mye prat og lite åpenhet. Jeg ble styreleder fordi jeg brydde meg,
sier Inger Ludvigsen.
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

et er nok dem som
mener at jeg burde latt
det være, men det får våge
seg, ler 64-åringen som har
ledet styret i Åssiden borettslag i Bergen siden 2004.
Vi er i Olsvik, en bydel på
vestsiden av Bergen. De 68
leilighetene i borettslaget
ligger like under Festeråsen.
Der er det utsikt mot byen,
havet og solnedgangen en
heldig sommerkveld. Det
er ﬁnt nå på vinteren, også,
synes Inger Ludvigsen.
Hun forlot en enebolig på
Hjellestad til fordel for 50
kvadratmeter i Olsvik. Hun
har aldri angret, men overgangen var stor. Strøket var
annerledes, omgangstonen
naboene imellom litt fremmed og ukjent. Det tok ikke
lang tid før hun var med i
styret. Fra 2004 ble hun valgt
til styreleder.

D

Flere borettslag. – Det formelle må være på plass. Her
går det meste på skinner,
med HMS, vedlikehold og
det hele. Men det må skapes
et miljø, også. Det kommer
ikke av seg selv.
Samme år som hun ble
styreleder, åpnet borettslaget kafeen Naboklubben.
Fortsatt møtes de de ﬂeste
onsdagene i året, til en rime-

lig middag, utlodning og en
god prat.
– Det ﬁne er at dette ikke
bare er et tilbud til dem som
bor her. Hver uke kommer
gjester fra Fredheim, Nordheim og andre borettslag i
nabolaget. Det betyr noe for
folks hverdag.
Inger hadde ingen styreerfaring da hun første gang
fant veien til styrerommet i
Åssiden.
– Men som bankansatt
hadde jeg ført regnskapene
for mange ringnotsnurpere.
Gründere fra strilelandet
kan man lære veldig mye av!

Det er ikke alltid støyfritt
der Inger beﬁnner seg.
– Jeg er ærlig og direkte.
Noen ganger er jeg kanskje
for direkte, men jeg kvier meg heller ikke til å be
om unnskyldning om det
behøves. Min er faring er at
folk setter pris på at man er
seg selv.
Hun prøver å etterleve
rådet om ikke å tro alt man
hører, ikke å si alt man vet.
– En styreleder i et borettslag kommer gjerne svært
tett innpå livet til folk. Da
må man også kunne holde
på hemmeligheter.

!

Viktige råd

Vær ærlig. Diskusjon i
styret er bra, men man må
samles og fatte et vedtak.
Styrets vedtak må tåle
åpenhet.
Ta hensyn til at folk er
forskjellige. Vær bestemt når
det gjelder, men prøv å ﬁnne
en balanse.
Møt andre tillitsvalgte. Kurs
og seminarer er viktige, men
det sosiale betyr kanskje
enda mer. Det er enormt mye
å lære i et nettverk.

Hvor mye kaffe drikker styrelederen?

Hvilke aviser leser du?

Kosemat?

Jeg elsker kaffe. Blir fort
8-10 kopper.

Jeg skummer Bergens Tidende på papir. Heller
nettaviser og Facebook!

Fisk spiser jeg stadig oftere. Gjerne torsk
med bacon og en god rødvin.
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La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent
Avløpsrør i borettslag og sameier trenger regelmessig tilsyn. TT-teknikk har over 30 års erfaring
med rørinspeksjon og kontroll av avløpsrør. Med godkjent teknologi og flinke fagfolk kan vi
utføre både kontroll og fornying av rørene slik at man unngår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING
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Bolig & Miljø elbil
Et robust og
effektivt ladesystem
skaper et mer
attraktivt bomiljø for
alle, mener (fra v.)
Helge Sørheim (Lyderhorn borettslag),
Torunn Hjelmtveit
(Borettslaget Vestre)
og Stein Haugland
(Vadmyra borettslag).
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NYHET
Tipstelefon: 800 33 044

Samarbeidet
mellom de tre
borettslagene,
Bergen
kommune og
BKK har vakt
oppsikt. Her er
saken omtalt i
Bergensavisen.

E-post: tips@ba.no

 BKK og Bergen

Sjekket 300-400 biler

Etter to storkontroller i
Bergen
Nord, sier UP-sjef Terje Oksnes
at
folk ﬂest oppfører seg bra
i
traﬁkken.
– Men det er noen ting som
slett
ikke er bra, sier Oksnes i
Utrykningspolitiet.
Det var politistudenter som
sammen med UP-ansatte
gjennom-

på to dager

førte kontrollene på E39
ved
Hylkje, der studentene ﬁkk
opplæring i alt fra fartskontroll,
promillekontroll, dokumentsjekk
og teknisk kontroll. I tillegg
ble
mobil- og beltebruk sjekket.
– Mellom 300 og 400 biler
ble
stanset i løpet av de to dagene,
sier
Oksnes og forklarer at det
ikke ble

Nær 1500 husstander
i tre store borettslag
skal dele ladeløsning
med bedrifter og
kommunen.

STIAN ESPELAND

stian.espeland@ba.no

LODDEFJORD

Glad borettslagsleder

Kvalbein i Bergen kommunes

klimaseksjon, Torunn Hjelmtveit,

daglig leder i Borettslaget

Vestre og Alexander Svanbring,

prosjektleder Lokale Energiløsninger

i BKK,

samarbeider om å skape en
samarbeid

effektiv ladeinfrastruktur.

Prosjektet er blant annet basert

på brukere uten egen biloppstil-

Må være
konkurransedyktig

Tre store borettslag i Bergen vil la kommunen og
næringslivet bruke elbilladerne mens beboerne er på
jobb. Bildeleringen skal samtidig få ned antallet biler i
de nær 1500 boligene.

– Dette blir en suksess
dersom vi ﬁnner en løsning
som ikke er dyrere enn om
borettslaget skulle gjøre
det selv, sier Alexander
Svanbring, prosjektleder i
BKK.

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

Kommunen er med. Pilotprosjektet
i Bergen er et samarbeid med BKK,
Bergen kommune, Bildeleringen
og naboene i borettslagene Vestre,
Vadmyra og Lyderhorn. Sammen
representerer de nærmere 1500
boenheter. De er ikke alene om å
lete etter praktiske lademuligheter
for et økende antall elbileiere. Men
det er ikke helt vanlig at borettslag
samtidig tar hensyn til kommunens

Kollektivitet er
nøkkelordet. Det
passer bra, fordi hele
sjelen til borettslag er
jo bygget på deling.
TOR E MONG

Mer attraktivt. BKK er blant landets
fremste tilretteleggere av infrastruktur til strøm. Prosjektet i
Loddefjord forutsetter at kapasiteten inn til borettslagene utvides
betydelig.
– Dette kommer alle andelseierne
til gode, og vi mener kostnaden bør
fordeles på alle. Utgifter til lading
må fordeles blant elbileierne,
mener Helge Sørheim, styreleder i
Lyderhorn borettslag.
– Dette skaper et mer attraktivt
bomiljø for alle. Det blir enklere å
ta i bruk miljøvennlige og rimelige
transportløsninger. Målet er at antallet biler per bolig skal reduseres,
sier Torunn Hjelmtveit. //

Men det finnes en rekke
andre
alternativer.
– Teknologien er i rivende
utvikling, sier Alexander
Svanbring, prosjektleder
Lokale
Energiløsninger (LEL)
i BKK.
Hvis alt går etter planen
kan
mye være ferdigstilt til
sommeren neste år.

Ser langt frem

Svanbring vektlegger
Med støtte fra klimaforsk
at de
(Mil- må se langt
forbi nåværende
jødepartementet) skal
BKK og behov.
kommunen lage en felles
lade– Det er viktig at vi tenker
infrastruktur som
3–4
kan deles trinn frem
ellers blir det forfermellom elbileiere i
ulike bo- delig dyrt
med stadig nye opprettslag, næringsbiler
og kom- graderinger,
sier han.
munens tjenestebiler
i samme
Økt effekt kommer
område.
alle til
nytte, ikke bare elbilister.
To steder er utpekt
Av
i første den grunn
mener Mong at kostomgang: Loddefjord
ved Bo- nadene forbundet
rettslaget Vadmyra,
med oppgraBorettsla- dering trolig
bør tas fra
get Vestre og Borettslaget
Ly- kassen, mens elbileiere fellesderhorn og Fana ved
kan beSkjold borettslag og Seksjonssameiet tale for selve ladeløsningen.
Smarte
strømmålere gjør at
Skjoldhøyden Terasse.
elbilistene kan belastes
Daglig leder Torunn
for
Hjelm- strømmen
de bruker, påpeker
tveit i Borettslaget Vestre
sier han.
saken ennå ikke vært
behandlet i styret, men hun
føler seg Kan bre om seg
trygg på at flertallet i
de 406 bo- Hvis prøveprosjektet
enhetene er positive.
blir en
suksess, ser BKK for
– Det er ikke mer å hente
seg
i tra- kan rulle ut tilsvarende at de
foen. Derfor er vi glade
løsninfor støt- ger i større
skala.
te til oppgradering, sier
hun.
– Denne piloten skal
gi oss
trygghet på at vi kan få
– Rivende utvikling
dette til i
andre borettslag og
Planen er å etablere felles
lade- også, sier Svanbring. områder
parkeringsplasser
og samIfølge Lars Ove
bruksløsninger mellom
såkalte Bergen kommune Kvalbein i
«dagladere» og «natteladere».
har cirka 25
borettslag henvendt
Det vil si næringsaktører
seg til kliog maseksjonen det
det offentlige på dagtid,
siste halvanog husholdninger utenfor alminnelig net året med spørsmål om støtte og hjelp til å tilrettelegge
arbeidstid.
for
elbiler. Barrierer er gjerne
Selve oppgraderingen
relaav det tert til usikkerhet
elektriske anlegget er
rundt hvorstandard dan regningene
skal bli rettferprosedyre for BKK,
mens det dig fordelt,
kapasitet og belastgjenstår en del for
å avklare ning på
strømnettet,
hvilken smartløsning
som er å slutningsprosessene samt beforetrekke i ladesystemet.
i styrene.
– Er det andre fallgruver?
Den sømløse Sesam
Sesam– Egentlig ikke. På
løsningen, som Bergen
sikt kan
Parke- dette gi store
ring bruker, er en
gevinster for
mulighet. byen, svarer
Kvalbein.

Tre store tar ladegrep

og næringslivets ladebehov. Tanken er at ladepunktene skal være
tilgjengelig for alle i arbeidstiden.
Det kommer næringsdrivende og
kommunens tjenestebiler til gode.
På kvelds- og nattestid er ladestasjonene forbeholdt beboerne.
– Kollektivitet er nøkkelordet.
Det passer bra, fordi hele sjelen til
borettslag er jo bygget på deling. Vi
må løse utfordringer med parkering
og sikkerhet på lading til det beste
for alle, sa Tore Mong i BKK da Bergensavisen omtalte saken tidligere
i vinter.

Flere
hundre
bilister ble
kontrollert
av politistudenter og
UP. FOTO:
BERGEN FOTO
OG MEDIA

et omfatte
ttende
nd prosjekt for elbiler

: BKK og Ber- Kommunens
mål er å redusere
gen kommune går sammen
for antall biler i Bergen
å løse det som kan bli
– fra 1,35 til
en drag- 1 bil per
husholdning innen
kamp om kostnader,
tilgang på 2025.
nok strøm og parkering.
Samtidig som prosjektet
– Kollektivitet er nøkkelorskal
stimulere til bruk av
det. Det passer bra,
elbil fremfordi hele for biler
som går på fossilt drivsjelen til borettslag er
jo bygget stoff, er målet
å redusere bil- og
på deling. Vi må løse
utfordrin- parkeringsbehov
ger med parkering og
per husstand
sikkerhet gjennom
økt grad av
på lading til det beste
for alle, bruk og samkjøring. kollektivsier Tore Mong i BKK.
Derfor inngår etablering av bildelering
i
prosjektet.

NYTENKNING: F.v.: Lars Ove

et forventes, både av aktuelle
kjøpere og dem som allerede bor
her, at vi legger til rette for lading
av elbiler. Nå vil vi i samarbeid med
BKK teste ut en løsning som er
miljøvennlig, attraktiv og langsiktig,
sier Torunn Hjelmtveit, daglig leder i
Borettslaget Vestre.

STORSTILT:

gitt mange reaksjoner. Men
tirsdag
formiddag ble to sjåfører
stoppet
og mistenkt for ruskjøring.
– Den ene blåste over grensen
på alkometer. Den andre
sjåføren
måtte avlevere spyttetest
som slo
ut på narkotika. Begge er
brakt inn
for videre tester og det
er opprettet sak på forholdene, sier
Oksnes.

STORSTILT EK
KS
SPERIMENT
kommune kjører i gang

BKK har samme posisjon i
bergensregionen som Hafslund
har i og rundt hovedstaden.
Svanbring, som er knyttet til
Lokale Energiløsninger, legger
ikke skjul på at det knytter seg
en viss spenning til det som
planlegges i Loddefjord.
– Kostnadene er noen av det
som skal utredes i pilotprosjektet. Vi har fått 1,5 millioner kroner
i offentlig støtte fra Klimaforsk
til oppgradering av nødvendig
infrastruktur som faller innenfor
BKK Nett sine arbeidsoppgaver.
Men vi må presentere en løsning
som kan konkurrere med alternativer uten vår medvirkning.
Alexander Svanbring tror
ideen om sambruk mellom
det offentlige, næringslivet og
borettslagene kan overføres til
andre bomiljøer.
– Jeg tror vi vil se ﬂere slike
løsninger, så lenge plasseringen
til borettslagene gir mulighet
for deling med andre aktører i
området.
Det kreves en viss størrelse
på boligselskapet for at en skal
kunne få stor nok kapasitet.
– Vi ønsker primært å etablere
minst 16 ladestasjoner om gangen. Det kan også reduseres til
åtte dersom teknisk infrastruktur
muliggjør dette. Erfaringene fra
dette pilotprosjektet vil gi svar
på hva som er fornuftig størrelse.
Det viktige er at løsningen er bra
for brukerne og borettslagene,
sier BKKs prosjektleder.
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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
2SSWLOSURVHQWRJLJMHQQRPVQLWWKHOHSURVHQWEHVSDUHOVHLHQHUJLIRUEUXNHWVRPJnU
PHGWLORSSYDUPLQJDYEROLJKXV/XPRQVSURGXNWHUEULQJHUNXQGHQHQ UPHUHPLOM¡HWRJ
QDWXUHQJMHQQRPWHUUDVVHURJYHUDQGDHU9L¡QVNHUnYHUQHRPYnUWIHOOHVPLOM¡YHGn
SURGXVHUHSURGXNWHUPHGODQJOHYHWLGDYUHVLUNXOHUEDUHRJVOLWHVWHUNHPDWHULDOHU
/XPRQVNDSHUWULYVHOODQJWLQQLIUDPWLGHQ

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

Tlf. 22 32 33 88
Professor Birkelands vei 27b , 1081 Oslo
post@lumon.no • wwww.lumon.no

youtube.com/LumonNorge

facebook.com/LumonNorge

Innspill

Det er mulig at Benjamin
Franklin oppdaget elektrisiteten,
men han som oppfant strømmåleren stakk av med alle pengene.
EARL WILSON

ENERGI

100 prosent fornybar energi er mulig
Kommer mine barn eller barnebarn til å leve i et samfunn med 100 prosent fornybar
elektrisitet? Her er problemene som står i veien – og teknologien som kan løse dem.

ANDREAS
MYHRE
Direktør Krafthandel
i LOS Energy

en grønne bølgen er her.
Solceller og elbiler er en del
av hverdagen, hva kan hindre oss
i å bli et samfunn drevet av 100
prosent fornybar elektrisitet?
Norge er ledende innen fornybar
energi. De ﬂeste år produseres det
mer vannkraft enn vi greier å bruke. Vannkraft er bygd ut i alle landets hjørner, noe som har bidratt
til Norges eventyrlige industriutvikling etter krigen. Det meste av
potensialet er nå bygd ut, og derfor
leter utbyggerne etter alternativer
som kan bidra til å produsere mer
fornybar elektrisitet.
Vindkraftpotensialet langs
norskekysten er ﬁre ganger så
stort som vannkraftproduksjonen.
Vindmøllene blir stadig mer effektive, og vindkraft koster nå snaue
50 øre, mens kullkraften ligger på
35. Men en stor utbygging vil kreve
ﬂere nye og kostbare kraftlinjer.
Solceller er fortsatt noe dyrere
enn vindmøller i Norden, men
et enormt produksjonsvolum i
utviklingsland gir stadig lavere
panelkostnader.
Norge har i dag 100 prosent
fornybar kraftproduksjon, takket
være en vannkraft som både er
stabil og prisgunstig. Det er nok
fornybar energi å ta av, den er
heller ikke urimelig dyr – og sol og
vind er en del av alles planer.

D

Utfordringen: Væravhengige
erstattere. Kraftbransjen er i dag
bygd på ﬁre kilder: Kjernekraft,
kullkraft, gasskraft og fornybart.
De to første skal fases ut – de to
siste er på vei opp. Men vindkraft
og solenergi byr på store utfordringer i stabil kraftleveranse, og
det vil koste svimlende beløp å
bygge ut nok vind- og soleffekt til
å dekke strømforbruket en vindstille og skyet vinterdag.
Her er Norge i en unik posisjon,
der vannkraften kan sørge for å
produsere mer i timene uten vind
eller solskinn, men også skru ned
produksjonen når vinden blåser
friskt eller solen står høyt på
himmelen. Vannkraften brukes
også som et batteri, der aktørene
kan bruke energi for å pumpe
vann opp i magasinene, for så
senere å slippe det ned igjen
gjennom turbinene og produsere kraft. Likevel vil det komme
perioder som krever ﬂeksibilitet
fra forbrukerne.
Ny teknologi løser effektutfordringene. Som forbruker vil
du ha tilgang på smart teknologi
som lar deg koble ut noe av ditt
eget forbruk i noen timer, og
selge effekten du ikke bruker til
andre. Det er du som bestemmer
når det passer å koble ut. Jo mer
ﬂeksibel du er på strømforbruk, jo
lavere blir regningen din.
Et samfunn på 100 prosent
fornybar energi er deﬁnitivt mulig
å få til. Når sol og vind kommer
for fullt, og energien kobles med

m Norge er i en
unik posisjon,
der vannkraften kan sørge
for å produsere
mer i timene
uten vind eller
solskinn.

smarte hus, da er vi i 100 prosent
fornybarsamfunnet.
Det gjenstår å se om det blir
barna eller barnebarna som får
oppleve det. Min egen generasjon
må uansett ﬁnne løsningene som
tar oss dit. //

!

Fakta

OBOS har en avtale knyttet
til energitjenester med LOS AS.
Selskapet eier og driver de to
merkevarene LOS Energy og LOS
som opererer i hhv bedrifts- og privatmarkedet. LOS Energy er blant
de største leverandørene av strøm
til bedriftsmarkedet i Norden og har
ansvaret for en kundeportefølje på
over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3
millioner husholdninger). LOS Energy har avtale om kraftforvaltning,
rådgivning og fysisk levering av ca.
330 GWh årlig. I tillegg er LOS stolt
hovedsamarbeidspartner på strøm
for medlemmene i OBOS.
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Innspill styrearbeid

STYREARBEID

Vedtektsendring
– hva skal til?
Hvorfor har vi vedtekter
– holder det ikke med loven?

RAGNHILD
SØRLIE
Fagansvarlig,
Boligforvaltningen

oen regler og normer må til
for å skape et godt bomiljø.
Lovverket regulerer rammene
for hva en kan foreta seg i et
boligselskap, men i tillegg skal
boligselskapene ha vedtekter og
ofte har de også husordensregler.
Vedtektene regulerer vanligvis de
forhold som gjelder rettigheter
og plikter for boligselskapet, eierne og beboerne, mens «Husordensregler» er regler som retter
seg mot «skikk og bruk» .
En vedtekt er en bestemmelse, forskrift eller regel som er
vedtatt. Vedtekt brukes som regel
om et vedtak som gjelder generelt for ﬂere. En vedtekt er en
form for avtale og her ligger det
også en avtalt regler for hvordan
vedtak om vedtekter skal gjøres.
Kort sagt: Å vedta betyr å akseptere, godta, beslutte og det som
vedtas berører rettighetene og
pliktene til dem som er omfattet
av vedtaket.
Vanskelig?
Det kan være utfordrende å
gjøre endringer i vedtektene i et

N
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boligselskapet, men det er jo da
også noe av hensikten. Vedtektene er lagt frem og besluttet av en
forsamling som har interesse av
at de lar seg praktisere, de skal
gi forutsigbarhet for bla a styrets
ansvar v.v årsmøtet/generalforsamlingen, fordeling av inntekter, kostnader, vedlikeholdsplikter, arealer og mye annet. Kjøper
du en ny leilighet i et boligselskap, skal vedtektene følge med
og gi deg informasjon om hva
som forventes av deg og hva du
kan forvente i ditt nye hjem.
Hvem kan gjøre endringer i
vedtektene?
Hovedregelen er at en vedtektsendring må opp fremmes for
årsmøtet/generalforsamlingen
for å bli vedtatt. Styret kan ikke
endre vedtektsendringene alene,
kun foreslå vedtektsendringer.
Er det noen krav som stilles for å
få til en vedtektsendring?
I borettslagslovens §7-11 (3)
står det «Endring av vedtektene
krev to tredjedelar av dei røystane som er gitt. I vedtektene kan
det fastsetjas strengare ﬂeritallskrav». I eierseksjonsloven § 28
ﬁnner en de samme reglene for
sameier. Der står det at «….vedtektene kan, med unntak av de
opprinnelige vedtektene, jf §7

m «Det kan være
utfordrende å
gjøre endringer
i vedtektene i et
boligselskap,
men det er jo
også noe av hensikten», skriver
fagansvarlig
Ragnhild Sørlie
i Boligforvaltningen.

1

Viktige huskeregler

Det er kun generalforsmalingen/
årsmøtet/sameiermøtet som kan
vedta vedtektsendringer
Ved vedtektsendringer er det
krav om kvaliﬁsert ﬂertall, dvs at
forslaget må ha fått minst 2/3 dels
ﬂertall av de avgitte stemmer for
å være godkjent. Enkelte vedtektsendringer kan kreve strengere
ﬂertallskrav. Sjekk alltid med din
forvaltningskonsulent om hvilket
ﬂertallskrav som kreves.
Forslaget må ha MINST 2/3 ﬂertall av de avgitte stemmer, ikke av
antall stemmer i boligselskapet
Så lenge vedtektene ikke
inneholder noe som er i strid med
ufravikelige lover og prinsipper, er
det ingen begrensninger. Men: for
eksempel Borettslagsloven har et
forbud å vedtektsfeste diskriminerende vilkår som gjelder trosretning, hudfarge, språkkunnskaper,
nasjonalt eller etnisk opphav eller
homoﬁl legning, leveform eller
orientering.
Det er viktig å vurdere om det er
hensiktsmessig å legge alt i vedtektene - eks Bestemmelser om ro
og orden og husdyrhold hører for
eksempel hjemme i husordensreglene, ikke i vedtektene.

God informasjon er grunnleggende
når en skal få til endringer.
R AGNHILD SØR LIE

DET GRØNNE SKIFTET!
første ledd bokstav d, bare
vedtas eller endres på sameiemøtet.» I tillegg ligger det
en føring ved at dersom loven
ikke stiller strengere krav kan
slike vedtak kun fattes med
to tredjedels ﬂertall av de
avgitte stemmene.
Enkelte vedtektsendringer
kan kreve strengere ﬂertallskrav. Sjekk alltid med din
forvaltningskonsulent om
hvilket ﬂertallskrav som
kreves.
Det er også viktig å legge
merke til at enkelte vedtektsendringer ikke kan vedtas
uten godkjenning fra eksempelvis OBOS eller kommunen.
Dette vil fremkomme av det
enkelte boligselskap sine
egne vedtekter.
Så hvordan går en da frem
hvis en skal få til en vedtektsendring?
For det første er god informasjon grunnleggende når en
skal få til endringer, uansett
hva det gjelder. I borettslagsloven er for eksempel hjemlet
i loven §7-7 (1) at dersom en
vedtektsendring som etter
lov eller vedtekter må vedtas
med to tredjedels ﬂertall skal
behandles, så må hovedinn-

holdet være tatt inn i innkallingen.
Styret må bruke den muligheten de har til å informerer
om saken, da spesielt hovedinnholdet, og komme med
sin innstilling i innkallingen
til generalforsamling/årsmøte. Det er langt enklere for
forsamlingen å forholde seg
til at styret har en tanke om
hvorfor endringen bør ﬁnne
sted. En kort beskrivelse av
bakgrunnen for forslaget og
en tydelig og klar holdning,
gir ofte både gode diskusjoner
og muligheter for at ﬂere ser
fordelen av endringen.
Dersom forslaget gjelder
endring av en bestemmelse
som allerede er i vedtektene, så er lurt å vise til både
dagens bestemmelse og den
foreslåtte nye bestemmelsen.
På selve møtet bør så styret
fremme saken på en sikker, tydelig og god måte og
begrunne sitt syn på behov
for endringen. Diskusjonen
som kommer kan gi verdifull
informasjon og tanker om
fellesskapets syn på forslaget
og så er det opp til forsamlingen å fatte vedtak. Lykke
til! //

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.
+LU[V[HSS`ZLќLR[LUWr>NPYL[TLNL[
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.

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

Importør i Norge:
=PSHUHZWVZ[']PSHUUV^^^]PSHUUV
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Bolig & miljø seminar

Styrefolk samles landet rundt
Mange styremedlemmer henter inspirasjon og ny kompetanse på konferansene
OBOS arrangerer. Vi har tatt turen landet rundt og loddet stemningen.

1 Vestfold
Høstkonferansen i Vestfold samlet
i år ca 50 tillitsvalgte på Ambassadør hotell i Drammen. To dager ble
fylt med temaer som attraktiv bolig,
vedlikehold, ﬁnansiering og salg
og juridiske problemstillinger som
styrets ansvar ved mislighold. Vidar
Hellstrand fra OBOS Prosjekt ga et
innblikk i VVS og energi, inneklima
og våtrom. Gyrid Beck Solberg
sørget for et solid energikick med
foredraget Det er meg det kommer
an på. Deltakerne besøkte også
utstillingene til OBOS Forsikring,
OBOS-banken, OBOS Medlemsavdeling og OBOS Prosjekt. Det
ble gitt gode tilbakemeldinger fra
deltagerne på årets konferanse.

2 Nordvest
OBOS Nordvest la som vanlig sin faste høstkonferanse
til vakre Geiranger. Omkring 50 deltagere tok i bruk
gruppearbeid da de lærte om husordensregler og
forebyggende brannvern. En slik arbeidsform gir rom for
diskusjon og erfaringsutveksling. «Oppmuntringstilsynet»
fortalte om verdien av humor og glede som motivasjon
til frivillig arbeid. En tur ut før middagen gjorde godt, og
et gammeldags eggeløp viste seg å vekke konkurranseinstinktet til deltagerne.

3 Rogaland
I underkant av 50 deltakere var
samlet på Thon Hotell Sandnes.
Deltakerne ﬁkk presentert et
variert program og det meste så ut
til å fenge. Ikke minst var engasjementet stort under quizen i regi av
OBOS Rogalands lokale quizqueen
Silje Iren Eriksen. Gavekort på
billetter til Rogaland teater var en
kjærkommen premie til deltakerne
på vinnerlaget.
– Det er mye nyttig lærdom her
på høstseminaret. Jeg vil absolutt
oppfordre ﬂere til å delta, sier
Hanne Brit Nordgren, styremedlem
i borettslaget Hundvåg Ring I.
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4 Innlandet
Høstkonferansen i Innlandet
samlet snaut 50 styreledere og
styremedlemmer. På agendaen
sto temaer som styrenes elektroniske plattformer, vedlikeholdsplanlegging og skader,
styrets ansvar og og mislighold
fra andels- eller seksjonseier.
Deltakerne besøkte også utstillingene til OBOS Forsikring,
OBOS-banken, OBOS Medlemsavdeling, OBOS Prosjekt og
Vaktmesterservice Innlandet.
Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltagerne på årets
konferanse.

5 Østfold
Høstseminaret i Østfold ble gjennomført
med vel 60 deltakere på Hotell Scandic
City i Fredrikstad lørdag 19. november. Temaer på årets konferanse var
blant annet Styrerommet/Herborvi,
elbiler og etablering av ladepunkter,
samt styrets ansvar og myndighet. De
tillitsvalgte kunne også glede seg over et
innslag fra Vindeleika barne og -ungdomsteater, som fremførte en smakebit fra
Disney-forestillingen Aladdin. Seminaret ble avsluttet med et hyggelig
måltid og show med Jørn Hoel.

Det er mye nyttig lærdom her på
høstseminaret. Jeg vil absolutt oppfordre
ﬂere til å delta,
H A N N E B R I T N O R D G R E N , S T Y R E M E D L E M H U N D VÅ G R I N G 1

2

4

6

6 Bergen
1
3

5

90 tillitsvalgte deltok på seminaret i Bergen. Arenaen var Ole Bull Scene,
en god samarbeidspartner for OBOS. Mange ansatte fra regionkontoret
stilte opp, sammen med gode OBOS-kollegaer fra Oslo. Klassiske tema
innen forsikring, VVS og energi ble berørt, samt en juridisk og nærmest
obligatorisk betraktning av utleiefenomenet AirBnB. Mange ble også med
videre på ferden, til en bedre middag og en energisk forestilling med Heine Totland og Gisle Børge Styve.
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Bolig & miljø vedlikehold

Nye leiligheter
i gammelt borettslag
JBS borettslag ﬁnansierer vedlikeholdet ved å bygge
nye leiligheter i bakgården.
TEKST: HEIDI RØNEID FOTO : AR ASH NEJAD

bakgården på JBS borettslag på
Tøyen i Oslo står en gammel
bygning. Da blokkene ble tegnet
på 1930-tallet skulle det være en
bensinstasjon i bakgården, med en
garasjekjeller under bensinstasjonen.
Men dette ble aldri realisert, og det
store lokalet ble lenge brukt som
lager.
– Det har ikke blitt gjort noe
med bygningen siden 1930-tallet,
og den er i veldig dårlig stand. Vi
har problemer med korrosjon og
vannlekkasjer, så noe må gjøres, sier
Henning Nielsen, som er styremedlem i borettslaget og har jobbet med
prosjektet de siste ti årene.
Bygningen har i ﬂere år vært leid
ut til næringsdrift, men borettslaget
synes ikke det var en god løsning.
– Vi hadde en leietaker, som
framleiet til ﬂere. Selv om vi hadde
strenge regler hadde vi ikke kontroll

I
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på hvem som kom og gikk i borettslaget og til hvilke tider, sier han.
Ulike alternativer. Styret kom opp
med tre alternativer de presenterte
for generalforsamlingen; reparere
bygningen, å rive den og sette i
stand kjeller og uterommet, og å
rive den og bygge leiligheter.
– Det ville koste mye å sette bygningen i stand igjen, og vi ville ikke
ha næringsdrift i bakgården. Så vi
bestemte oss for å bygge leiligheter i
bakgården, som skal selges. Da gjør
vi et problem og en stor utgift om
til en inntekt for borettslaget, sier
Nielsen.
I dag er bygget i bakgården én
etasje høyt, men i de nye planene
skal bygget rives og erstattes med
et smalere treetasjes bygg, med
plass til rundt seks leiligheter i hver
etasje. Inntektene fra salget av lei-

Henning
Nielsen (t.v.),
Einar Hagness
og Thale
Scheie har
store planer
for bakgården.
Garasjen skal
rives og et
treetasjers
bygg med
leiligheter skal
settes opp.

FA K TA

Ferdige boliger i 2018
Rehabiliteringen kostet totalt
75 millioner kroner, men ettersom borettslaget har spart
i ﬂere år har ikke felleskostnadene økt. Felleskostnadene for en 75 kvm stor leilighet
er 3200 kroner.
Borettslaget er i gang med
prosjektering for å søke
rammetillatelse, før de skal
sette arbeidet ut på anbud.
Borettslaget må selge 50
prosent av boligene før
byggestart, som blir tidligst
høsten 2017. Forventet byggeperiode er omtrent ett år,
og borettslaget håper de nye
leilighetene skal stå klare i
løpet av 2018.

FA K TA

JBS borettslag

Akerselva
Sinsen
Grünerløkka
Helsfyr

Oslo
sentrum

Tøyen

E6

E18

Tøyen, Oslo
JBS borettslag ligger i
Jens Bjelkes gate 43 og
Sørligata 10, på Tøyen i
Oslo

1985

Stiftet
Bygningene sto ferdig
rundt 1935, og borettslaget ble stiftet i 1985.

Nabolaget

lighetene skal ﬁnansiere byggingen
av leilighetene, istandsettelse av
bakgården og fremtidig vedlikehold.
– Når vi får ﬂere boenheter i borettslaget får vi også ﬂere som kan
dele på felleskostnadene, sier han.
Store endringer. I tillegg til å bygge
leiligheter i bakgården kommer hele
uteområdet til å bli endret. Bakkeplan kommer til å senkes én etasje,
og arealet som ikke opptas av den
nye bygningen skal bli et opparbeidet uteområde.
– Vi kunne tegnet det nye bygget
høyere, men vi ønsket å ha lys inn i
bakgården, i tillegg til at borettslaget
har lagt en begrensning på høyden
for å ivareta beboerne i de andre
bygningene, sier arkitekt Einar Hagness, fra Arkitektkontoret GASA AS.
Øyvind Bodsberg i OBOS Prosjekt
AS forteller at det er en økende

JBS borettslag ligger i
nærheten av Botaniske
Hage, Munchmuseet,
Tøyenbadet og Tøyen
senter. Skoler, barnehage, buss og T-bane i kort
gangavstand.

Hele garasjen jevnes
med jorden,
så bakkeplan
blir én etasje
lavere enn i
dag. Det nye
bygget settes
opp der det i
dag er parkeringsplass.
Da borettslaget ble bygget, skulle det
inneholde en
bensinstasjon
og parkeringsplasser, men
med stilige
nedkjørsler.

79

Leiligheter
79 leiligheter fordelt
på to blokker. Nå skal
borettslaget bygge et
nytt bygg, men omtrent
18 nye leiligheter.

Når vi får ﬂere boenheter i borettslaget, får
vi også ﬂere som kan dele
på felleskostnadene.

Kvadratmeter
Leilighetene er mellom 38
og 48 kvm, med én større
bolig på 75 kvm.

HENNING NIELSEN, ST YR EMEDLEM
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Bolig & miljø vedlikehold

Når borettslaget
er utbygger
Det ﬁnnes tråder å
snuble i, men hjelpen er
nær, sier Morten Dick i
OBOS-banken.

interesse for å ta i bruk uutnyttede
arealer i boligselskaper.
– Dette skjer i takt med økende
boligpriser og press på arealer. Vi ser
at boligselskap tar i bruk loftsareal,
tidligere vaskerom, tørkerom og kanskje vaktmesterleiligheter, og bygger
disse om til leiligheter og andre rom,
som styrerom, trimrom og besøkshybler. Vi ser også en nysgjerrighet på å
utnytte uteareal, der det vurderes å
bygge nye leiligheter, sier han.
Ønsket utbygger. Borettslaget har
leid inn OBOS Prosjekt AS for å bistå
med forarbeid og prosjektledelse.
– Vi har vært en runde for å ﬁnne
en utbygger som kan være samarbeidspartner og stille sikkerhet for
gjennomføringen. Men prosjektet er
for lite til at utbyggere har funnet
det interessant, sier Thale Scheie fra
OBOS Prosjekt AS.
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Borettslaget skal derfor bygge ut i
egen regi.
– Det er mange som er nervøse og
spør om hva som skjer om vi taper
penger på prosjektet og om de må
betale for det. Så det er også en prosess å forklare beboerne hva som er
risikoen og fallgruvene, sier Nielsen.
Håper på overskudd. OBOS Prosjekt
har kalkulert med at prosjektet,
inkludert uteområdet og arbeid som
må gjøres i kjelleren, kommer til
å koste 62 millioner kroner, inkludert moms. Hvor mye leilighetene
kommer til å bli solgt for ønsker ikke
Nielsen å spekulere i, men med gode
kvadratmeterpriser i Oslo håper han
at prosjektet vil gå med overskudd.
– En eventuell fortjeneste vil gå til
rehabilitering av balkonger og vinduer på eksisterende bygningene, samt
framtidig vedlikehold, sier han.

Parkeringsplassene
forsvinner
når det nye
bygget settes
opp, men Henning Nielsen
(t.h.) er ikke
bekymret for
opprør blant
beboerne.
– I dag har vi
ledige parkeringsplasser,
så etterspørsel er lav, sier
han..

– Når borettslag og sameier tar på seg utbyggerrollen, er det lurt å gå tidlig
i dialog med en bank for å
ﬁnne de beste løsningene,
sier Morten Dick, leder
for bedriftsmarkedet i
OBOS-banken.
OBOS-banken kan bistå
styret med å få innsikt om
behov og mulige løsninger
ved ﬁnansiering av større
investeringer. I tillegg til
teknisk prosjektering og
prosjektstyring, er det viktig
med en god ﬁnansieringsplan.
– OBOS-banken har
kompetanse på likviditetsstyring i borettslag og kan
utføre likviditetsanalyser
som viser hvor mye selskapet bør låne og hva riktig
nivå på felleskostnadene
bør være for å ha en sunn
og forutsigbar likviditetsutvikling. Som utbygger kan
borettslaget stå overfor
ﬂere risikoaspekter enn
tilfellet er i de normale rehabiliteringsprosjektene.
– Våre råd når det gjelder
lånestruktur, oppgjør og
eventuell garantistillelse kan være nyttige for
styret. Ta kontakt med
OBOS-banken for ytterligere informasjon. Vi bidrar til
å gi en større trygghet når
beslutninger om økonomi
og investeringer skal fattes,
sier Morten Dick.

Postkasse med elektronisk lås?
Postkassene kan programmeres til å åpnes
med ditt adgangskort, reisekort eller med
PRELOHQGLQ9LKMHOSHUGHUHPHGnÀQQH
riktig postkasse til deres behov.
Kristina Skamfer
Tlf: 452 45 757

Ta kontakt i dag for gratis befaring
og et utforpliktende tilbud.

Jørn Nygård
Tlf: 936 72 202

Trond Bergstuen
Tlf: 458 87 080

mks@stansefabrikken.no jny@stansefabrikken.no tbe@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/postkasse

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ
9LOHYHUHUKHOHHOOHUGHOHUDYSURVHVVHQ
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EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.

Bolig & miljø rehabilitering

Rehabiliterer
for milliarder
Hvert år foregår det en mengde større og
mindre rehabiliteringsprosjekter av ulikt slag
i borettslag og sameier. Her er et lite utvalg fra
de siste årene.
TEKST: HENR IK SØR LIE
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Helgesensgate 79 AS
Sted: Oslo
Byggeår: 1952
Bygninger: 3
Leiligheter: 72
Utførte arbeider 2013-2015
(utvalg)
Nye hovedtavler, stigeledninger,
sikringsskap, brannvarslingsanlegg, porttelefoner.
Reparasjon av fasader og
slemming med kalkmørtel
Betongrehabilitering av
balkonger
Utskifting av vinduer og balkongdører
Utskifting av inngangsparti til
tredører
Innsetting av stålrør i pipeløp og
oppmuring av nye piper over tak
Reparasjon og maling av vegger,
tak og rekkverk
Utskifting av dører til kjeller og
loft
Utskifting av postkasser opp
oppslagstavler
Om prosjektet
Investering i kr: 22 900 000
Pr. leilighet: 318 000
Prosjektleder: OBOS Prosjekt AS
Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor AS
Entreprenør: Murmester
Nils Berg AS

Jarbakken borettslag
Sted: Oslo
Byggeår: 1974
Bygninger: 4
Leiligheter: 144
Utførte arbeider (utvalg)
Tilleggsisolering av fasader
Fasadepuss og Kebony
kledning
Nye, utvidede balkonger
Utskifting av vinduer og
balkongdører
Betongrehabilitering av
garasjehus
Om prosjektet
Investering i kr: Ca. 70 000 000
Pr. leilighet: 490 000
Prosjektleder: OBOS Prosjekt AS
Arkitekt: Enerhaugen
Arkitektkontor AS
Entreprenør: Consolvo AS m/
ﬂere
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Folkestadgate 22
sameie
Sted: Hamar
Byggeår: 1890
Bygninger: 1
Leiligheter: 7
Utførte arbeider (utvalg)
Pussutbedring og overﬂatebehandling
Maling av panel mot bakgård
Utbedring av råte i trevirke i
yttervegg
Om prosjektet
Investering i kr: 1 670 000
Pr. leilighet: 238 000
Prosjektleder: OBOS
Prosjekt AS
Entreprenør: Mestermur AS

Vestlidalen borettslag
Sted: Oslo
Byggeår: 1970
Bygninger: 3
Leiligheter: 217

Tårnbo borettslag
Sted: Tønsberg
Byggeår: 1962
Bygninger: 1
Leiligheter: 40
Utførte arbeider (utvalg)
Våtromsrehabilitering med nye
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stigerør og avløpsrør
Flislagte bad med gulvvarme,
nytt inventar og nye dører
Utskifting av varmtvannsberedere med varmepumper
Rensing av ventilasjonskanaler
Utskifting av brannvarslingsanlegg
Utskifting til automatsikringer

Om prosjektet
Investering i kr: 12 000 000
Pr. leilighet: 300 000
Prosjektleder: OBOS
Prosjekt AS
Entreprenør: AF Gruppen
Byggfornyelse AS

Utførte arbeider
Utskifting av defekt armering
Oppgradering av nye balkonger og terrassefronter
Maling av borettslaget
Om prosjektet
Investering i kr: 47 000 000
Pr. leilighet: 217 000
Prosjektleder: Selvaag
Prosjekt AS
Entreprenør: Conrehab AS

Bogstadveien 58 sameie
Sted: Oslo
Byggeår: 1897
Bygninger: 1
Leiligheter: 16
Utførte arbeider
Oppussing av fasader
Ny membran og tremmegulv på
balkonger
Utskifting av vinduer
Rehabilitering av piper
Om prosjektet
Investering i kr: 5 600 000
Pr. leilighet: 350 000
Prosjektleder: OBOS Prosjekt AS
Entreprenør: Oslo Murmesterbedrift AS

Nordre Gran borettslag
Sted: Oslo
Byggeår: 1979
Bygninger: 7
Leiligheter: 262

dører og leilighetsdører
Nytt callinganlegg
Betongrehabilitering av
garasje

Utførte arbeider
Omtekking av takﬂater
Etterisolering og ny
platekledning på
fasader
Betongrehabilitering av
balkongdekker
Innglassing av balkonger
Nye vinduer, balkong-

Om prosjektet
Investering i kr:
107 300 000
Pr. leilighet: 410 000
Prosjektleder: OBOS
Prosjekt AS
Arkitekt: Tham og Gaare
Arkitektkontor AS
Entreprenør: S-Bygg AS

OBOS-prisen 2017
Bor du i et borettslag
eller boligsameie som har
avsluttet en rehabilitering
i 2016? Da kan du nominere boligselskapet til
OBOS-prisen for rehabilitering og miljøtiltak. Premien
er på 200.000 kroner, og
påmeldingsfristen:
1. mars 2017.
Les mer på
www.obos.no/obosprisen
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SKANDINAVISK DESIGN - VARIG KVALITET

Vi hjelper deg med å ÀQQHULNWLJ
SRVWNDVVHWLOGLWWERUHWWVODJ
Ta kontakt i dag for
gratis befaring og et
utforpliktende tilbud.
.ULVWLQD6NDPIHU
Tlf: 452 45 757

-¡UQ1\JnUG
Tlf: 936 72 202

7URQG%HUJVWXHQ
Tlf: 458 87 080

mks@stansefabrikken.no jny@stansefabrikken.no tbe@stansefabrikken.no

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

TEKNISKE SPESIFIKASJONER for begge laderboksene:
•
•
•
•

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

Ladeboks el-bil Schuko

Ladeboks for Tesla

m/måler og jordfeilbryter type B

m/måler og jordfeilbryter type B

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

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

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

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

Griller i uterom

Flere modeller på www.friluftsprodukter.no
Grillene er laget av 2 mm syrefast stål. Forventet levealder 20-30 år.
Dobbel ytterkappe gir lav overflatetemperatur (ingen brannskader).
Solid konstruksjon som er nærmest umulig å ødelegge. Svært lite
behov for vedlikehold. Asketømming etter 4-5 år.

FRILUFTSPRODUKTER AS

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

Vil du vite mer?
Kurs om bredbånd i boligselskaper arrangeres
i Oslo 28. februar kl. 17-20. Påmelding via
styrerommet.net eller obos.no/kurs.

KURS

Gjør klar for
smartbolig
Hva bør boligselskaper
tenke på når de skal legge
til rette for smarte boliger
med dagens nett for tv
og bredbånd? 28. februar
arrangeres kurs om bredbånd i boligselskaper.
Riktig infrastruktur er avgjørende når
bygg skal ta i bruk teknologi som styrer
tekniske systemer, som brannvern, varme, ventilasjon og velferdsløsninger.
– Det har ikke vært vanlig å benytte
kvalitetsstandarder på bredbåndsteknologi til boliger, og mange nett er
ikke bygd for å ha den kvaliteten som
kreves fremover. En rekke boligselskaper må derfor trolig oppgradere nettet,
men det er lett å trå feil og gjøre dårlige
investeringer, sier bredbåndsrådgiver
Nils Ove Stennes i OBOS.
Kurset vil blant annet fortelle hvorfor
du bør velge ﬁber ved utskifting av
kablene, og at du bør styre unna lukket
teknologi som binder beboerne til én
bredbåndsleverandør.
Koblingssalg. Hittil har det vært vanlig
med koblingssalg av tv- og bredbåndstjenester, og dette har inkludert utgifter
til installasjon og drift. Det har vært
uklart hva som koster hva.
– Hvis du får levert nettet via
koblingssalg, er det viktig at du har en
tydelig avbetalingsavtale på selve infrastrukturen – inkludert frikjøpsbeløp.
Vi fraråder bindingstid på mer enn tre
år, for det er raske endringer i markedet,
sier Stennes. Han tror koblingssalg
blir mindre vanlig fremover, og vi vil se
boligselskaper som velger å kutte ut
tv-pakkene.
– Det vil bli færre kollektive tv-pakker
i boligselskap. De vil bli erstattet av løsninger via nettet, og desto viktigere blir
det med god bredbåndskapasitet. Husk
å følge den nye bransjenormen – fra
2015 – hvis du skal oppgradere nettet i
boligselskapet, sier Nils Ove Stennes.

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

JUSS

En ny og bedre
eierseksjonslov
En ny eierseksjonslov er sendt til Stortinget.
Hvilke endringer er gjort?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

egjeringen nedsatte i sin
tid et offentlig utvalg til
revisjon av eierseksjonsloven.
Utvalget framla sin innstilling i
NOU 2014:6 i høsten 2014. OBOS
innga da en omfattende høringsuttalelse. Saken har ligget til
behandling og videre utredning
i departementet, men sent i fjor
sendte regjeringen saken til Stortinget med forslag om at det gis
en ny eierseksjonslov.
OBOS ønsker den nye loven
velkommen. Vi har nå høstet erfaringer med loven av 1997 i snart
20 år. Selv om disse i all hovedsak
er gode, er det behov for endring
og klargjøring av enkelte bestemmelser. Dette gjelder særlig
etter at vi ﬁkk borettslagsloven
av 2003, som på mange områder
har en mer detaljert – og i våre
øyne regelmessig klarere og mer
hensiktsmessig – regulering.
Departementet understreker

R

40 BOLIG & MILJØ

i lovproposisjonen at den nye
loven i hovedsak viderefører
dagens regler. De ﬂeste eierseksjonssameier vil ikke oppleve
overgangen som noen stor endring i det daglige. Dagens regler
videreføres når det gjelder styrets
og sameiermøtets beslutningsmyndighet, prinsippene for selve
organiseringen av eierseksjonssameier, fastsettelse, fordeling
og innkreving av felleskostnader,
legalpantereglene, samt reglene
om salgspålegg og fravikelse ved
mislighold.
Forbudet mot å erverve mer enn
to boligseksjoner videreføres i ny
lov. Departementet var prinsipielt
skeptisk til denne typen eierbegrensninger, men fant at regelen
bør videreføres blant annet av
hensyn til bomiljø, beboerdemokrati og for å begrense prisvekst
drevet av profesjonelle kjøpere.
OBOS var blant de høringsinstansene som argumenterte sterkt
for at eierbegrensningen skulle
videreføres og er glade for at departementet fulgte vårt råd.
Et annet forhold som er foreslått videreført – til tross for at

m «Dagens regler videreføres
når det gjelder
styrets og
sameiermøtets
beslutningsmyndighet», skriver
Terje Sjøvold,
juridisk direktør i
OBOS.

utvalget foreslo det fjernet - er
koblingen mellom eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven.
Dette er blant annet for å hindre
seksjonering av boliger som ikke
kan godkjennes som boenhet.
Det er gjort et gjennomgripende
arbeid med å forsøke å gjøre
loven lettere tilgjengelig med
ny systematikk og språklige
endringer. I en del tilfeller vil
dette medføre at fra før kjente begreper går ut, for eksempel vil det
ikke lenger hete «sameiermøte»
men «årsmøte» mens «sameier»
erstattes med «seksjonseier». //

Dette er nytt i eierseksjonsloven
Mer presis fordeling
Bedre regulering av fordelingen
av vedlikeholdsplikten mellom
fellesskapet og den enkelte seksjonseier. Forslaget til regulering
er i store trekk utformet med
borettslagslovens bestemmelser
som mønster. Slik vi forstår lovforslaget medfører det imidlertid
ingen vesentlige endringer i hva
som er seksjonseiers og fellesskapets plikter, men en presisering av hvor plikten ligger.
Fjerner grunnlag for tvil
I noen tilfeller avgjør loven
spørsmål som tidligere kan ha
vært oppfattet som tvilsomme,

det blir for eksempel nå klargjort
at seksjonseieren har plikten til å
vedlikeholde mens fellesskapet
har plikten til å skifte ut ytterdører og vinduer.
Vedlikeholdsplikten
Departementet mener også at
plikten til å skifte ut sluk skal
ligge på seksjonseier og begrunner dette med at de frykter
for at styret ellers ville kunne
nekte seksjonseier å pusse opp
badet sitt. Etter vårt syn en nokså
aparte begrunnelse, men det
anses uansett å ha en verdi at
spørsmålet om vedlikeholds og
utskiftingsplikt er klarlagt.

!

Eierseksjonsloven
ble vedtatt i
1997. Nå gjøres
det ﬂere vesentlige endringer
som får konsekvenser for
eierseksjonssameier.

Erstatningsansvar
Det innføres en egen bestemmelse om erstatningsansvar for
brudd på vedlikeholdsplikten,
også denne med borettslagslovens bestemmelser som
mønster.
Styret kan fremme krav
Styret gis hjemmel for å fremme seksjonseiernes krav mot
utbygger for mangler som knytter
seg til fellesarealene. Dette er en
viktig endring i nyetablerte sameier fordi dagens prosessregler
– som har forutsatt at hver enkelt
seksjonseier fremmer kravet og
står som saksøker – har vært
svært kompliserte både å forstå
og å anvende, og regelmessig har
bidratt til at ellers legitime krav
har gått tapt.
Endring i ﬂertallskrav
Det gjøres noen relativt sett mindre endringer i ﬂertallskravene
på sameiermøtet for såkalte
bomiljøtiltak. Endringene er uten
den helt store praktiske betydningen i forhold til dagens regler.
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Du vil se ting i
et helt nytt lys
Hegner du fortsatt om den gode gamle
halogen-pæra? Da vet du også noe om hvor
mye varme den genererer og hvor ofte den
må byttes ut. Dersom du bytter fra halogendownlights til moderne LED-downlights fra SG
trenger du knapt tenke på strømforbruk og
vedlikehold igjen:
• LED-downlights fra SG har 80% lavere
strømforbruk kontra halogen
• Mer lys – mange utførelser
• Inneholder ikke kvikksølv
• Null vedlikehold – levetid på ca. 50.000 timer
Les mer på www.sg-as.no

LED er blitt en moden teknologi. Det gir behagelig,
stemningsfull belysning med brøkdelen av strømkostnadene og lang levetid. Er det så mye å lure på, da?

Guide OBOS gir tilbake

O B O S G I R T I L BA K E

Alle kan få støtte
til miljøtiltak
Nå kan alle boligselskap forvaltet
av OBOS søke om tilskudd til tiltak
og aktiviteter innen klima, miljø
og uterom.
iden midt på 1990-tallet har mange
tilknyttede borettslag fått tilskudd til
positive tiltak gjennom Fondet for miljø og
utvikling. Møteplasser, treplanting, utegrill, gangstier, utebelysning, lekeplasser
og parsellhager er blant tiltakene som har
mottatt støtte.
Tilskuddene har stimulert til å etablere
gode nyskapende bomiljøer som igjen har
bidratt til økt bokvalitet til glede for alle
aldersgrupper i borettslagene. Tiltak som
bærer preg av generelt vedlikehold som følge
av slitasje og elde har falt utenfor tilskuddsordningen.
Fra årsskiftet er ordningen «OBOS gir tilbake» etablert. Nå kan også andre frittstående
boligselskap som OBOS er forretningsfører
for søke om tilskudd til gode tiltak og aktiviteter innen klima, miljø og uterom.
Som tidligere, er det nye tiltak som støttes,
ikke vedlikehold og drift av eksisterende
tilbud og innretninger. Styret kan sende inn
søknad til OBOS, sammen med budsjett og
eventuelle skisser og tegninger. OBOS yter
inntil 50 prosent av kostnadene i tilskudd
til miljøtiltaket. Det forutsettes at prosjektet
blir gjennomført etter opprinnelig søknad
om tilskudd. Deretter utbetales det bevilgede
beløpet fra «OBOS gir tilbake».
– Vi forventer å se mange spennende, interessante og positive søknader om tilskudd
til forbedring av boområdene fra «OBOS gir
tilbake» i året som kommer, sier avdelingsdirektør Anni Broch i Divisjon for forvaltning
og rådgivning.

S

OBOS gir tilskudd til oljefrihet
Alle boligselskap som er forretningsført
av OBOS vil nå kunne søke om tilskudd
fra «OBOS gir tilbake» til utfasing av
oljefyringsanlegg.
Bruk av fossil olje til oppvarming av
bygninger blir trolig forbudt fra 2020.
Da må boligselskaper som benytter
fyringsolje til oppvarming eller varmt
vann ﬁnne andre energikilder, som
varmepumper, fjernvarme, bergvarme,
solenergi, bioolje eller kombinasjoner
av disse.

Tilskuddet skal benyttes til utredning
av boligselskapets muligheter for overgang fra fossil til fornybar energibruk.
Det er en forutsetning for tilskuddet at
utredning, prosjekt- og byggeledelse
utføres av OBOS Prosjekt AS.
Det vil i løpet av våren bli laget detaljerte kriterier for tildeling av midler fra
«OBOS gir tilbake». Boligselskaper som
arbeider med prosjekter, må gjerne
alt nå sende søknad om tilskudd gjennom sin forvaltningskonsulent.
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Er du fornøyd med
boligselskapets forsikring?
OBOS Forsikring kan bolig og tilbyr individuell vurdering av det enkelte boligselskap.
Vi gjør det enklere for deg å være tillitsvalgt!

Tlf: 02335
Epost: boligselskapsforsikring@OBOS.no
obosforsikring.no

SELVBETJENT BETALING MED NAYAX
GJØR HVERDAGEN ENKLERE!
Betalingsløsningen NAYAX er nå installert på over 4000 utsalgssteder i Norge.
Kunden betaler raskt, uten å taste pinkode, med VISA, Eurocard og Mastercard
(chip, magnetstripe og contactless NFC). Kunden kan også betale med SMS, Monyx
mobilapp eller verdikort. NAYAX - et trygt og raskt valg.

Noen bruksområder:

Til d
admi eg som
felles nistrere
r
va
ladin skeri elle
g av e
r
l-bil

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•

Åpent døgnet rundt hvis du ønsker det.
Kunden kan betjene seg selv.
Frigjør tid til andre arbeidsoppgaver.
Alltid oversiktPHG2QOLQHEDFNRIÀFHV\VWHPPHG
rapporter for salg, drift, prislister og lagerstyring i
sanntid.
Skreddersy rapportene slik du selv ønsker. Se salgstrender, kostnadsanalyser og fortjenestemargin.
Alarm til sms og epost for driftstans ved strømbrudd
eller annet.
Kundestøtte på norsk

NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Elektroniske Betalings Systemer AS
Glynitveien 21, 1400 Ski
Tlf. +47 66 80 50 20
www.ebs-as.no

NYBA

S

R

60% energibesparelse!

FOR

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

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

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

30%

JEPORT
ODUKTER

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!

Bolig & miljø dette er obos

SMS-modul på Styrerommet.net
Styrerommet.net har fått en SMS-modul! Herfra kan styret administrere utsendelse
av SMS til hverandre, eiere, beboere og andre kontakter.
«Velkommen til dugnad i morgen, hilsen styret.» En SMS kan benyttes til en rekke
ulike formål – informasjon og påminnelser av forskjellig slag, en hastemelding i en
krisesituasjon. Mobilnumrene til eierne hentes enkelt fra eierregistret i SMS-løsningen, eller registreres direkte.
Tilbakemeldingene er gode etter lanseringen av første versjon av SMS-tjenesten,
og OBOS vil fortsette å videreutvikle løsningen. To SMS pr leilighet pr år er gratis,
deretter koster det kr 0,45 pr SMS.

Kurskalender
Aktuelle kurs:

Energi- og miljøtiltak i
boligselskaper
Norske husholdninger står for en femdel av energibruken i Norge. På kurset
lærer du mer om ulike energi-sparetiltak, eksempler på energi-prosjekter,
støtteordninger og mye mer.
Tid: Tirsdag 14. februar kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

Bredbånd i boligselskaper
Veien til smarte boliger med dagens
nett for TV og bredbånd – hvilke
endringer og utfordringer medfører
dette for boligselskapet og styret?

Visste du at...

Tid: Tirsdag 28. februar kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
OBOS i
skrivende stund
er nominert til to
sponsorpriser?

Boligselskapet v/styret kan
søke OBOS om økonomisk
støtte til å bli oljefri?

Utemiljø
Med dette kurset ønsker vi å sette
fokus på utemiljøet i boligselskapet.
Hvordan øke bruken av utearealene,
bedre bomiljøet og skape et bedre
utemiljø for alle?
Tid: Onsdag 1. mars kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

HMS-internkontroll i
boligselskaper

Bolig&Miljø

55 565 kroner
Bolig & Miljø også er tilgjengelig på
Styrerommet.net, under boksen
Styrearbeid?

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

OBOS-prisen 2017
Bor du i et sameie eller borettslag som har avsluttet en
rehabilitering i 2016? Da kan
du nominere boligselskapet til
OBOS-prisen for rehabilitering
og miljøtiltak. Premien er på
200.000 kroner, og påmeldingsfristen: 1. mars 2017. Se
www.obos.no/obosprisen.

For landet sett under ett var den
gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for
brukte OBOS-tilknyttede boliger 55 565
kroner i desember, som er 24,3 prosent
høyere enn i desember 2015?

På dette kurset får du en innføring i
hvordan helse, miljø og sikkerhetsarbeidet bør drives i boligselskaper.
Vi foretar også en vernerunde i et
boligselskap for å vise HMS i praksis.
Tid: Onsdag 15. mars kl. 17-21
Sted: I et utvalgt boligselskap avhengig av hvem som melder seg på.

Noe av hva vi tilbyr
Styret kan lage rapporter
På Styrerommet.net kan styret
sette sammen sin egen rapport
og excel-ﬁl basert på informasjon som er registrert hos
OBOS, som for eksempel navn
på eier, H-nummer, leilighetsnummer, type bolig, overtakelsesdato, osv. Se Styrerommet.
net/rapporter/egendeﬁnert.

Maxbo
Medlemsavdelingen og
forvaltningen har i fellesskap
inngått en ny rabattavtale med
Maxbo. Nå får boligselskaper
10 prosent på alle byggevarer.
Maxbo har forretninger i hele
Norge. Se Styrerommet.net for
mer informasjon om avtalen.

Hjelp i årsmøteperioden
Årsoppgjørs- og årsmøteperioden står for dør.
Forvaltningskonsulenten vil
kunne hjelpe styret i prosessen, med smått og stort. Ikke
nøl med å ta kontakt!
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Lekeplasser
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Vaktmestertjenester

Låsesmeder
ŶĂǀKƐůŽƐůĞĚĞŶĚĞůĊƐĞƐŵĞĚĞƌ͊

Vaktmestertjenester
22 99 18 80


oed@obos.no
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Skilter

Radon

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

vaktmester-oslo.no
Anleggsgartnere

Skiltleverandøren i Vest !
Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

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

Eiendomsservice

Postkasser

Strøsandcontainer
• Bruksområde: Borettslag, butikksenter, skoler, osv.
• Container for oppbevaring av strøsand.
• Kan utstyres med ståltak og varme.
• Leveres i størrelser 3m3 – 5m3 – 8m3
• Sand tappes rett ned i strøapparatet.

Solhøi Mekaniske AS
Tlf.: 950 29 504 / 920 28 419

Avfallshåndtering

Dugnad eller rydding?

• Vi leverer ferdig montert til bruk, stor referanseliste.
• Demo rom med postkasser og utlån av prøvekasser.
• Forhandler for Stansefabrikken.

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

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

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

Blikk/kobberslagere

Fasade og tak – vår sak!

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

Elektriker
dE<ZEE^/<<Z,d͊

důĨ͘ϮϯϬϴϱϮϬϬͻǁǁǁ͘ĞůĞŬƚƌŽͲŶǇƚƚ͘ŶŽ

Brannsikring

BRANNSIKKERHET!
Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester

sŝůĞǀĞƌĞƌŽŐŵŽŶƚĞƌĞƌĂƵƚŽŵĂƚŝƐŬĞďƌĂŶŶĂůĂƌŵĂŶůĞŐŐ
WƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐͻ/ŶƐƚĂůůĂƐũŽŶͻ^ĞƌǀŝĐĞ
&'ŐŽĚŬũĞŶƚŝŶƐƚĂůůĂƚƆƌ
^ĞŶƚƌĂůŐŽĚŬũĞŶŶŝŶŐ
ůƚŝŶŶĞŶŶƆĚůǇƐ

www.infoskilt.no
Tlf: 56 31 33 33
infoskilt@infoskilt.no

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

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

Maletjenester

Knem & Næsvik AS

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

Baktrappa
?

Hvorfor skal venner og familie
ødelegge somrene for oss? Hvorfor
kan de ikke gifte seg i februar?
JER RY DELL A FEMINA

Test deg selv!

OBOS-quizen
1.
2.

Hvor ligger fengselsøya Alcatraz?
Hva står A for i forkortelsen DAB
(som i DAB-radio)?
3. Hva heter tegneseriekatten Pusur
i Sverige?
4. Hvilket fotballag fra Sogn og Fjordane spiller i OBOS-ligaen (menn,
1. div) 2017?
5. Hvor ligger Norsk Skogmuseum?
6. Hva vil engelskmannen ha når
han ber om «custard»: Majones,
vaniljekrem eller sennep?
7. Hvem ble utnevnt til justisminister
i Norge i desember 2016?
8. Hva heter gutten som tar seg av
E.T. i Steven Spielbergs ﬁlm fra
1982?
9. Hvem vant gull på 50 kilometer
langrenn under Ski-VM i Falun i
2015?
10. Hvilken «yrkesgruppe» kalles
gjerne «Thalias barn»?

11. Født i 1820 og som voksen ble
hun en pioner innen sykepleieryrket og kjent som «The Lady With
The Lamp». Navn, takk!
12. Hva het de to artistene som sang
duetten «Nattergal» i Melodi
Grand Prix i 1985?
13. I hvilken vintersport brukes
«Gunder-metoden» for å avgjøre
konkurransene?
14. Hva jobber en «modist» med:
Parykker, sko eller damehatter?
15. Fra hvilket land kommer støvsugerprodusenten Nilﬁsk?

LØSNING: 1. Ved San Fransisco (USA) 2. Audio (Digital Audio Broadcasting) 3. Gustaf
4. Florø Fotball 5. På Elverum 6. Vaniljekrem 7. Per Willy Amundsen (FrP) 8. Elliot
9. Petter Northug Jr. 10. Skuespillere 11. Florence Nightingale 12. Olav Stedje og Mia
Gundersen 13. Kombinert (omregning av poeng fra hoppbakken til sekunder i langrennssporet) 14. Damehatter 15. Danmark (startet i 1906 som Fisker & Nielsen)

Radio Gaga

Hva synes du om
Bolig & Miljø?
Kort tid etter at du mottar dette
bladet, vil vi gjennomføre en leserundersøkelse. For at vi skal lage et
fagblad som er så relevant og nyttig
som mulig, trenger vi å vite mer om
hva leserne våre mener. Du vil motta et spørreskjema i en e-post, og vi
takker på forhånd for at du bidrar til
å gjøre Bolig & Miljø enda bedre!
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HØY OPPVARMINGSKOSTNAD
ELLER DRIFTSUTFORDRINGER?
NIR er spesialist på sentralog fjernvarmeanlegg.
• Nybygging av anlegg
• Rehabilitering
• Enøkprosjekter
Kontakt oss for en uforpliktende prat

22 50 21 00

post@norskindustriror.no

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

WWW.NORSKINDUSTRIROR.NO

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



PHONO*ELEKTRO-AKUSTIKK AS
6LNNHUKHWRJNRPPXQLNDVMRQLPHUHQQnU

'¡UWHOHIRQV\VWHPWLOSDVVHWGLWWEHKRY
Våreleverandører,BƟcinoogACIFarĮsa,harƟlsammenetbredtspekteravprodukteriforskjelligeprisklasser.
VilevererviaelektroinstallatøreriheleNorge.
KontaktossforƟlbud,oginfoominstallatørnærdeg.
ƵƐďĂƐĞƌƚĞƐǇƐƚĞŵĞƌŵĞĚĞůůĞƌƵƚĞŶďŝůĚĞ͘
MulighetforŇeresvarstederidenenkelteleilighet.
MulighetformonitormedƟlkoplingmotsmarƩelefonviaapp.SvardørenuanseƩhvorduer.
TeleslyngeƟlpassedesvarapparaterogmulighetforteleslyngemodulitablåute.
FlereinngangerƟloppgangen?FellesgarasjeiƟllegg?Ikkenoeproblem.
'^DďĂƐĞƌƚƐǇƐƚĞŵ
OppƟl50brukerekankoplesƟlviatrykknapper,ellertastaturmodulmedelektronisknavneliste.
RingeroppinnƟl3nummerperbruker(valgfriringeƟdførdengårvidereƟlnestenummer)
2dørerkanstyresindividuelt,oppringtbrukeråpnerønsketdørvedåtaste11eller21påsintelefon.
Innebyggetadgangskontrollfunksjon.OppƟl100telefonnummerkanautoriseresforååpnedørendirekte.
(Autorisertenummerringerbareoppenheten,ogdørenåpnesautomaƟsk)

ƵƐďĂƐĞƌƚƉŽƌƚǀŝĚĞŽ
hervistmedelektronisk
navnelisteogkodetastatur
iringtablået.
Tablåmedtradisjonelle
knappererselvsagt
Ɵlgjengelig.

'^DďĂƐĞƌƚƉŽƌƩĞůĞĨŽŶ͘
Ingenkablingnødvendig
Beboereringesopppåsin
telefon/mobiltelefon.

3%+RII
26/2
+RII7HUUDVVH

7HOHIRQ
(SRVWSRVW#SKRQRQR

26/2

:HEZZZSKRQRQR

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

Med T-We Plus fra
Canal Digital Kabel
kan du se TV, ﬁlm og
serier på nettbrett og mobil,
også når du er på hytta. Last
ned T-We-appen i dag.

TV starter
hvor du vil

