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Felles ladeløsninger
for elbiler i Bergen

26 borettslag går
sammen på Holmlia

I Nittedal tar de
trimmen i garasjen
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Vi utfører utvendig drenering, isolering
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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

Leder

Tekniske forskrifter
Det er ikke bare bare å
ﬂytte et kjøkken

Snart sommer
– Gi ungdommene
sommerjobb!

Styrearbeid
Slik blir det godt
samarbeid i styret

Side 21

Side 28

Side 37–39

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

Våren nærmer seg og med det
tiden for å tenke på hvordan det
skal se ut rundt oss i borettslaget.
Kanskje er dette året da en skal
gå videre fra vårdugnaden og ta
inn over seg den grønne bølgen
som skyller inn over oss? I mange
borettslag og sameier lages det nå
parsellhager eller dannes planteegrupper over en lav sko. Bolig
og Miljø har besøkt tre forskjellige
borettslag som har gjort dette på
forskjellige måter. Kanskje disse
har noen råd og tips til dere?

Bybønder
Interessen for
hagebruk er sterkt
økende i borettslag
og sameier.
Side 8–15

Oppgjørets time
Bolig & Miljø gir gode
råd til styret før det
viktige årsmøtet.
Side 41

2

Årsmøtetid

3

Elektrisk

Våren er også tid for generalforsamlinger og årsmøter. Er
valgkomiteen i sving og har dere
planlagt hvordan møtet skal gjennomføres? Det er på forhånd du
legger grunnlaget for et vellykket
møte. God planlegging bidrar til
at møtene glir godt og sikrer at
beboerne, styrets oppdragsgivere,
kommer til orde og blir hørt.

Flere vil lade
Møllestranden borettslag i Bergen
leter etter gode fellesløsninger.
Side 32–33

Bolig&Miljø
Asvarlig redaktør
Åge Pettersen
Redaktør
Espen Børhaug
E-post: obos@obos.no

El-biler og lading av disse i
boligselskaper er et tilbakevendende tema i Bolig & Miljø. Stadig
ﬂere kjøper elbil. Møllestranden
borettslag i Bergen har funnet en
fellesløsning som fungerer for de.
Kanskje noe for andre også?

Bidragsytere
Heidi Røneid
Henrik Sørlie
Eddie Chr. Thomas
Sidsel Jøranlid
Monica Linge Marcelli

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

Trykk
07 Gruppen
Forsidefoto
Agnete Brun

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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Lyse og
lune rom
Elfag er Norges eldste elektrikerkjede og
har installert belysning og varme trygt inn
i utallige av landets hjem og bedrifter.
Våre erfarne elektrikere hjelper deg mer
enn gjerne med gjennomgang av ditt
elektriske anlegg.

Som eneste elektrikerkjede i Norge garanterer
Elfag-elektrikeren for kvaliteten av sine
arbeider, materialer og utstyr i 5 år.

Entré

Boligselskapenes forsikringsavtaler er uendret
OBOS selger sin forsikringsvirksomhet til Tryg Forsikring. Salget vil ikke ha noen
konsekvenser for de forsikringsavtalene som boligselskapene har tegnet hos
OBOS Forsikring AS. Avtalene fortsetter å løpe på vanlig måte. Boligselskapenes
forsikringer håndteres på vanlig måte av forsikringsavdelingen i OBOS.

Holmlia Senter blir nytt
OSLO

OBOS jobber med planer om
oppgradering og utvidelse
av Holmlia Senter på Holmlia
i Oslo. Det nye senteret er
planlagt delvis koblet sammen
med to av de eksisterende bygningskroppene. Det nye bygget
kan bli på over 11 000 kvadratmeter. Planen er butikker på
to plan og et kontorbygg med
mulighet for å huse bydelsadministrasjonen til Søndre
Nordstrand på ca 6 000 kvadratmeter over. OBOS håper
med utvidelsen at ﬂere velger
å legge handelen lokalet og
dermed stanse handelslekkasjen til andre bydeler og Oslo
sentrum.

Nye målere er mer presise
Du kan ha sluppet billig unna med en gammel strømmåler.
Smarte strømmålere er mer nøyaktige.
Nettstedet Dinside.no skrev
nylig om elektroingeniøren Kim
Remy Holtet, som reagerte på at
strømregningen steg med 300-400
kroner måneden etter at han ﬁkk
installert en ny, digital strømmåler
fra nettselskapet Hafslund.
Han er én av rundt 450.000 som så
langt har fått installert en såkalt
smart strømmåler hjemme. Egne
målinger viste at det ikke var noe
galt med det nye apparatet.
– De kontroller Hafslund Nett
har fått gjennomført som følge
av kundeklager de senere år
viser at de gamle målerne i
all hovedsak er godt innenfor
forskriftens maksimale tillatte
avvik på 3,5 prosent, hevder
kommunikasjonsdirektør Truls
Jemtland i Hafslund.
Han ser ikke bort fra at enkelte
har spart 1 til 3,5 prosent på å
ha en eldre måler, men heldige

kunder trenger ikke frykte krav
om tilbakebetaling.
Det kan kanskje også være en
trøst at nettselskapene ikke kan
ta hvilke priser som helst, verken
med nye eller gamle strømmålere. Nettselskapenes inntjening er
regulert av det offentlige NVE.
Informasjonssjef Aslak Øverås i
Energi Norge, energiselskapenes
fellesorganisasjon, sier til dinside.no at økningen i strømutgifter
nok heller skyldes andre faktorer
enn forskjell mellom gamle og
nye målere.
– Det kan jo tenkes at det
var langt mildere vær i samme periode i fjor på det stedet
der den nye måleren viser økt
strømforbruk i år. I tillegg kan
strømprisen ha økt. Eller du kan
ha fått felles faktura for strøm og
nettleie, slik mange har begynt
med. //

m Mer presise
målere kan føre
til at strømregningen øker.
Det er mer
sannsynlig at
prisene går
opp som følge
av markedsendringer eller
samlingen av
strøm og nettleie i én faktura.

Går alt etter planen, rives deler
av det gamle senteret våren
2018.

Byarkitekt ansatt
BERGEN

Maria Molden er ansatt i den
nyopprettede stillingen som
byarkitekt i Bergen. Hun skal
lede en ny byarkitektetat i
Bergen kommune. Byarkitekten
skal gi råd, etter samme modell
som Byantikvaren. Målet er å
løfte arkitekturfeltet og skape
økt offentlig debatt om arkitektur, byforming og byutvikling.
– Vi ser frem til å dra nytte av
Maria Moldens brede kompetanse og store engasjement
for Bergen når vi sammen skal
bygge opp den nye Byarkitektetaten, sier kommunaldirektør
Anne Iren Fagerbakke.
Maria Molden tiltrer stillingen
som byarkitekt i august.
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NYT VÅREN
- LA OSS GJØRE JOBBEN!

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

23 17 22 00

vk.no

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

Entré nyheter
Passerer snart én million medlemmer

FOTO MARITA AAREKOL, BERGENS TIDENDE

I 2016 ﬁkk norske boligbyggelag 58 000 nye medlemmer. Det totale antall medlemmer er nå 990 000.
– I løpet av våren kan vi gratulere medlem nummer én million. Det er veldig gledelig og må feires skikkelig, sier en strålende fornøyd administrerende direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund.
OBOS er det største boligbyggelaget med 416 800 medlemmer, tilsvarende 42 prosent av totalen.

Flest eldre dør i branner

Dødsbrann i Loddefjord
En 35 år gammel kvinne døde i brannen som oppsto i en leilighet
i Lyderhorn borettslag i Bergen natt til 7. februar.
– Det er ufattelig tragisk når slikt
skjer, sier daglig leder Anette
Mjaatvedt i Lyderhorn borettslag.
Det bodde 153 mennesker i
blokken som brant i Loddefjord
i februar. Røykutviklingen var
kraftig og de nærmeste naboene
rundt den aktuelle leiligheten ble
evakuert. Det var svært kaldt, men
de evakuerte holdt varmen inne
i Grendahuset som borettslaget
eier.
De ﬂeste i blokken ﬁkk beskjed
av politiet om å lukke dører og
vinduene og å holde seg hjemme.
Brannen kunne fått et betydelig
større omfang, men i en omfattende rehabilitering for noen år
siden ble det tatt særlig hensyn til
brannsikkerheten.
– Hver enkelt leilighet er en
såkalt branncelle. Det betyr at den
skal tåle en egen brann, og den
skal ikke spre seg. Vi lokaliserte
raskt brannen til kun én leilighet,

og det var ingen spredningsfare. Derfor var det tryggest for
de andre beboerne å holde seg
innendørs, sier vakthavende sjef i
Bergen brannvesen, Frode Bødtker.
Det er ikke krav om felles varslingsanlegg i eldre boligblokker.
Nå kreves det automatisk sprinkleranlegg i nye boligblokker over
ﬁre etasjer. I eldre murblokker har
det vist seg å være både upraktisk
og dyrt å ettermontere sprinkleranlegg inne i leilighetene.
– Heldigvis er vi ikke vant til at
branner får et slikt utfall. Vi synes
dette er veldig trist, samtidig som
det sporer oss til fornyet innsats
for økt brannsikkerhet i boligselskapene vi forvalter, sier Helge
Minge, forvaltningssjef i OBOS
Stor-Bergen.
Kvinnen som bodde i leiligheten
omkom av kullosforgiftning. Det
er ennå ikke klart hva som var
årsaken til brannen. //

m Brannen i en
høyblokk natt
til 7. februar i
Bergen ﬁkk et
tragisk utfall.

40 personer omkom i branner
her i landet i fjor. Selv om det
var fem ﬂere enn i 2015, er
resultatet for 2016 langt bedre
enn i et «normalår». Den siste
tiårsperioden har det i snitt omkommet 56 personer hvert år.
– Det er gledelig å registrere
at dødsbrannstatistikken har
hatt en tydelig nedadgående
kurve de to siste årene. Dette
bør virke motiverende for alle
som driver med brannforebyggende arbeid, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i
Norsk brannvernforening.
Det er eldre og pleietrengende, personer med nedsatt
funksjonsevne og rusmisbrukere som tilhører de mest utsatte
gruppene. 75 prosent av dem
som omkommer i brann tilhører
disse gruppene. Personer over
70 år har ﬁre til fem ganger
høyere risiko for å omkomme
i brann sammenlignet med
resten av befolkningen.

Komfyrvakt redder liv
Nær halvparten av brannvesenets utrykninger i 2016 skyldtes komfyrbranner hjemme hos
folk.
– Litt uoppmerksomhet er
alt som skal til for at en brann
skal blusse opp og komme ut
av kontroll, sier direktør Cecilie
Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Hun anbefaler alle å installere en komfyrvakt. Sensoren
overvåker komfyren og bryter
strømmen ved fare for brann.
Det er krav til komfyrvakt i alle
nye boliger og i eldre boliger
der det legges opp ny kurs til
komfyren. De samme reglene
gjelder for fritidsboliger.
Komfyrvakter får du kjøpt
hos ﬂere elektronikkbutikker, i
en rekke kjøkkenbutikker og i
nettbutikker.
BOLIG & MILJØ 7
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Grønn bølge
i borettslagene
Plantegrupper, parsellhageprosjekter og grøntkomitéer er på full fart inn i OBOS-borettslagene.
Nå skal det graves og lukes, plantes og høstes!
T E K S T S I D S E L J Ø R A N L I D F O T O AG N E T E BRU N

– Arbeidet med pallekassen gir meg avstand til
jobben etter en lang arbeidsdag, det er sosialt og
hyggelig og har økt trivselen ved å bo i byen betraktelig, sier Navdeep Kaur i Akersbakken borettslag.
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FA K TA

150
Vestre Aker
St.hanshaugen
Vigelandsparken
E6
E18
Oslo sentrum
Gamle Oslo

Enerhaugen
borettslag
• Ligger i bydel
Gamle Oslo
• Bygget i 1964/65
• Seks blokker med til
sammen 472 leiligheter
• Har 91 hageparseller
fordelt på to områder.

Akersbakken
borettslag
• Ligger i bydel
St. Hanshaugen i Oslo
• Bygget i 1951
• Fire blokker med til
sammen 153 leiligheter.
• Har 11 plantekasser
fordelt på ﬂere områder
rundt blokkene.

Orebakken
borettslag
• Ligger i bydel Vestre
Aker i Oslo
• Bygget i 1974
• Består 13 blokker med til
sammen 429 leiligheter.
• Har et eget område med
30 parsellhager, som hver
er på ca 30 kvm.
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ble trukket inn i prosessen, forteller hun og legger til at bomiljøtilskudd fra Områdeløft Tøyen
gjorde at dette var mulig. En av
årsakene til at borettslaget ønsket
å benytte ekstern hjelp var at alle
beboerne skulle ha mulighet til
å bruke grøntområdene. Derfor
måtte det lages en utbedret adkomstvei som var mer tilgjengelig
for blant annet eldre og rullestolbrukere. Veien skulle gå fra
blokkene og bort til den største
parsellhagen som ble plassert i
det som hadde vært et forholdsvis gjengrodd skogsområde, på
baksiden av blokkene. Resten av
de store plantekassene ﬁkk plass
på asfaltdekket like utenfor den
ene blokken. Og sommeren 2016
sto 91 hageparseller ferdige, og
klare til bruk.
– Så godt som alle som ønsket en
parsell ﬁkk det - vi har bare to på
venteliste, forteller Åse. Han fun-

Eivind Åse
i Enerhaugen
borettslag synes
det er spennende med alle
grøntprosjektene
som beboerne
har satt i gang.
Han fungerer som
primus motor i
det nyopprettede
hagelaget.

FA K TA

Grønne tips:
• Finn en egnet plass for
en parsellhage/plantegruppe i borettslaget.
• Sett opp klare regler for
bruken av parsellhagen/
plantegruppen.
• Finn en ildsjel eller to
som kan være med å
etablere og drive en parsellhage/plantegruppe.
• La beboerne få frihet til
å etablere et driftssystem.
• La avgiften som beboerne betaler gå tilbake til
drift av området
• Sett av et lite fellesområde i hagen som kan
brukes som en sosial
møteplass.
• Ha en liten bod der man
kan sette inn redskaper,
vannslange og lignende.

K I L D E : N I L S -J O S T E I N H E L L A N D , O R E B A K K E N B R L

eg har dyrket urter og grønnsaker utenfor blokken i alle år,
men ingen har vært interessert i
det som vokser i plantekassene
mine. Ikke før nå! smiler pensjonist
og grønn ildsjel i Enerhaugen borettslag, Eivind Åse, og ser ut over
rekkene av frodige plantekasser.
En beboerundersøkelse vinteren 2015 viste nemlig at ﬂere av
beboerne kunne tenke seg mere
grønt mellom blokkene. Dermed
bestemte borettslaget seg for å
kaste seg på den grønne bølgen.
– Det var særlig de litt yngre som
ønsket seg parsellhager, eller en
egen kasse, der de kunne dyrke
selv, sier Pia Moan Hasselknippe.
Hun sitter i styret i Enerhaugen
borettslag og har vært en av pådriverne for å skape grønne uterom.
– Vi etablerte en egen arbeidsgruppe som skulle utarbeide
planen for parsellhagen, og både
landskapsarkitekt og en gartner

J

gerer nå som primus motor i det
nyopprettede hagelaget der alle
parselleierne er medlemmer.
Et grønt prøveprosjekt. I
Akersbakken borettslag, ikke
langt unna, har det også skjedd
store forandringer den siste tiden. Borettslaget har alltid hatt
velstelte blomsterbed og pene
grøntområder, men da den ﬂinke vaktmesteren ble pensjonert
for noen år siden, ble jobben
satt bort til et ﬁrma som ikke
hadde det samme håndlaget
med blomster.

Det eneste som
kreves av den som leier,
er at man holder området
ved like.
N I L S - J O S T E I N H E L L A N D, DA G L I G
LEDER I OR EBAK K EN BOR ET TSL AG

– Mange av beboerne savnet
de frodige og ﬁne uteområdene.
I tillegg kom det frem at ﬂere
ønsket seg et sted der de selv
kunne dyrke frukt, grønnsaker
og blomster, sier Siv Hofsvang,
beboer og styremedlem i
Akersbakken borettslag. Våren
2015 bestemte derfor borettslaget at det skulle sette i gang et
grønt prøveprosjekt. Dette var
et beboerdrevet prosjekt, og ikke
styrets initiativ, men prosjektet
ﬁkk økonomisk støtte av styret til
de grønne tiltakene.
– Vi etablerte en blomstergruppe, som kom med forslag
til hva som kunne gjøres for å få
det ﬁnt rundt blokkene, forteller
hun.
I tillegg tok blomstergruppen
initiativ til å starte et plantekasseprosjekt der 11 store plantekasser ble plassert på ulike
steder mellom blokkene.

Ikke alle
planter grønnsaker. Noen
vil heller ha
blomster i sin
parsell.

Det ﬁnnes
alltid et spennende prosjekt for
den som liker å
grave i jorden.
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Gode råd fra
borettslagene
Enerhaugen borettslag
1. Kontakt andre borettslag som har parsellhager,
og hør hva de har gjort.
2. Sørg for at prosjektet er
godt forankret.
3. Gi god og tydelig
informasjon til beboerne
gjennom hele prosessen.
4. Opprett gode arenaer
for informasjonsutveksling.
Akersbakken borettslag
1. Sett av nok tid til luking,
planting og innhøsting
2. Samarbeid med gode
naboer eller beboere med
«grønne ﬁngre», hvis du
trenger hjelp til å vanne
mens du er bortreis.
Orebakken borettslag
1. Etabler et parsellutvalg
som tar ansvar for å utforme «kjøreregler».
2. Lag en enkel kontrakt
som leietakerne forplikter
seg til.
Drømte om hage. Det er ikke
bare sentrumsområdene som er
truffet av den grønne bølgen. I et
inngjerdet hageområde i Orebakken borettslag på Hovseter i Oslo,
sitter en dame på kne og graver
i jorden. Da Inger Myklebust
kjøpte leilighet i borettslaget i
2009 var hun i utgangspunktet på
jakt etter et lite hus med hage i
Oslo-området.
– Men i min prisklasse var det
vanskelig å ﬁnne noe, sier hun.
Løsningen ble derfor leilighet i
borettslaget som har hatt parsellhager helt siden slutten av 70-tallet. Da hun ﬂyttet inn, hadde
interessen for parsellhagene vært
laber i ﬂere år, og mange av de
små hagene var delvis gjengrodd.
Men det ønsket noen av beboerne
å gjøre noe med.
– I samarbeid med styret ble
det etablert et lite parsellutvalg
hvor jeg var med. Vi målte opp
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I det lille skuret
ved parsellhagen
i Orebakken
borettslag ﬁnner
Inger Myklebust
alt hun trenger
for å stelle i
parsellen.

parsellhagene på nytt og sørget
for at alle ﬁkk omtrent like stort
areal. Og etter hvert merket vi at
interessen for parsellhagene økte,
forteller Myklebust.
Det er noe som også daglig
leder i Orebakken borettslag,
Nils-Jostein Helland, har merket.
Han forteller at interessen for
parsellhagene har svingt i takt
med tidens trender, men etter en
«down-periode» på 80- og 90-tallet merker de nå at stadig ﬂere av
beboerne ønsker å grave i jorden.
– Parsellene leies ut for ett år av
gangen. Ønsker man å fortsette,
fornyes bare kontrakten, sier
Helland og forteller at det eneste
som kreves av den som leier, er at
man holder området ved like. Gjør
man ikke det, mister man retten
til å leie. For det er ﬂere som står
på venteliste og som ønsker seg
en parsell i borettslaget akkurat
nå. //

3. Det er lurt å avgrense
parsellområdet fra andre
områder i borettslaget.
4. Ved å markere grensene til hver individuelle
parsell, for eksempel med
steiner/heller, gjør man
det lettere for leieren å se
hva han har ansvar for.
5. Sett opp skilt ved inngangen. Skiltet markerer
at området er for leietakerne og deres familie/
venner som kommer dit
sammen med en av leietakerne.

!
Trenger du hjelp?
Ring OBOS Prosjekt
på 22 86 57 96
eller send en e-post til
obosprosjekt@obos.no

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

GRAVEARBEID

Tema
xxxx xxxx
uterom

Japansk metode
gjorde susen
Familien på tre har funnet sitt friminutt
i parsellhagen på Enerhaugen.
T E K S T S I D S E L J Ø R A N L I D F O T O AG N E T E BRU N

– Det er utrolig
deilig å være her, sier
Aina Kristiansen.
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Lykken er å
plante sine egne
tomater, og
se hvordan de
vokser seg større
for hver dag. Er
de modne snart,
mon tro?

i kjente andre som drev med urban
hagebruk, og ﬁkk lyst til å prøve dette
selv, sier Aina Kristiansen i Enerhaugen
borettslag. Hun forteller at både hun og
samboeren var helt uerfarne på hagebruk
da de gikk i gang.
– Fjoråret var et skikkelig eksperiment. Vi
prøvde oss på litt ulike ting, som gulrøtter,
salat, reddik, jordskokk, tomater, rabarbra,
mais, solsikker, margerter, noen blomster
og en drøss ulike urter, sier hun.
Det ga samboerparet, som også har en
sønn på 2 år, mange nyttige erfaringer.
– Vi lærte nok først og fremst at kvaliteten
på jorda er veldig viktig, og at vi må gjødsle
mye mer enn vi først trodde.
De endte nemlig opp med én litt stusselig

V

Noe annet vi lærte var at
vi bør bli ﬂinkere til å planlegge, blant annet hvordan vi kan
fordrive inne så vi kan bruke
pallekassen i en større del av
sesongen.
AINA K R ISTIANSEN

kasse og én som var veldig frodig. Derfor
har de nå gått over til å bruke bokashi, en
japansk fermenteringsmetode for kompostering av alt matavfall, for å forbedre jorda
og lage sin egen gjødsel.
– Noe annet vi lærte var at vi bør bli
ﬂinkere til å planlegge, blant annet hvordan
vi kan fordrive inne så vi kan bruke pallekassen i en større del av sesongen, legger
hun til.
Men at de grønne prosjektene har gitt
mersmak for den lille familien, er det ingen
tvil om.
– Det å kunne gå ut i parsellhagen for
å luke litt, eller se om tomatene har blitt
modne, har blitt et både viktig og hyggelig
innslag i hverdagen, sier hun.
–Det er utrolig deilig å være her. Det
blir et slags friminutt for både kropp og
sjel. I sommer var det veldig stas å ta med
sønnen vår ut i hagen for å hente litt salat
til middagen. Han ﬁkk ofte knaske på noen
erter, reddiker eller små gulrøtter mens vi
gikk hjem. Dessuten møter vi mange nye
naboer jeg aldri ser ellers. Det har stor verdi
for nabolaget, både de grønne lungene og
det sosiale som følger med det. //

– Et svar på den
tiden vi lever i

Den grønne bølgen vi
nå ser både i Europa
og i Norge er en trend,
men også et svar på
den tiden vi lever i, sier
Marianne Leisner. Hun
jobber som prosjektleder
for Gartneriet på Bygdøy
Kongsgård, men er også
hageterapeut og har i
ﬂere år drevet prosjektet «Grønn omsorg», et
tilbud til mennesker med
psykiske problemer.
– En av årsakene til at
stadig ﬂere viser interesse for hagebruk er nok
alle varslene om miljøog klimaproblemer. Her
er det mange som har
behov for å gi et bidrag,
sier hun.
En annen grunn kan
være at stadig ﬂere
oppdager at det å grave
i jorden rett og slett gjør
oss godt.
– Mange mennesker
har i dag et stort behov
for å få kontakt med
naturen, både som
avkopling og rekreasjon,
men også for å komme i
kontakt med noe dypere
i seg selv, sier Leisner
og forklarer at praktisk
hagearbeid gjennom alle
tider har blitt brukt som
terapi for oss mennesker.
– Aktive hender gir ro i
sjelen, og det er påvist at
det produseres hormoner
som virker beroligende
når hender kommer i
kontakt med jord. Derfor
kan det være en befrielse
å komme ut i hagen, etter
en lang dag på kontoret,
og kropp og sjel faller på
plass igjen.
BOLIG & MILJØ 15

Kontakt oss:
tlf. 22 99 18 80
oed@obos.no

Vaktmesterne holder orden
i Kværnerbyen
Ønsker dere å få det like ﬁnt? OBOS Eiendomsdrift har fagfolk som tar hånd om rundt 350
eiendommer i Oslo området. Vi hjelper gjerne ditt borettslag eller sameie også. Hos oss er det
enkelt å være kunde – servicesenteret er alltid tilgjengelig! Ta kontakt for et godt tilbud!

Les mer på oboseiendomsdrift.no

Min erfaring styreleder

Med hjerte for farger
– Farger påvirker oss mer enn vi aner. Jeg kan ikke leve uten dem! sier Alfhild Hagen.
T E K S T M O N I C A L I N G E M A RC E L L I F O T O A I DA I . K J E R S TA D U R K E DA L

eg ville ikke til å begynne med, men siden har
jeg blitt, sier Alfhild Hagen.
Hun er nå inne i sitt 13. år
som styreleder i Nørvegata
10 borettslag i Ålesund, hvor
hun ﬂyttet inn i 1995. Det
startet litt tilfeldig da hun
ble spurt om å ta vervet som
styreleder, men fordi hun
er interessert i borettslaget
og engasjert i det som skjer,
takket hun ja til oppgaven.
– Jeg vil gjerne at vi skal ha
det så bra som mulig. Som
styreleder blir man involvert
i stort og smått, både sent og
tidlig. Beboerne tenker ofte
ikke over hvor mye arbeid og
ansvar som ligger bak vervet.
Innimellom opplever man
motbør, men det må man
tåle. Det tyder jo på engasjement – noe som er positivt!

J

Fargerikt rehabiliteringsprosjekt. Det siste året har aktiviteten tatt seg opp betraktelig
i borettslaget. De har skiftet
ut og isolert vegger i friske
farger, fornyet tak og fasader
og fått nye inngangsdører med
kodebrikke. Et nytt søppelanlegg med elektronisk styring
skal hindre både skadedyr og
uønsket bruk av anlegget.
– Vi ønsket å rehabilitere
borettslaget for fremtiden, sier
Alfhild.

q Innimellom opplever man motbør,
men det må man tåle.
Det tyder jo på engasjement – noe som
er positivt, mener
Alfhild Hagen.

Hun er stolt og glad for at
borettslaget har stått bak
henne i prosjektet som er
ferdig om kort tid.
– Vi er også avhengig av
en partner som er solid og
som vi kan stole på i dette
arbeidet. Jeg er sjeleglad
for at OBOS og Peder-Helge
Måseide kom inn og ledet
prosjektet på en utmerket
måte. De ﬂeste beboerne i
de 117 boligene er svært fornøyde både med prosessen,
de involverte og ikke minst
– resultatet.

Kreativ avslapning. – Når
jeg slapper av, har jeg som
regel et håndarbeid mellom
hendene. Alt av håndarbeid
skal prøves! I tillegg spiller
jeg bridge og maler når jeg
føler for det – noe som antagelig har med min lidenskap
for farger å gjøre, avslutter
Alfhild Hagen. Snart er det
vår og en eksplosjon av
farger i naturen, men inntil
videre fryder hun seg over
fargene på de nye veggene i
borettslaget. //

!

Viktige råd

Styrelederen bør ikke
skiftes for ofte. Det er viktig
å følge den røde tråden ig
holde oversikten over det
som bør gjøres.
Pengene må brukes riktig.
Beslutninger om større investeringer må vurderes grundig.
Valgkomiteen er viktig.
Den må ﬁnne kandidater
som samarbeider og tenker
langsiktig.

Hvor mye kaffe drikker styrelederen?

Hvilke aviser leser du?

Kosemat?

Før drakk jeg nøyaktig en liter for dag, men
grunnet helsa har jeg nå gått ned til ¾.

Lokalavisene Sunnmørsposten og Nytt i Uka.
Innimellom VG og Dagbladet.

Ei god lammegryte eller svinekoteletter med
melne poteter og et lite glass rødvin.
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Bolig & miljø nærmiljø

Sammen om nærmiljøet
På Holmlia bidrar 26 borettslag til et aktivitetssenter for beboerne i bydelen.
TEKST HENRIK SØRLIE FOTO: ØISTEIN FLATEN

et er Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som står bak senteret.
I rundt 20 år har de fått støtte
fra en rekke borettslag, men de
siste årene har aktiviteten økt
på grunn av støtte fra bydelen
og Kulturdepartementet. Forutsetningen er at stiftelsen drifter
Frivillighetssentralen på Holmlia.
Kommunen betaler husleien for
et hus som tidligere ble brukt til
barnehage. Departementet har
bidratt med midler til en fast

D
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stilling, og 26 borettslag gir til
sammen 300 000 kroner i årlig
støtte.
– Jeg vet ikke om det er noen
andre frivillighetssentraler i Oslo
som blir støttet av borettslag i
samme grad som på Holmlia.
Borettslagene i dette området
har tradisjon for å samarbeide
om bomiljøet. Blant annet eier
de kabelnettet på Holmlia, og
det gir forhandlingsmakt overfor
underleverandører som Get og

Styreleder
Arne Waag
i Stiftelsen
Holmlia
Nærmiljø.

FA K TA

Huset i Hallagerbakken er
nesten 200 kvadratmeter.
Tidligere var det barnehage, men nå driftes det av
Holmlia Nærmiljø. Tomta,
inkludert et skogholt, er
tre mål. I tillegg grenser
tomta til et kommunalt
friområde.

Noen av aktivitetene
til Holmlia Nærmiljø
og Frivillighetssenteret:
• Lunsjtreff for seniorer
hver torsdag. Noen ganger er det også foredrag
om aktuelle emner.
• Hver tirsdag møtes psykisk utviklingshemmede
til matservering, spill og
sosial hygge.
• Fire ganger årlig utgis
«Avisen vår», et magasin
med artikler om nærmiljøet på Holmlia.
• Senteret samarbeider
med Rusken og borettslag for å skape større engasjement og deltakelse
på dugnader.
• Senteret organiserer
sommerjobber for ungdom i bydelen.
• Det arrangeres advokathjelp, historiekvelder
og datakurs.
• Lokalene leies ut til
borettslag og enkeltpersoner i området, for eksempel til beboermøter
eller barnebursdager.

Bytting og gjenbruk

Nextgentel, sier styreleder Arne Waag
i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø.
Med nye lokaler og økt støtte jobber
senteret med å sette i gang nye
aktiviteter for beboerne. Nå er planen
å oppgradere uteområdene – og til
dette har de fått støtte av bydelen og
OBOS. Planene er ikke helt klare, men
de ser for seg å lage en amﬁscene,
bocciabane, bordtennisbord, bålpanne, benker og bord. Og bak huset er
det et skogholt der det kan lages en
eventyrsti for barna.
– Vi har allerede laget en platting

som passer til servering på gode
sommerdager. Den ble laget av ungdom her i bydelen, med veiledning
fra noen av seniorene. Vi skal gradvis
utbedre uteområdet for å tiltrekke
oss ﬂere beboere fra alle aldersgrupper.
Han fremhever at et nærmiljøsenter er med på å styrke bomiljøet
og fellesskapet, og de jobber med å
legge forholdene til rette for lokale
ildsjeler.
– Det beste er om aktivitetene bygges opp nedenfra – da blir det alltid
mest engasjement, sier Arne Waag. //

Cherif J. Benchi
har hatt byggfag
på videregående,
men manglet
lærlingeplass.
Da passet det
bra å få praksis
hos Holmlia
Nærmiljø.
Seniortreff
hver torsdag.
Her med lege
Kari Beckmann
som forteller om
diabetes.

Byttestua åpnet i februar, som et tilbud til alle
som bor i bydel Søndre
Nordstrand – man kan
ha med seg noe man
ikke lenger bruker og
bytte i noe annet. Det
som byttes skal være
utstyr til barn og unge,
for eksempel tur- og
sportsutstyr, leker og
vinterklær.
Byttestua er et kommunalt samarbeidsprosjekt,
løftet frem av ildsjelene
Marthe Brynjulfsen og
Ann-Kristin Myklebust.
Mer info på facebook.
com/byttestuabydelsondrenordstrand.
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Innspill

Å vaske huset mens ungene
fortsatt bor hjemme, er som å måke
oppgangen før det har sluttet å snø.
PHYLLIS DILLER

TEKNISKE FORSKRIFTER

Kan man bare ﬂytte
et kjøkken?
Mange velger å ﬂytte kjøkkenet i sin bolig.
Det er helt nødvendig å avklare om dette er i
strid med gjeldende tekniske forskrifter.

VIDAR
HELLSTRAND
Leder av Energigruppen
OBOS Prosjekt AS

år en eier av en leilighet i et
borettslag eller sameie velger
å ﬂytte et kjøkken, så kan det ofte
påvirke grunnventilasjonen i boligen negativt. Spørsmålet er om
ﬂyttingen av kjøkkenet innebærer
en endring på bygningens tekniske installasjoner som da kan være
i strid med gjeldende tekniske
forskrifter.

N

Helse. Det har vært et krav i Tekniske forskrifter i svært mange
år at det skal være et separat
avtrekk fra kjøkken. Dette er helt
uavhengig av om det monteres
kjøkkenhetter eller ikke. Poenget
er at luften i boligen skal trekkes
ut fra baderom, wc-rom og

kjøkken ved hjelp av avtrekksventilene.
Vi har bedt Direktoratet for
byggkvalitet om en tydelig avklaring på om et ﬂyttet kjøkken i
eksisterende bebyggelse er i strid
med forskriften og krav gitt i planog bygningsloven. Spørsmålet er
om ﬂyttingen påvirker boligens
grunnventilasjon, som er av betydning for helse og derav også for
samfunnet.
Ulemper. Dette er ennå ikke
fastslått, men vår foreløpige
vurdering er at man ikke kan
gjøre bygningstekniske endringer
som medfører at bygget kommer ytterligere i strid med krav i
Byggteknisk forskrift, enn det var
da bygget ble oppført. En eier har
etter vårt syn ikke anledning til å
etablere nytt avtrekk på kjøkken
etter ﬂytting i eksisterende bebyggelse, ettersom det medfører
ulemper for naboene. Der det er

m Det er ikke
bare bare å
ﬂytte kjøkkenet
fra et rom til et
annet.

naturlig oppdriftsventilasjon (naturlig ventilasjon) eller mekanisk
avtrekk, kan det ikke etableres
nytt avtrekkspunkt på det nye
kjøkkenet, siden dette normalt
vil påvirke ventilasjonen til øvrige leiligheter negativt.
Dialog. Det er også viktig å
avklare hvordan slike endringer
skal vurderes i forhold til borettslagsloven og vedtektene i et
boligselskap. Kan ﬂyttingen av et
kjøkken innebære en reell ulempe
for naboer eller for fellesskapet? I
hvilken grad kan boligselskapets
vedtekter regulere dette?
Det vil være i boligselskapenes
interesse at denne usikkerheten
blir eliminert i vår dialog med
Direktorat for byggkvalitet. Når
dette er avklart endelig, vil informasjonen deles på nytt gjennom
OBOS sine kanaler til forvaltede
boligselskaper. //
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Bolig & miljø fellesskap

Rister
løs i garasjen
Strekk ut – rist løs! Stive ledd og muskler får kjørt seg når
30 spreke pensjonister møtes til trening to ganger
i uken i borettslagets garasje.
T E K S T EDDIE CHR. THOMAS F O T O THOMAS BJØRNFLATEN / NYEBILDER.NO
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Utfasing av oljefyring

Kollen boligsameie, med 113 leiligheter.
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Sparer kr.AD
550.000,-/år
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etter konvertering til bergvarme.

S

Vi bistår i hele
FOKU
prosessen fra
planlegging til ferdig
installert anlegg.
I

Vi er totalleverandør av smarte
energiløsninger i nye og
eksisterende bygg.

Varmeentreprenøren
Kontakt oss for gratis befaring:
Tlf: 64 84 55 20 E-post: salg@noen.no www.noen.no

Bolig & miljø fellesskap

FA K TA

Hagan Atrium
borettslag
4

Hagan Artrium
Grorud
E6

Lillestrøm

Alnabru

Oslo

Nittedal, Akershus
Borettslaget ligger på
Hagan i Nittedal kommune
i Akershus med adresse
Likollen 2A.

2005

Stiftet
Borettslaget stod ferdig i
2005. OBOS har like lenge vært forretningsfører
og forvaltet borettslaget.

Hagan Atrium borettslag i Nittedal i Akershus har den eldre garde
virkelig fått smaken på trening. To
ganger i uken møtes mellom 20
og 30 pensjonister til felles trim
og samvær i garasjen. Torbjørg
Rønning har dratt i gang trimmen,
og med bakgrunn fra over 40 år i
sykepleieryrket vet hun hvor viktig
fysisk aktivitet er for mennesker i
alle aldre:
– Det gjelder ikke å synke hen
i sofaen, men å komme seg opp
og få gitt kroppen en injeksjon av
energi. Spesielt viktig er dette når
man blir eldre, for muskler, ledd
og bevegelighet er kanskje ikke
lenger helt som det var i yngre
dager.

I

Etter at vi begynte
med felles treninger, har
vi også begynt å hilse på
hverandre! Alle mennesker har et behov for å bli
sett og å se andre.
TOR BJØRG

Fysioterapeut
Sigrun Lunde
leder trimmen og
sørger for øvelser som passer
for alle.

Nabolaget
Hagan Atrium borettslag ligger i nærheten av
kjøpesentret Hagan. Det
er skoler og barnehager i
nærheten.

– Trimdeltakerne er
veldig motiverte
og engasjerte,
fastslår fysioterapeut Sigrun Lunde
(t.v.) og initiativtaker Torbjørg
Rønning.

Startet med gå-gruppe. Torbjørg
har bodd i borettslaget i tre år.
Noe av det første hun gjorde
etter å ha ﬂyttet inn var å starte
en gå-gruppe i garasjen.
– Etter hvert ble vi ﬂere og
ﬂere som gikk frem og tilbake
i garasjen. Da kom ideen om å
utvikle dette videre, og nå tilbyr
vi faste treningsøkter ledet av en
fysioterapeut to ganger i uken,
forteller Torbjørg.
Treningstilbudet er også blitt
kjent utenfor borettslaget.
– Det lokale legekontoret spør
dem kommer inn «Hvor bor du?

65

Leiligheter
65 leiligheter fordelt
på 3 bygg som henger
sammen med balustrader bygget rundt et
atrium.

Kvadratmeter
Boligene er fra 32 til 106
kvadratmeter.
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Bolig & miljø fellesskap

Tre på Trimmen:
Hva synes du om
trimmen i Hagan Atrium?

Ingrid Aaraas
Pedersen
Som godt voksen blir man
gjerne litt stivere i ledd og
muskler som man ikke har
brukt på en stund. Jeg fungere
mye bedre i hverdagen etter
en treningsøkt. Dessuten er
det en stor fordel at vi kan
trene der vi bor, så slipper vi
å måtte gå ut på glatta på
vinteren.

Har du hørt om trimmen i Hagan
Atrium?». Også Pensjonistforbundet har latt seg inspirere og
tilbyr nå treninger på Folkets
Hus med «vår» fysioterapeut,
sier Torbjørg.
Viktig å bli sett. Treningen gir
selvsagt en god fysisk effekt,
men den betyr også mye for
bomiljøet i borettslaget med 65
leiligheter.
– Etter at vi begynte med felles
treninger, har vi også begynt å
hilse på hverandre! Alle mennesker har et behov for å bli sett og
å se andre. Og er det noen vi ikke
har sett på en stund, banker vi
på døra og spør hvordan det går.
Miljøet her er veldig godt, noe
Trivselsgruppa sørger for. Vi har
for eksempel to bibliotek med
gratis utlån, mange sittegrupper
og en egen komite som steller
grøntområdene våre om sommeren og ordner juletretenning
med gløgg og pepperkaker før jul
og mye annet, forteller Torbjørg.

En fantastisk gjeng. Fysioterapeut Sigrunn Lunde leder
treningen. Hun er imponert over
treningsiveren.
– Dette er en fantastisk gjeng
å få trene. Vi har fokus på tre
ting; balanse, styrke og bevegelse. Øvelsene er beregnet på
gruppen 60 pluss, og så gjør vi
individuelle tilpasninger. Det er
et lavterskeltilbud som alle kan
være med på, enten man må
sitte, holde seg fast i rullatoren
eller klarer å stå på egne ben,
sier Lunde.
Også Dag Skirbekk, leder i
Søndre Nittedal pensjonistforening er full av lovord:
– Det er rett og slett imponerende hva de har fått til her i
borettslaget. Treningene betyr
svært mye for veldig mange,
ikke bare fysisk, men også med
tanke på det sosiale. Noen av oss
trenger litt ekstra inspirasjon for
å komme oss opp av sofaen, og
dette tiltaket er midt i blinken,
sier Skirbekk. //

To ganger
i uken møtes
inntil 30 spreke
pensjonister til
garasjetrim i
Nittedal.

Lillian Grimsen
Jeg sier bare «velsignet være
Torbjørg» som har fått dette i
stand, hun er en bryr seg om
sine medmennesker. Det er
viktig at vi kommer oss opp
fra sofaen, så jeg er med på
trimmen så ofte jeg kan. Jeg
synes både knebøy og kneløft
er to ﬁne øvelser.

Ivan Engevik
Dette er helt topp! Vi er
heldige som har dette tilbudet
i borettslaget. Treningen er
bra for kroppen, men like
viktig er det sosiale. Det er
en fenomenalt inspirerende
trener vi har, hun sørger for at
vi holder dampen oppe. Jeg
er med så ofte jeg kan.
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Bolig & miljø unge i boligselskapet

Gir sommerjobb til beboere
Hva med å spare penger samtidig som du gir unge i borettslaget sommerjobb?
Det er blitt tradisjon i Storfjellet på Holmlia.
TEKST OG FOTO HENR IK SØR LIE

et kan være vanskelig å få
sommerjobb, og jeg syntes
det var bra å kunne jobbe rett ved
der jeg bor. I tillegg får jeg betalt
for å gjøre det ﬁnt i mitt eget nærmiljø, sier Daniel E. Frøne.
Sammen med Jens A. Lyngaas
brukte han deler av sommeren i
fjor på å rydde en skråning i Storfjellet borettslag. De skulle sørge
for at busker og trær ikke vokser
seg store og tar utsikten fra beboerne. Neste oppgave denne dagen
var å beise postkassestativ.
– Jeg skulle gjerne hatt ferie og
bare slappe av, men jeg trenger
penger til lappen og russetida,
sier Frøne. Han blir supplert av
arbeidskameraten:
– Mange forteller at de tar som-

D
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merjobb for å ha noe på CV-en,
men jeg tror penger er motivet
for de ﬂeste, mener Lyngaas.
Vinn-vinn. De to jobbet 7,5 timer
daglig og ﬁkk en timelønn på 133
kroner, tilsvarende tarifﬂønna for
unge arbeidstakere i Oslo kommune. De måtte både søke og
stille på jobbintervju før de ﬁkk
jobben. Styreleder Kjetil Berglund
i Storfjellet, synes det er en vinnvinn-ordning.
– Borettslaget sparer litt penger
på arbeid som uansett må gjøres
av noen. Samtidig kan vi bidra til
å gi arbeidserfaring til ungdom
på 16-18 år. Jeg oppfordrer andre
borettslag til å gjøre det samme,
sier Berglund.

Daniel E. Frøne
(t.v.) og Jens A.
Lyngaas sørger
for fjordutsikt
også i fremtiden.
Styreleder
Kjetil Berglund
ved ett av mange
postkassestativ
som skal beises.

Borettslaget sparer
litt penger på arbeid som
uansett må gjøres av
noen.
KJETIL BERGLUND

REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR OG KABA LÅSESMEDPARTNER

Dørautomatikk
Adgangskontroll
Porttelefon

Adgangskontrollsystemet
til Scantron er bygget spesielt med tanke
på alle typer boligkomplekser. Systemet lar
seg enkelt integreres med bl.a porttelefoni og
postkassesystemer, samtidig som softwaren er
enkel og lettforståelig å betjene av administratoren. Produktene er av høy kvalitet, basert
på den nyeste teknologien - utført i eksklusiv
og moderne design.

Aiphone lanserer nå et nytt porttelefon svarapparat til GT serien i siste
kvartal 2016. GT-1c7.M fås med 7 tommers skjerm og innebygd zoom og tiltfunksjon. Aiphone har vært tilgjengelig på det norske markedet i over 40 år
og er kjent for sin kvalitet på sine produkter.

Assistentpartner er leverandør av
tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester
og spesialister på elektriske låssystemer,
adgangskontroll, dørautomatikk og
porttelefoner.
Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for
mer informasjon.

SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

Bolig & miljø nytt til uterom

Tre
Denne trebenken passer perfekt
på et grønt uteområde, ved siden
av et stort tre. Benken heter Edo
og koster fra 11 900 kroner.
www.vestre.com

Gulv

Nytt nå

Platting på en del av uteområdet kan gi en lunere følelse og skape et naturlig samlingspunkt. Terrassebordene
er produsert av resirkulert plast og er ifølge produsenten slitesterke, sklisikre og har meget lang varighet.
Terrassebordene kommer i ﬂere ulike farger og koster
fra 750 kroner per m2.
www.norfax.no

Er det på tide med en oppgradering av
uterommet? La deg inspirere av årets
nyheter.
T EK ST HEIDI RØN EID FOTO PRODUSE N T E N E

Farger
Løft planter opp fra bakken med
de stilige plantekassene Scoop.
De har en kapasitet på 65 liter og
kommer i 20 forskjellige farger,
med eller uten LED-lys. Plantekassen uten lys koster fra 4.730
kroner, med lys fra 8350 kroner.
www.wesp.no

Aktiv
Hjelp beboerne komme i form med et utendørs aktivitetsmøbel.
Her kan de trene styrke, akrobatikk, strekke ut eller leke med
familien. Møblene heter Kebne og koster fra 10 800 kroner.
www.nola.se
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Stil
Det er noe spesielt stilig med ekstra
lange benker. Denne benken kan du
få lang, eller kort, med eller uten armleende og ryggstøtte. Benken heter
Värtan og i 210 cm lengde koster den
41 000 kroner.
www.nola.se

To hjul
Med disse sykkelstativene får du
litt farge inn på uteområdet. De er
produsert av resirkulert aluminium,
og du kan velge mellom nesten 200
ulike farger. Sykkelstativet heter
Vega og koster fra 3 900 kroner.
www.vestre.com

Lys

Klima
Benken April er den
første benken i verden
som har blitt svanemerket. Den koster fra
8 450 kroner.
www.vestre.com

Disse moderne utelysene kommer både
som master, pullert,
veggmontert, takmontert eller innfelt. Serien
heter Ekleipsis LED og
leveres av Wiik Nilsen.
Pris fås på forespørsel
gjennom elektriker.
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Bolig & miljø elbil

Felles ladeløsning må til
Tiden for improvisert lading for den enkelte elbileier
er snart over. Interessen er så stor at fellesløsninger
tvinger seg frem, mener ladegründer
Jan Eskestrand.
TEKST ESPEN BØRHAUG FOTO VIDAR LANGELAND

år natten senker seg over
Møllestranden borettslag
i Bergen, skjer det ting i garasjeanlegget. Elbilene lades mens
strømforbruket i de 69 boligene er
på det laveste.
– Hovedsikringen har begrenset
kapasitet i mange boligselskaper. Med en smart tilnærming og
nøyaktige målinger av forbruk og
kapasitet, kan man likevel få til
veldig mye, mener Jan Eskestrand.
Han er daglig leder i Lad24, et
selskap som tar mål av seg til å bli
ledende på ﬂeksible løsninger for
små og store boligselskaper.
– Elbileiere i borettslag og
sameier har ofte måttet klare seg
selv og laget sine egne ladeløsninger. Få borettslag har tatt noen
grep for å ﬁnne fellesløsninger til
sine elbileiere. Dette gikk greit så
lenge det var én og to som hadde
elbil i borettslaget. Men når snart
halvparten har slike biler, blir

N
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individuelle løsninger upraktiske
og vanskelige å få til.
Torbjørn Haaland er styreleder
i Lad24, men også styremedlem i
Møllestranden, som sto ferdig for
mindre enn to år siden. Borettslaget ligger i gangavstand fra
Bergen sentrum.
– Da jeg kjøpte bolig her, var 50
leiligheter allerede solgt. Likevel
var jeg den første som satte som
betingelse at det skulle være lademulighet for elbil, forteller han.
Parkeringsanlegget ble planlagt
med ti ladepunkter, nå er rundt
20 i bruk. Flere beboere venter på
en mulighet, andre forteller at de
vil kjøpe elbil når kapasiteten er
utvidet.
– Noen har søkt om å få strekke
en egen kabel som de selv betaler
for. Det er jo ingen god, langsiktig løsning i et borettslag med 69
boliger. Styrets oppgave er da
å ﬁnne fremtidsrettede, smarte

Møllestranden
er et moderne
borettslag i
Bergen sentrum.
Behovet for
ladeplasser til elbiler har eskalert
siden innﬂyttingen i 2015.

FA K TA

Snart 20 000
elbiler i Oslo
• I 2013 var det registrert
4 477 elbiler i hovedstaden.
I 2016 hadde dette økt til 18
896. Antall biler per offentlig tilgjengelig ladepunkt
økte i samme periode fra
ﬁre til 10, ifølge VG.
• I mars åpnet Norges
største og mest avanserte
ladegarasje på Vulkan
i Oslo. Den har over 100
ladepunkt.
– For Oslo er dette del av
et langsiktig arbeid for å få
ﬂere til å velge nullutslippskjøretøy, sier byråd for
miljø og samferdsel, Lan
Marie Nguyen Berg (MDG),
som åpnet ladegarasjen.

FA K TA

– Viktig med god
rådgivning

Mange boligselskaper vurderer nå ulike
løsninger for elbillading.
– OBOS Prosjekt kan
bidra til at urimelige
kontrakter og uheldige
løsninger unngås, sier
Nils H. Hagness.

løsninger som kan inkludere alle
elbilbrukerne i borettslaget.
Løsningen til Lad24 tar utgangspunktet i faktisk strømforbruk.
Den tekniske løsningen gjør at
bilene i hovedsak lades om natten,
mens kapasiteten er høyest.
– Vår erfaring tilsier at det ﬁnnes
nesten like mange ulike behov
som det ﬁnnes boligselskaper.
Dette er komplisert, og vi erfarer at
mange borettslag og sameier ikke
ønsker å sitte med ansvaret for installasjon, drift og vedlikehold av
ladesystemet, sier Jan Eskestrand.
Han mener forretningsideen
vil være regningssvarende for
mange.
– 87 prosent av norske elbileiere
bor i enebolig eller tilsvarende.
Det forteller litt om potensialet i
borettslag og sameier, men jeg synes ikke vi skal ha dårlig samvittighet for å bidra til miljøvennlige
tiltak som dette.

– Når snart
halvparten av
beboerne i et
boligselskap har
elbil, kreves det
smarte fellesløsninger, sier Jan
Eskestrand (til
høyre). Torbjørn
Haaland (til venstre) er elbileier,
styremedlem i
Møllestranden
borettslag og styreleder i Lad24.
Løsningen til
LAD24 bygger
på ideene til
John Røsseland, deleier og
styremedlem i
selskapet.

Vi bruker kjent
teknologi, men setter det
sammen på en smartere
måte.
JOHN RØSSELAND

Elektroingeniøren i
OBOS Prosjekt har gitt
råd om kapasitet og tekniske løsninger til mange
borettslag som ønsker å
legge til rette for elbillading. OBOS Prosjekt tar
gjerne på seg prosjektledelsen ved etablering av
lademuligheter.
– En del boligselskaper har ikke ressurser til
å prioritere arbeidet med
etablering og administrering av ladeløsninger,
sier Hagness.
Han registrerer et
voksende marked for
totalleverandører av
ladeanlegg.
– Når man vurderer
eksterne løsninger,
kan det være lurt å ta
kontakt med selskapets
forvaltningskonsulent.
OBOS Prosjekt kan her
være en uavhengig part
som sikrer at tekniske
løsninger, økonomiske
forhold og kontrakter
blir slik boligselskapet
ønsker, oppfordrer Nils
H. Hagness.
Lad24 har allerede et
samarbeid med OBOS,
gjennom fellesseminarer
for styremedlemmer i
region Stor-Bergen.
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HAGESTELL?

Du rydder i hagen, Renovasjonsetaten tar seg av hageavfallet! Rent hageavfall som
løv, gress og kvist lager vi Oslokompost av. Oslokompost er et kvalitetsprodukt som
selges på alle våre hageavfallsmottak og gjenbruksstasjoner.
Hageavfallet kvernes opp og varmkomposteres på 60-70 grader i en prosess som tar
ca. ett år. Denne prosessen tar også livet av eventuelle brunsnegler i hageavfallet. Den
ferdige komposten siktes og blandes til ulike jordblandinger, og er ny frisk jord som er
fri for ugress og plantesykdommer.
Ditt hageavfall blir til:
• Oslokompost til jordforbedring
• Toppjord og rotlag til gressplen og planting
• Tigerjord til planting i bed, krukker og potter
Hvor kan du kjøpe Oslokompost?
Bygdøy hageavfallsmottak, Christian Frederiks vei
Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87
Grefsen hageavfallsmottak, Kapellveien 118
Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien
Smestad gjenbruksstasjon, Ullernchausseen 26

Tlf: 2180 2180 - oslokompost.no

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

30%

JEPORT
RODUKTER

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!

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.
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Andre løsninger for borettslag
MILJØSKAP

HAGEMØBLER

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

EnviroPac 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 • bunntomte@enviropac.no • www.enviropac.no

Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

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

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

Guide

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

NY I STYRET

Godt samarbeid
Sørg for at styret
samarbeider godt, også
når dere er uenige.
TEKST HEIDI RØN EID
FOTO ISTOCK

I et boligselskapsstyre er det ofte
ﬂere ulike typer. Kanskje er styreleder som Narvestad, veldig opptatt
av regler, litt pirkete og verdensmester i alt, kanskje har nestleder
beslutningsvegring og kanskje er et
av styremedlemmene mer opptatt
av grillfester enn rehabilitering. Selv
om ulike innfallsvinkler kan være
positivt i et styre kan det også by på
samarbeidsproblemer.
– Det viktigste for å få et godt
klima i styret er å ha regelmessige,
strukturerte styremøter og protokollføre sakene, slik at man enkelt kan
ﬁnne tilbake til hva styret har fattet
vedtak om, sier Carl Fredrik Arntzen,
teamleder i OBOS forvaltning.
Å fatte vedtak kan i enkelte tilfeller
være vanskeligere enn det høres ut,
særlig når diskusjonen er opphetet
og frontene steile.
– Det er viktig at møteleder sørger
for at ikke møtet drar for langt ut i
tid, men heller ser til at det blir stemt
over saken slik at et vedtak kan
fattes, sier Arntzen.

Bla om for ﬂere nyheter av interesse for deg som er styremedlem
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Guide ny i styret

NY I STYRET

Spørsmål som kan dukke opp i styremøtet

!

På
Styrerommet.net
ﬁnner du OBOS
sine retningslinjer
for godt styrearbeid.

Hvordan opprettholde et godt
miljø til tross for uenigheter?
Skill styrevervet og det at du
er andelseier/seksjonseier. La
uenigheter i styret bli værende i
møtet, ikke ta det med ut og fortsett diskusjonen i trappen eller
over hekken. Demokratiet rår, og
dersom ﬂertallet i styret har vedtatt noe må hele styret akseptere
ﬂertallets beslutning.
Hvordan bør man legge
opp møter hvor betente eller
vanskelige saker skal tas opp?
Hold gjerne møtet utenfor boligselskapet, slik at det holdes på
nøytral grunn. Sørg for at diskusjonen holdes på et saklig nivå,
at alle får uttale seg og stem så
over saken.

Hva skjer hvis en sak får like
mange stemmer for og mot?
Da har møteleder, ofte styreleder, stemmefordel og avgjør
saken.
Når er et styremedlem
inhabilt?
Dersom styret skal vurdere en
sak hvor styremedlemmet eller
en i nær relasjon tjener på avgjørelsen bør styremedlemmet
erklære seg inhabil og tre ut
av møtet når saken behandles. Husk å protokollføre at
medlemmet gikk ut av møtet,
slik at styremedlemmet senere
ikke blir beskyldt for å ta avgjørelser til gode for seg selv.
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Hva kan man gjøre hvis man
mener resten av styret opptrer
uansvarlig?
Dersom du mener at styret for
eksempel bør få en vedlikeholdsplan, men resten av styret
stemmer mot forslaget kan du
få protokollført at du ønsket
dette, men ble nedstemt. Som
andelseier/seksjonseier kan du
også fremme saker på generalforsamlingen/sameiermøtet
uavhengig av styret, og se om
du får ﬂertall der. Generalforsamlingen/sameiermøtet er
øverste organ og styret må følge
vedtak fattet her.

Hva gjør man hvis det er en
stor konﬂikt i styret?
Rådfør deg med forvaltningskonsulenten. Konsulenten kan
også delta på mekling mellom
styremedlemmene, dersom det
er ønskelig.

Hold gjerne møtet
utenfor boligselskapet, slik
at det holdes på
nøytral grunn.

NY I STYRET

Ulike mennesker skal jobbe sammen
Et godt styre er sammensatt av ulike typer mennesker. Det bidrar til at ﬂere
synspunkter kommer frem, og det er positivt! Her har vi tillatt oss et lite skråblikk på de ulike typene - med et smil om munnen.

1

Pensjonisten

Er veldig glad i boligselskapet
sitt, har mye tid, holder lange,
koselige styremøter og mener
alt skal styrebehandles.

2

Den vernepliktige

Styremedlemmet som har stilt
til styret av ren og skjær plikt,
fordi ingen andre ville. Disse
trenger ofte litt hjelp.

3

4

Den kreative

Har ofte mange forslag, som
gjerne koster penger. Som
styremedlemmet som ønsket
å etablere tennisbaner på toppen av garasjeanlegget. Det
var ikke resten av borettslaget
modne for ennå.

Den profesjonelle

Kjører gjennom styremøtene,
gir beskjed om hvilke saker
som skal tas opp, hvilke som
er orienteringssaker og hvilke
som er beslutningssaker, og
holder tidsskjemaet.

Gode tips til
et vellykket styresamarbeid
Husk at alle ønsker det beste for boligselskapet. Dersom noen er uenige med
deg i en sak er det mest sannsynlig ikke
fordi de vil sabotere, men fordi de har en
annen oppfatning om hva som er det beste
for boligselskapet.
Sørg for at møtene er strukturerte. Send
ut gode møteinnkallelser i god tid og opplys om når møtet starter og hvor lenge det
skal vare. Opplys også hvilke saker som
kun er orienteringssaker og hvilke som er
beslutningssaker i innkallingen. Hold dere
til sakene og til tidsskjemaet.

BOLIG & MILJØ 39

Ta en prat med oss!
Det er selvfølgelig deilig å sitte
på en innglasset balkong og nyte
livet. Men Balcos innglassede
balkonger er så mye mere.
I tillegg til reduserte
energikostnader og økt verdi
på eiendommen gir Balcos
balkongsystemer deg muligheten
til å få større balkonger.
En hyggeligere investering er
vanskelig å tenke seg!

Er borettslaget ditt
eldre enn 25 år?
Da bør du ta en balkongsjekk!

Senk energikostnadene

Beskytt mot vær og vind

Øk verdien på din bolig

Elektronisk lås - for sikkerhets skyld
Tilgangen til personlig brevpost og pakker bør sikres. Med en Sandberg-kasse med
elektronisk lås, har du full kontroll. Den kan programmeres til å åpnes med adgangskort,
mobiltelefon (android), reisekort eller medfølgende nøkkelbrikker. Bestem selv - enkelt
og trygt! Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud - vi gir gjerne hyggelig veiledning
basert på solide kunnskaper, fra planlegging til montering!
post@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/postkasse

Guide årsmøte
FA K TA

Slik får dere et
vellykket årsmøte
1. God velkomst
Be folk til komme tidlig for
registrering, slik at møtet
kan starte når det skal.
Bruk gjerne SMS-løsningen på Styrerommet som
påminnelse. Ta godt imot
beboerne i døra, og ønsk
velkommen når møtet
starter.

ÅRSMØTE

Årets viktigste møte

2. Fullmakter

– På årsmøtet går styrene opp til eksamen for eierne. Det
er nå dere skal vise hva dere har gjort og hvordan dere
har forvaltet verdiene det siste året, sier Ragnhild Sørlie,
fagansvarlig boligforvaltning i OBOS.

Fullmakter skal være
skriftlige og undertegnet.
I borettslag kan man ha
med én fullmakt i tillegg til
egen stemme, i sameier og
boligaksjeselskap er det
ingen begrensninger på
antall fullmakter.

å er det ikke lenge igjen til årsmøtet,
det vil si generalforsamlingen for
borettslag og sameiermøtet for sameier.

N

Forarbeid. Datoen for årsmøtet bør
settes tidlig, og et varsel sendes ut til
beboerne. Her må det komme fram hva
som er fristen for å sende inn forslag til
saker. En stund før årsmøtet skal beboerne få tilsendt årsberetningen, heftet som
inneholder en gjennomgang av fjorårets
regnskap, budsjett, saker og styrets beskrivelse av året som har gått.
– Styret får normalt en ferdig årsmelding med kommentarer til avvik i regnskapet og budsjettet fra forretningsfører.
Det eneste styret skal skrive er «styrets
arbeid» og styrets innstilling til saker
som skal tas opp på årsmøtet, sier Lillian
Slaaen, teamleder i OBOS.
– Styret kan nå virkelig få frem hva de
har gjort det siste året. Skriv gjerne hvor
ofte styret har møttes, slik at eierne forstår at de har et velfungerende styre som
jobber aktivt for boligselskapet. Dersom
styret ﬁkk et pålegg fra årsmøtet året før
må dere vise hvordan det har blitt fulgt
opp, sier Sørlie.
Saker. Både styret og eiere kan fremme
saker for årsmøtet, og alle forslag som
fremmes innen fristen må tas med.
– Dersom styret mener styret kan
behandle forslaget og at det derfor ikke
trengs å ta med på årsmøtet kan styret

behandle det så lenge forslagsstiller godtar at saken ikke behandles på årsmøtet.
Det er viktig at eierne bruker forslagsretten sin, for å sikre demokratiet i boligselskapet, sier Slaaen.
Sakene som fremlegges på årsmøtet
må være godt gjennomarbeidet.
– Styret bør ta kontakt med de som har
fremmet sakene på forhånd for å sette
seg godt inn i saken. Det er også viktig at
styret har en egen innstilling til sakene,
og at den er med i årsmeldingen. Da er
det lettere for beboerne å være komfortabel med valgene de skal foreta og
stemme over sakene, sier Slaaen.

I forarbeidet til
årsmøtet kan Styrerommet være en
veldig god hjelp, med
kort vei til lovverket.
Forvaltningskonsulenten
er også veldig viktig i
denne perioden.
R AGNHILD SØR LIE

3. Hold tider
Start møtet når det skal
starte, gi beskjed om hvor
lenge møtet skal vare og
hold dere til tiden.
4. Kritiske beboere
Årsmøtet gir beboerne anledning til å få tatt opp sine
interesser og behandlet det
man vil fremme. Styret bør
ikke være redd for kritikk,
men akseptere at ulike
meninger ﬁnnes.
5. Møteledelse
Det er lettere for en nøytral
part å ivareta alle interesser når vanskelige saker
drøftes. Møtelederen bør
styre debatten slik at alle
føler at de kommer til orde,
og sette ned foten når det
ikke lenger kommer noe
nytt i debatten. Dersom
en møteplager, til tross
for gjentatte advarsler,
vanskeliggjør progresjon i
møtet, kan vedkommende
bli bedt om å forlate møtet.
6. Votering
Votering skjer skriftlig, ved
å vise stemmetegn eller
ved håndsopprekning.
Blanke stemmer betraktes
som ikke avgitt og teller
ikke med i opptellingen.
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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

Guide juristen

JUSS

Hvor store endringer kan en
andelseier gjøre i boligen sin?
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

et borettslag er det ofte små
og store oppussingsprosjekter på gang i leilighetene. Noen
ønsker å gjøre ganske store
endringer, blant annet ved å
endre romplanen eller ved å ta
ned eller sette opp nye vegger.
Det er faktisk grenser for hva den
enkelte kan tillate seg.

I

Andelseier vs. Borettslag. Borettslagsloven har ingen bestemmelser som direkte regulerer
hvilke endringer en andelseier i
et borettslag kan gjøre i sin leilighet. Brl. § 5-12 og § 5-17 oppstiller
hovedreglene om andelseier vs.
borettslagets vedlikeholdsplikt.
Andelseier har ansvaret for det
såkalte indre vedlikehold, som i
praksis omfatter boligens indre,
mens borettslaget har ansvaret
for – og rådigheten over – selve
bygningskroppen. Det inkluderer bærende konstruksjoner,
tak, fasade, felles røropplegg og
andre fellesinstallasjoner og alt
fellesareal.
Retten til å gjøre bygningsmessige endringer korresponderer
med vedlikeholdsplikten, slik at
andelseier står rimelig fritt innenfor hans eller hennes vedlikeholdsplikt. Andelseier kan legge
nytt gulvbelegg, pusse opp badet
med ﬂiser og varmekabler, bytte

ut kjøkkeninnredning og å legge
ny tapet eller himlingsplater.
Derimot kan han eller hun
ikke uten borettslagets samtykke
gjøre inngrep i fellesareal, felles
installasjoner som for eksempel
røropplegget, bærende konstruksjoner, tak eller fasade.
Styrets samtykke. Leilighetens
romplan kan endres, ved at
andelshaver fjerner, ﬂytter eller
setter opp lettvegger. Fjerning av
bærevegger krever derimot godkjenning fra borettslaget.
Normalt vil det være tilstrekkelig med styrets samtykke. Jeg
kan vanskelig se for meg at dette

m «Det ﬁnnes
faktisk grenser
for hva den enkele kan tillate
seg», skriver
juridisk direktør
Terje Sjøvold.

vil være endringer som har et
slikt omfang at det må forelegges
generalforsamlingen med krav
om to tredels ﬂertall. Styret bør
likevel ikke gi et slikt samtykke
med mindre det kan godtgjøres
at endringene ikke vil medføre
skade på bygningskonstruksjonen for øvrig.
Dersom andelseieren uten samtykke setter i gang arbeider som
medfører skade på bygningskonstruksjonen, kan vedkommende
bli erstatningsansvarlig overfor
borettslaget. Det kan være å anse
som et mislighold som gir grunnlag for salgspålegg og eventuelt
etterfølgende tvangssalg. //
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Guide juristen

/////////////////////////////////////////////////////////
JUSS

Når kommunen sier ja
Styret kan si nei, selv om kommunen
sier ja.
n leser forteller om en
seksjonseier som vil
bygge glassoverbygg over sin
takterrasse. Styret har sagt
nei, fordi det dreier seg om
en fasadeendring. Seksjonseieren svarer at han har fått
tillatelse fra kommunen.
Det er en ganske populær
misforståelse at dersom du
har fått tillatelse fra kommunen, så er alt greit.
Da overser man at det er
snakk om to regelsett som
eksisterer side om side med
hverandre, der kravene må
være oppfylt for hvert enkelt
av dem.
De offentlige kravene som
håndheves av kommunen
etter plan- og bygningsloven

E
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må oppfylles når man søker
om å få gjennomføre byggetiltak. Men kommunen prøver saken utelukkende opp
mot det offentlige regelverket. Kommunen prøver ikke
de rent privatrettslige sidene
av saken, og det er sameiet
som eier bygningsmassen og
har råderetten over denne.
Endringer som går utover
seksjonseierens råderett – i
praksis samsvarende med
vedlikeholdsplikten – krever
stadig samtykke fra sameiet. Dette gjelder selv om
seksjonseier måtte ha fått
byggetillatelse fra kommunen. Sameiet ved styret kan
følgelig motsette seg dette
tiltaket. //

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

Utomhustjenester
inneholder alle tjenester
du kan tenke deg.

Uterom, hage, bakgård eller utomhus
“Kjært barn har mange navn” - heter det, men det er det samme hva
]PRHSSLYKL[ZrSLUNLKL[LYÄU[KLY5rLYKLUS`ZLÄUL[PKLUOLYZUHY[
igjen og da er det viktig at vi har det velstelt og hyggelig rundt oss.

Det kan vi i Vaktmester Andersen hjelpe
deg med. Vi har all ekspertise som skal
til for å kunne skape den uteplassen
dere ønsker dere.
Det er viktig å starte planleggingen allerede nå, slik at resultatet på uteplassen
er klart til utesesongen starter.

Uterommet
Nå kommer våren,
med lange lyse
kvelder. Vi ser frem
mot hyggelige
kvelder ute i et
velstelt uterom.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende
befaring.
www.vaktmesterandersen.no
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Griller i uterom

Flere modeller på www.friluftsprodukter.no
Grillene er laget av 2 mm syrefast stål. Ytterkappe i 3 mm. korténstål. 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.
post@friluftsprodukter.no tlf. 938 09 598 / 913 50 510

FRILUFTSPRODUKTER AS

Vi gjør det enklere å gjennomføre dugnaden
Vi kan hjelpe dere med
• Containere i alle størrelser
• Løsning for farlig avfall
• Løsning for ee-avfall (elektronikk)

Gratis informasjonsmateriell
Proffe invitasjoner og oppslag om årets
dugnad er med å legge en god ramme.
Her fremgår også veiledning om hvordan
sortere avfallet.

Bestill på telefon 09700
Last ned fra www.ngn.no
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Vi ønsker dine tilbakemeldinger

Kurskalender
Aktuelle kurs:

Våren med generalforsamlinger og sameiermøter står for dør, og med det også vår
årlige kundeundersøkelse.
Som tidligere håper vi du som styreleder vil avsette litt tid til å svare på spørsmålene som sendes fra forvaltningskonsulenten.
Tilbakemeldinger er verdifullt for oss. Vi ønsker å sikre at vi leverer gode tjenester
våre kunder setter pris på, og videreutvikle nye. Fremover vil vi i enda større grad
involvere ﬂere av våre kunder i utviklingen av nye tjenester, ikke minst de digitale.
På forhånd takk for hjelpen!

Nyttige arbeidsverktøy
for styret
OBOS satser mye på utvikling av interaktive tjenester og hjelpemidler for
at gjøre styrearbeidet så enkelt som
mulig. Styrerommet, HMSmodulen og
Herborvi er eksempler på hva vi vil
gå igjennom på dette kurset.
Tønsberg: Mandag 22. mai kl. 17-20
Hamar: Tirsdag 23. mai kl. 17-20
Ålesund: Torsdag 8. juni kl. 17-20

Visste du at...

ØSTFOLD

Styrearbeid i boligselskaper
Målet med dette kurset er å gi deltagerne en overordnet forståelse av
styrearbeid.

68 000
Det er sendt over 68 000 SMSer
fra Styrerommet.net pr 1.3.?

Eiliv Mæhle Liljevik er ansatt som avdelingsdirektør strategi og IT, i divisjon
forvaltning og rådgivning?

Tid: Tirsdag 23. mai kl. 17.30-21
Sted: OBOS Østfold, Nygaardsgata
28, Fredrikstad

HORDALAND

Styrerommet.net

styrerommet.net

Dette kurset gir en oversikt over
de viktigste funksjonene og viser
hvordan løsningen hjelper deg i
styrearbeidet.
Tid: Onsdag 7. juni kl. 17-20
Sted: OBOS Bergen
Vestre Strømkaien 7, Bergen

Alle nyvalgte styreledere blir
invitert til et oppstartsmøte med
forvaltningskonsulenten?

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

Møteledelse
Et viktig møte krever en ryddig
ledelse og gjør det enklere for
styret å informere deltakerne
og svare på spørsmål fra salen. Vi påtar oss møteledelsen
av alle typer møter.

1550

Hele landet:

Over 1 550 styrer bruker HMSmodulen på Styrerommet for oppfølging av sitt HMS-ansvar?

OBOS tilbyr kurs i hele landet.
Mer informasjon om dette ﬁnner
du på styrerommet.net
eller obos.no/kurs

Noe av hva vi tilbyr
Utemiljø og grøntanlegg
Et godt utemiljø er viktig for trivselen. OBOS Prosjekt har egen
utomhusavdeling med ﬂinke
folk som kan hjelpe til med realisering av nye prosjekter.

Styrerommet.net
Vi oppdaterer mye informasjon
fortløpende på Styrerommet,
som nytt styre, oppdaterte
vedtekter og husordensregler,
årsmeldinger og protokoller,
regnskapstall, saldo på driftskonto og mye mer.

Retningslinjer for styrearbeid
På Styrerommet.net/Arkiv/
maler fra OBOS ﬁnner dere
forslag til Standard retningslinjer for styrearbeid. Disse
kan styret tilpasse til sitt styre
eller benyttes som de er.
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Lekeplasser

EǇůĞŬĞƉůĂƐƐƚŝůǀĊƌĞŶ͍
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Vaktmestertjenester

Låsesmeder
ŶĂǀKƐůŽƐůĞĚĞŶĚĞůĊƐĞƐŵĞĚĞƌ͊

Vaktmestertjenester
22 99 18 80


oed@obos.no

ƌŽŶŶŝŶŐĞŶƐŐƚ͘Ϯϱ͕ϬϭϱϰKƐůŽ
důĨ͗ϮϮϰϳϳϱϳϱǁǁǁ͘ůĂĂƐŚƵƐĞƚ͘ŶŽ
&ĂŬƐ͗ϮϮϰϳϳϱϳϬƉŽƐƚΛůĂĂƐŚƵƐĞƚ͘ŶŽ


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
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Brannsikring

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

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester
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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
?

Taktfullhet er evnen til å beskrive
andre slik de ser seg selv.
ABR AHAM LINCOLN

Test deg selv!

OBOS-quizen
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

I hvilket skolefag utmerker «Lille
Marius» seg i romanen «Gift» av
Aleksander Kielland?
Hvilket omstridt dyr heter Canis
lupus på latin?
Hvilken tegneseriehelt har en
hund om heter Ulv?
Hvem har komponert musikken til
musikalen «The Phantom of The
opera»
I hvilken britisk TV-serie spilte Andrew Sachs den klønete spanske
kelneren Manuel?
Hva heter det familiedrevne og
tradisjonsrike hotellet i bygda
Loen i Indre Nordfjord?
I hvilket år er prinsesse Ingrid
Alexandra født?
For hvilket land tapte Portugal
EM-ﬁnalen i fotball på hjemmebane i 2004?

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Fra gresk mytologi: Hva heter
gudinnen for hevn?
På engelsk heter den «Nemesis»,
men hva er den norske originaltittelen på Jo Næsbøs kriminalnovelle i serien om Harry Hole?
Hva het bandet som i 1988 gav ut
albumet «Blodig alvor» med låter
som En vill en, Idyll og Sorgenfri?
Hvem spiller rollen som Lloyd
Christmas i ﬁlmene «Dum og
dummere»?
I hvilken idrett har Jim Martinsen
114 kamper for det norske landslaget (1980 til 1996)?
Hvilken ishockeyklubb vant NMgull (bøtta) for herrer i 2016?
Hva heter området i Stavanger
der Statoil har hovedkontor og
som også er navnet på en travbane?

Bli med på Vårrusken!
Etter påske er det igjen klart for
årets store ryddedugnad i Oslo
– Vårrusken 2017. Da inviteres
dugnadsarbeidere i borettslag, boligsameier, velforeninger, barnehager, skoler og ulike organisasjoner
til å rydde opp og samle inn avfall
i sine nærmiljø. Dersom man er
forhåndspåmeldt, kan utstyr og premier hentes i forkant av aksjonen.
Påmelding skjer på hjemmesiden
www.rusken.no.
Vårrusken-kontoret holder til i
Haraldsrudveien 20 og er åpent fra
og med tirsdag 18. april til og med
fredag 12. mai. Rusken-kontoret
når du også på telefon ved å ringe
902 84 375 under åpningstiden som
er kl. 08:00 til 15:00.

LØSNING: 1. Latin 2. Ulv 3. Fantomet 4. Andrew Lloyd Webber 5. Hotell i særklasse («I
know nothing») 6. Hotell Alexandra 7. 2004 (21. januar) 8. Hellas 9. Nemesis 10. Sorgenfri
11. DumDum Boys 12. Jim Carrey 13. Ishockey 14. Stavanger Oilers (Byttå) 15. Forus

Radio Gaga
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Adgangskontroll
for alle

Adgangskontrollene fra dormakaba
passer til så og si alle steder hvor man
trenger adgang. Vi har til og med i
samarbeid med Stansefabrikken gjort
det mulig å ha adgangskontroll på
postkasser. Dette er både fleksibilitet.
og sikkert, og passer perfekt i borettslag
med mange postkasser
Vi leverer også adgangskontroll til alle
typer dører, både online og stand alone.

Postkasser og dormakaba sine
adgangskontroller passer perfekt til:
• Borettslag
• Leilighet
• Bofelleskap

dormakaba
Telefon: 06866
www.dormkaba.com

Sertifisert partner

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!

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

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

AVFALLSBRØNNER

 Vi har kun fokus på avfallsbrønner!
 Vi tilbyr prosjektering, prosjektledelse og komplett leveranse
inkl. grunnarbeider/montering!

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

Tlf. 97 61 92 91

www.conservomiljo.no

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

