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Vedlikehold
Slik får du blokka til å skinne.
Side 8–19

F R A M T I D S B YG G

B O R E T T S L AG

BIJOBB

Bygger boligblokk
i tre

Slik stoppet de
forfallet

OBOS vekker
biene på Ulven

Side 33–35

Side 14–19

Side 26–27

Totalleverandør av anleggstjenester til borettslag og sameier
Steinbakken entreprenør as har bred bransjeerfaring og våre høyt
kvaliﬁserte fagarbeidere bistår med:
• Fuktsikring av grunnmur
• Nedgravde avfallsanlegg
• Mur- og betongarbeid
• Vann- og avløpsarbeid
• Tømrerarbeid
• Grøntanlegg

www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00

METRO UNDERGRUNN

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

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

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

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00 Mail: of× ce@strombergs-plast.no

Leder

Styrearbeid
En ny og bedre
Styrerommet.net er på vei.

Vedlikehold
Hvem har ansvaret for
hva? Her får du svar.

Ny styreleder?
10 nyttige råd du bør
få med deg.

Side 7

Side 39–41

Side 45

Prisverdig
satsing
Mange boligselskaper gjennomfører hvert år små og store
rehabiliteringsprosjekter. OBOS
har helt siden 1990 premiert særlig
vellykkede prosjekter. Prisen heter
nå OBOS-prisen for rehabilitering og miljøtiltak, forkortet til
OBOS-prisen. Premiebeløpet er økt
til 200.000 kroner.
Den storstilte rehabiliteringen av
borettslag bygget rett etter andre
verdenskrig tok til på slutten av
80-tallet. Samtidig hadde byfornyelsen i Oslo sentrum - og etter
hvert i Bergen og Trondheim pågått noen år.
For de ﬂeste begynner det med
rehabilitering av fasader, tak og
balkonger. Deretter går mange løs
på uteområdene. De siste årene
har mange borettslag også satset
på omfattende oppussing av
badene.
Energisparende og miljøvennlige
prosjekter er i også i vinden.
Hvem som har fått årets pris kan
du lese om i denne utgaven av
Bolig & Miljø.
Få også med deg saken om den
miljøvennlige boligblokken vi skal
bygge i tre i Oslo.

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

Bolig&Miljø
Asvarlig redaktør
Åge Pettersen
Redaktør
Geir Arne Amlien
geir.arne.amlien@obos.no

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

Trykk
07 Gruppen
Forsidefoto
Arash Nejad/
Nyebilder.no

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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Der det er
Smarthus, er
det hjerterom.
Få kontroll over hele hjemmet med
ELKO Smarthus. Kun med en enkel
app kan du styre lys og varme i hele
boligen din, enten du er hjemme
eller borte. Smarthus øker ikke bare
komfort og sikkerhet i hjemmet ditt,
det er samtidig energisparende.
Det er på tide å lukke opp døren
og si velkommen til fremtiden.

En ukomplisert smarthusløsning som fungerer
etter Lego-prinsippet. Begynn smått og utvid når
det passer for deg.

Entré

Bygger mer
Det var ved utgangen av april igangsatt bygging av 16 prosent
ﬂere boliger enn i samme periode i fjor. Men april-tallene ser
ikke like bra ut. Det ble da solgt 32 prosent færre boliger enn i
samme måned i fjor. Tallene for igangsetting viser en nedgang
på 27 prosent sammenlignet med april 2016.

Bildeling i ﬂere
borettslag
OSLO

Ny redaktør
Geir Arne Amlien har
overtatt som redaktør av
Bolig & Miljø.
Han har lang fartstid fra
dagspressen og har de siste 20
årene jobbet som journalist
og leder i Aftenposten. I april
startet han i OBOS som ny redaktør etter Espen Børhaug.
– Jeg gleder meg til å være
med på å utvikle bladet videre.
Tillitsvalgte og ansatte i borettslag og sameier forventer å
få et nyttig og relevant blad. Vi
skal fortsette å gi leserne stoff
som inspirerer, sier Amlien.
Godt lest. IPSOS gjennomførte
nylig en leserundersøkelse for
Bolig & Miljø. Tallene viser at
ni av ti leser eller titter i bladet.
Leserne bruker i snitt hele 25
minutter på hver utgave, og
stoffet engasjerer. Halvparten
svarer at de har diskutert en
artikkel med andre. Mange tar

også vare på bladet for å bruke
det senere. Artikler om jus og
økonomi er mest populært, og
like etter kommer artikler om
vedlikehold.
− Leserundersøkelsen viser
altså at mange er godt fornøyd
med Bolig & Miljø. Men vi kan
alltid bli bedre, så nøl ikke med
å sende meg forslag til saker,
ros eller ris, sier Amlien. //
Tips til saker? Send innspill til
geir.arne.amlien@obos.no

Vil ha Bjerke-blokker på gul liste
OSLO

Byantikvaren vurderer å verne de fem
OBOS-blokkene ved Bjerkebanen.
Blokkene på 12 etasjer langs Trondheimsveien ble oppført av OBOS fra 1958 til 1961.
I en uttalelse til Plan- og bygningsetaten
(PBE) skriver Byantikvaren at blokkene har
både arkitektonisk og kulturhistorisk verdi,
og vil bli vurdert oppført på Gul liste som
bevaringsverdige, skriver Estate Nyheter.
– De ligger godt synlig i landskapet, og
blokkenes silhuett er et viktig landemerke
i Groruddalen og på Bjerke, heter det i
brevet til PBE.

q Landemerkene
ved Bjerkebanen
kan bli vernet.

!

Bolig & Miljø
Utgis av OBOS
og har seks utgaver i årer.
Fagblad for
styremedlemmer
og ansatte i
boligselskaper
Har et opplag på
ca. 16.000

I fjor startet OBOS et prøveprosjekt med leiebilstasjoner i
borettslaget. Nå skal ordningen
utvides.
Det var borettslag i Kværnerbyen og på Romsås som ﬁkk
teste løsningen, som innebærer at beboere i borettslag
kan leie Avis-biler som står
parkert i nærheten. For å bruke
bilene, må beboerne registrere
seg i en app som viser hvilke
biler som er ledige.
– Vi ønsker å bidra til å utvikle
gode løsninger for beboere og
medlemmene våre, også de
som ikke eier egen bil. Med Avis
Now vil beboerne i et borettslag eller boligsameie ha leiebil
for hånden på en veldig enkel
måte, sier Hans Jørgen Delbæk i
OBOS Medlemstilbud.
Er ditt boligselskap interessert i
en leiebilløsning fra Avis Now?
Ta kontakt med morten.torp@
avis.no

Velkommen til grønt
laboratorium!
OSLO

21. september inviterer OBOS
igjen til boligkonferanse. Årets
tema er grønn utvikling. Årets
boligkonferanse blir den sjette
i rekken – og som en del av en
større, grønn satsning, vil denne konferansen ha fokus på det
grønne skiftet i boligsektoren.
– Vi har gitt konferansen
arbeidstittelen «grønt laboratorium» fordi vi ønsker å se
bredt og stort på hva vi og
andre boligbyggere kan gjøre
for å skape en grønnere og
mer bærekraftig boligsektor,
sier kommunikasjonsdirektør
Åge Pettersen. Konferansen
ﬁnner sted i Den Norske Opera
21. september. Påmelding og
oppdatert program ﬁnner du på
obos.no/boligkonferansen.
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TA LIVET MED RO
- 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
Sjekk ut den nye tjenesten! Styrerommet.net har fått en egen SMStjeneste hvor styret enkelt kan sende ut fellesmeldinger. Beskjeder om
møter, informasjon og hastemeldinger i en kritisk situasjon kan enkelt
administreres med den nye tjenesten.

Hva er det beste
med nabolaget ditt?
Tekst av Lisa Holberg (15)

FOTO ISTOCK

Velkommen til høstfest
i morgen!

Full digital
oppussing

22 år, Olabakken,
Nesøya
Alle i borettslaget er gode
venner, og en gang i halvåret
samles vi til middag. Dugnad
er alltid hyggelig, med lapper
og saft som alle koser seg
med. Men, det jeg liker best er
gressﬂaten utenfor leiligheten,
der kan man spille crocket
eller grille om sommeren.

En helt ny og bedre
Styrerommet.net er på
gang. Det er bare å glede
seg til chat-tjeneste og
smartere mobilløsning.
15 000 brukere i 4 000 boligselskaper har tatt i bruk den digitale
portalen. Den inneholder det
meste du trenger til styrearbeidet:
Fakturabehandling, regnskap, budsjett og mulighet til å kontakte beboerne via epost og sms. Nå skal
tjenesten gjennom en fullstendig
oppussing.
– Vi skal rydde opp i alt fra
design til innhold og brukervennlighet. Tjeneste skal bli moderne
og mye bedre. Vi skal lage noe folk
vil ha, ikke noe vi tror de vil ha,
sier avdelingsdirektør Eiliv Mæhle
Liljevik i OBOS.
Styrerommet kom i 2009. Det
har skjedd mye teknologisk siden
den gang.
− Styrerommet.net er den viktigste kanalen ut til kundene våre
i styrene i boligselskapene. I september i år skal vi ha et klart bilde
av hvordan den nye løsningen
blir. Ambisjonen er å ha det nye
styrerommet klart før sommeren
2018, sier Liljevik.
OBOS skal ikke utvikle nettstedet alene, men knytte til seg 26
styremedlemmer fra like mange
boligselskaper. De skal komme
med innspill og være med å
utvikle og teste tjenestene etterhvert som de blir ferdige.
− Vi satser også på å utvikle

Henrik Wathne

Hennie Sejnæs Lowe
noen nye løsninger som brukerne ikke har tenkt på selv. Vi skal
komme med det de ønsker seg. Vi
har noen ideer, men holder foreløpig kortene litt tett.
Det nye Styrerommet.net vil
ikke være ferdig utviklet ved
lansering, men skal utvikles
fortløpende.
– Dagens løsning framstår kanskje litt rotete med en blanding av
tjenester og informasjon. Målet er
å rydde opp og gjøre tjenesten til
et enda bedre arbeidsverktøy for
styrene. Det betyr blant annet at
vi utvikler en versjon som gjør det
enkelt å løse oppgaver på mobilen.
Designet skal oppdateres og få en
tydelig OBOS-proﬁl. Søkeløsninger
og navigasjon skal bli betydelig
enklere enn i dag, sier Liljevik. //
Tips oss! Hva er bra og hva
savner du? Styrerommet.net skal
fornyes. Send tips om hva du mener
bør endres til eiliv@OBOS.no

m Neste
sommer skal
det nye digitale
løsningen være
klar.

15 år, Wilhelms gate,
Bislett
For det første er det sentralt.
Du har tilgang til trikk, buss og
bysykler så fort du har satt foten
ut av bygningen. For det andre
ﬁnnes det mange ﬁne caféer og
ikke minst hyggelige sitte- og
møteplasser.

Mia Helene Vogel-Låg
14 år, Vidars gate,
Adamstuen
Jeg liker alle de hyggelige
menneskene i bygården min og
fordelene ved å bo sentralt. Du
har også tilgang til to veldig ﬁne
parker og mange transportmuligheter svært nært. Det gjør det lett
å reise dit du vil.
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Tema vedlikehold

Rune Kjennerud har
fjernet grafﬁti siden 1994.
– Det er ikke bare å gå
løs på fasaden med høyt
trykk.

8 BOLIG & MILJØ

Kunsten å
fjerne tagging
Noen kaller det kunst, andre kaller det hærverk, men én ting er
sikkert: Skriften på veggen bør fjernes så fort som mulig.
T E K S T H E I D I R Ø N E I D F O T O A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O
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Tema vedlikehold

une Kjennerud kan minne
om en av heltene i Ghostbusters. Væpnet med høytrykkspyler
går han løs på en nedtagget vegg
i et borettslag på Tøyen i Oslo.
Vannstrålen fjerner skriften like
raskt som monstrene i den populære ﬁlmen fra 80-tallet.
– Her har vi lagt antigrafﬁti på
veggene. Det er en type voks som
smelter ved 60 grader. Da kan vi
skru opp vannet til 90 grader og
spyle av grafﬁtien, uten å bruke
en dråpe kjemikalier, sier han.
Det er ﬂere typer grafﬁti. De
vanligste er «tag», som er en
signatur som skrives raskt på
veggen. «Piece» er en større og
mer komplisert grafﬁti.
– De som lager «piecer» lager
ofte rammen først, og sjekker
om den blir fjernet. Hvis ikke
kommer de tilbake og fyller den
ut. Å skrive en signatur tar bare
noen sekunder. De som gjør det

R
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bryr seg ikke så mye om den blir
fjernet, de lager så mange at de
ikke har oversikt over hvor de
har vært, sier Vidar Atne i Stopp
Tagging AS.
Han forteller at det i indre by
er mest raske signaturer, mens
man i ytre by sliter med mer
kompliserte piecer, fordi taggerne ofte får stå lenger i ro der.
Må fjernes. I Oslo er Grünerløkka det området hvor det tagges
mest, ifølge Stopp Tagging.
– Dersom det er tagget noe på
en vegg, er det større sjanse for
at det blir tagget igjen. Og alle
taggere ved at dersom en bygård
allerede er tagget ned, kan de
ikke få erstatningskrav dersom
de tagger litt til, fordi gården
allerede er ødelagt. Det er derfor
lurt å fjerne taggingen så raskt
som mulig, sier Atne.
Han forteller at det i Oslo er

– Taggerne
kaller oss «buffere» fordi vi
stjeler taggene
deres, sier Rune
Kjennerud.

Mange av de som
tagger er under 18 år, da
er det foreldrene som
får mange tusen i bot
hvis de blir tatt.
R U N E K J E N N E R U D,
S T O P P TA G G I N G A S

blitt noe mindre grafﬁti i ytre by,
men i indre by er mengden mer
eller mindre konstant.
– Det er bedre om vinteren, når
det er kaldt ute. Sprayboksene
virker ikke når det er 20 minus. En
spesiell hendelse påvirket mengden tagging, det var 22. juli-terroren. Da ble det merkbart mindre
aktivitet i et par uker, sier han.
Nedbrytbar. Tilbake på Tøyen har
Kjennerud fjernet all grafﬁtien.
Bare en ting gjenstår før han
reiser videre til neste bygård.
– Jeg går aldri fra fasaden uten
å legge på voks, ellers risikerer
jeg å måtte bruke lang tid på å
fjerne tagging neste gang. Da må
jeg legge på kjemikalier og vente
til den har løst opp grafﬁtien, det
kan ta én time.
Og hvis du lurer på om voksen er
giftig?
– Voksen er biologisk nedbryt-

bar. En dag kom en dame bort og
sa jeg sprøytet gift på veggene.
Jeg dyppet ﬁngrene i voksen og
puttet dem i munnen. Da ble
hun stille.
Kampen mot taggerne. Oslo
kommune har i mange år hatt
nulltoleranse mot tagging. Og
det ble satt i gang en kampanje
med en visjon om at byen skal
være helt fri for tagging.
Som en del av kampanjen
forhandlet kommunen fram en
avtale med Stopp Tagging AS, som
både sameier, borettslag og offentlige bygg kan benytte seg av.
– Borettslagene og sameiene
betaler ti kroner per løpemeter
fasade for å være en del av avtalen. Da skal taggingen fjernes
innen 48 timer etter at det er
rapportert, sier Mohamed Anees
Rauf i Bymiljøetaten i Oslo
kommune. //

Voksen på
veggen smelter
av det varme
vannet, og
grafﬁtien spyles
enkelt bort.

Hvordan fjerne tagging?
– Det vanligste feilen er å
male over skriften, da tetter
man igjen fasaden. Når det
sprayes med lakk blir det et
tett lag, og males det oppå
puster ikke veggen der det
er blitt tagget. Det kan føre
til fuktproblemer, sier Vidar
Atne i Stopp Tagging.
Han forteller at for å fjerne
grafﬁti bør man enten pusse
det bort, eller bruke en fjerner og spyle den bort med
høytrykkspyler.
– Utenfor byen har mange høytrykkspyler, men i
byen kan det være vanskelig å få tilgang til vann der
grafﬁtien er. Her i Oslo har
kommunen forhandlet fram
en avtale som også er bra
for de mindre borettslagene
og sameiene.
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Tema vedlikehold
FA K TA

Slik går du fram når boligselskapet
skal skinne igjen
Vinduer skal byttes, verandaer sikres og fasaden pusses.
Her er ekspertenes råd om hvordan du kommer i gang.
T E K S T M A D E L E I N E V E H R E N AV E K V I E N I L L U S T R A S J O N M A R I U S H O L E

Vær tidlig ute og lag en
god plan
Det første som må på
plass er en grov plan med
kostnadsoverslag. De
ﬂeste har god nytte av å
koble inn en prosjektleder som sitter med den
riktige tekniske ekspertisen og kjenner markedet.
Dermed kutter de ikke
bare ned på tiden det tar
å planlegge, men det kan
også være med på å sikre
gode og seriøse pristilbud
fra entreprenører.
− Mange styreledere
tror at de må sitte med
denne jobben alene, men
det er ikke nødvendig. En
prosjektleder med erfaring fra rehabilitering av
borettslag og sameier har
kunnskapen og kontaktene som sikrer best mulig
entreprenør til lavest mulig pris. De vil også kjenne
til fallgruver, og kan bistå
styret med å sette opp en
realistisk plan, forteller
Line Hovland, forvaltningskonsulent i OBOS
Forvaltning.
Kontakt banken tidlig
Banken har en sentral rolle
i alle rehabiliteringsprosjekter. Mange venter med
å kontakte banken til etter
at alt er klart og vedtatt,
men da mister de en viktig
sparringspartner.
− Det første banken gjør
er å avstemme behov med
styret og deretter utføre en
likviditetsanalyse av borettslagets innbetalinger,
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9 tips før du går
i gang:
1. Få hjelp av fagfolk med
prosjektering og innhenting av tilbud.
2. Koble inn banken tidlig
i prosjektet.
3. Vær tidlig ute med
ﬁnansieringsplan og likviditetsanalyse.
4. Tenk langsiktig.
5. Involver forvaltning,
bank og prosjektleder
hele veien – også på
interne møter.
6. Legg opp til god
informasjonsﬂyt og skap
forutsigbarhet.
7. Søk råd, ikke sitt med
det alene.
8. Bruk seriøse aktører i
alle ledd og sjekk referanser.
9. Vurder gjennomføring
av ﬂere delprosjekter
samtidig, det er slitsomt
å bo på en kontinuerlig
byggeplass.

utbetalinger og lånebehov.
Dette legger grunnlaget
for en ﬁnansieringsplan
som kan presenteres på
generalforsamlingen med
låneramme, og en oversikt over hvordan dette
påvirker felleskostnader
for selskapet, sier Petter
Thorshaug, seniorrådgiver
i OBOS banken.
Inviter fagfolk til
generalforsamling
Generalforsamlingen er et
av de viktigste møtene før
et rehabiliteringsprosjekt
og er ikke noe man bør ta
lett på.
− Flere styreledere inviterer forvaltningsrådgiver
eller bankrådgiver for å
gi tyngde og trygghet ved
presentasjon av prosjektog ﬁnansieringsplan. Min
erfaring er at det ofte er

prosjektleder som klarer å
selge inn prosjektet og sikre et ﬂertall, sier Hovland.
Skap trygghet
– informer underveis
Tenk langsiktig. En god
informasjonsstrøm fra styret til beboere, og mellom
styret, banken og forvalter
skaper trygghet.
− Erfaringsmessig har
man i de beste prosjektene
et godt samarbeid mellom
bank, prosjektledelse og
forvaltning. Dette legger
grunnlaget for at styret
også senere kan hente
inn råd fra fagfolk som
kjenner borettslaget. Dette
er spesielt nyttig dersom
de må vurdere endringer
i borettslagets kostnader,
inntekter eller ved vurdering av nye prosjekter,
forteller Thorshaug.

!
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 vedlikehold

Stoppet forfallet
Det store borettslaget i Groruddalen er de siste
årene rustet opp fra topp til tå. Pris: 240 millioner
kroner. Fellesutgiftene er kun økt med syv
prosent. Hvordan er det mulig?
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

I løpet av de siste tre årene har Haugenstua borettslag pusset opp det meste. – Generalforsamlingen har
vedtatt en kostnadsramme på 250 millioner kroner,
men vi kommer ikke til å bruke så mye, sier styreleder
Mariann Munthe, her sammen med styremedlem Sidar
Algunerhan.
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FA K TA

Haugenstua
borettslag

Grefsen
Haugenstua
163
150

Bjerke
Alna
E6

Oslo
sentrum

Haugenstua, Oslo
Haugenstua borettslag er
et av Norges største borettslag og ligger i Garver
Ytterborgs vei 101-139 og
i Ole Brumms vei 2-44.
Stovner bydel.

1971

Stiftet
De første blokkene sto
ferdig i 1968 og hele
borettslaget i 1971.

lassende maling, utslitte bad,
rufsete uteområder og heiser
som ikke lenger var godkjent. Noe
måtte gjøres.
Haugenstua borettslag er ett av
Norges største borettslag med 882
leiligheter fordelt på ti blokker.
Borettslaget sto ferdig i 1968, og
har de siste årene tatt tak i et stort
vedlikeholdsetterslep.
– Da jeg kom inn i styret nærmet borettslaget seg 50 år. Det var
bare utført sporadisk vedlikehold
tidligere, så da var det naturlig å få
en helhetsvurdering, sier styreleder

F

Når vi først setter
i gang gjør vi det
ordentlig og varig.
MARIANN MUNTHE, STYRELEDER

Mariann Munthe.
Styret engasjerte OBOS Prosjekt
og ﬁkk utarbeidet er vedlikeholdsplan for borettslaget.
– Vedlikeholdsplanen inneholdt
hva vi måtte vedlikeholde så snart
som mulig, og rekkefølgen på når
det andre vedlikeholdet burde
utføres. Heisene var ikke godkjente,
så det hastet mest å skifte dem, sier
hun.
Lav økning. Borettslaget hadde ikke
spart opp penger til omfattende
vedlikehold, og styrets oppgave
ble å ﬁnne løsninger for hvordan
vedlikeholdet kunne utføres uten at
felleskostnadene gikk i taket.
– Vi brukte tre år på å redusere
driftskostnadene og skaffe oss en
buffer. Vi så på alle kostnader, kjørte nye anbudsrunder og effektiviserte, sier Munthe.
Å snu hver stein har gitt resultater, de nye avtalene gjør at borettslaget hvert år sparer 7 millioner

Lekeplassene blir
benyttet av
barn i nærområdet, og
borettslaget
har fått støtte
fra Husbanken og OBOS
Miljøfond til
syv lekeplasser og seks
møteplasser.

Nabolaget
Haugenstua borettslag
ligger i Groruddalen, med
nærhet til marka. Det
ligger ﬂere barnehager
og en splitter ny skole i
nærheten, og det er kort
vei til tog og buss.

882

Leiligheter
fordelt på ti blokker

Kvadratmeter
Boligene er fra 31 til
86 kvm.
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Godt renhold er smart i det lange løp
Vedlikehold handler om mer enn håndverkere.
Godt vedlikehold bør gjøres regelmessig og på en skikkelig
måte slik at eiendommen fremstår som velholdt.

=LKSPRLOVSKLYZrTHUN[UrY]PZUHRRLYVTLPLUKVT
+L[TLZ[U¤YSPNNLUKLr[LURLWrLYOrUK]LYRLYL
ZVTZ¥YNLYMVYH[[HRL[LY[L[[VNH[]PUK\LYM\UNLYLY
TLU]LKSPRLOVSKLYZrT`LTLY
=POHYPrYPU]LZ[LY[PU`NHYHZQL]HZRLYZVT]HZRLY
HSSLNHYHZQLN\S]OVZ]rYLR\UKLY4r[LUKL[[LNQ¥YLZ
WrLYH[LUTHUUNrYMVYHUVNZW`SLY\[MYH]LNNLU
TLKO¥`[[Y`RRZW`SLYZSPRH[]HZRLTHZRPULUMrYTLK
ZLNHS[ZT\ZZ\[MYHHSSLRYPRLYVNRYVRLY

Vedlikehold

Skal vi legge en plan sammen?
I tillegg til vanlige vaktmestertjenester har
=HR[TLZ[LY(UKLYZLUR]HSPÄZLY[LMHNMVSRWr
THUNLVTYrKLYZVTOrUK]LYRLY[QLULZ[LY
NHY[ULYHYILPKYLUOVSKZRHKLK`YILRQLTWLSZL
[PSZ`UZWSHUPUZWLRZQVUVN/4:
+\[YLɈLYVZZWr[LSLMVU  LSSLYWr

]HR[TLZ[LYHUKLYZLUUV

=HZRLTHZRPULUOHYI¥YZ[LYVN]HUU[HURTLKTPSQ¥NVKRQLU[LRQLTPRHSPLYZrWLVNLUUHSZVT[HYTLK
ZLNHS[]HUUL[[PSIHRLP[HURLU
;HRVU[HR[KLYZVTK\¥UZRLYLU\MVYWSPR[LUKL
NHYHZQL]HZRILMHYPUN
www.vaktmesterandersen.no

Tema vedlikehold
FA K TA

Dette ble gjort
• Nye heiser
• Maling av 42 oppganger
• Rehabilitering av garasjene, montering av 18
ladepunkter for el-bil og
96 nye parkeringsplasser
på garasjetaket.
• Utskifting av nesten all
belysning, til energisparende lyskilder med
bevegelsessensor.
• Nye fjernvarmerør til alle
de 10 tekniske undersentralene.
• Etablering av kameraovervåkning.

Pågående arbeid
• Rehabilitering av baderom med utskiftning av
soilrør, bunnledninger og
taknedløp (ferdig i 2019).
• Rehabilitering av lekeplasser og uteplasser
(ferdig i 2017).
på det ordinære driftsbudsjettet.
Beboernes kostnader i forbindelse
med vedlikeholdsprosjekter har
økt med kun syv prosent.
– Vi har kompetanse i styret
på å se hvilket slingringsmonn
leverandørene har, det bruker vi
til å redusere driftskostnader. Bare
siden i fjor har vi spart mye på å
reforhandle lån, forsikring og TVog internettavtaler. Da hadde vi 1,6
millioner mer å bruke på prosjektene, og har ikke behov for å ta opp
denne summen i lån.
Energisparende løsninger. Borettslagets største driftspost er
energi, og styret ønsket å redusere
utgiftene.
– Det er ikke nødvendig å ha på
lys hele døgnet, det er mer matnyttig når strømmen stopper når den
ikke er i bruk. Vi har derfor satt inn
LED-lys, med bevegelsessensor, og
så har vi ryddet opp i strømnettet,
hovedtavler og sikringsbokser, og
satt opp et nytt og mer effektivt
strømanlegg, sier Munthe.

Borettslaget har
rehabilitert hele
garasjen, satt
inn 18 ladepunkter for el-bil og
etablert 96 nye
parkeringsplasser på garasjetaket.

•Nye hovedtavler,
sikringer, stigeledninger
og inntaksledninger (
ferdig i 2017).
• Tørking av krypkjellere
(ferdig i 2017).

Framtidig arbeid:
• Rehabilitering av fasader, vinduer og balkonger
(tidligst oppstart 2020).
Borettslaget
har også fått installert kameraovervåkning på
uteområdene.

• Opprusting av hele
uteområdet
• Rehabilitering av inngangsdører, ringetablå,
postkasser og bodområder.
• Etablering av 18 utvendige ladepunkter i Ole
Brumms vei.
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Tema vedlikehold

– Det har alt å si at vi er
så store når vi forhandler
pris, sier styreleder Mariann
Munthe.

Den største andelen av
energikostnaden er kjøp av
fjernvarme, til oppvarming og
varmtvann. De gamle fjernvarmerørene hadde stort varmetap, og borettslaget byttet
derfor til nye rør.
– Nå sparer vi så mye på at
energitapet er mindre at investeringen vi har hatt på rørene
vil være innspart i løpet av få

Vi regnet oss fram
til hvor lenge vedlikeholdet varer,
som er 40-50 år,
og så tok vi opp lån
med 40 års nedbetalingstid.
MARIANN MUNTHE, STYRELEDER

år, sier Sidar Algunerhan, styremedlem i borettslaget.
Søkte støtte. For å kutte kostnadene ytterligere har borettslaget søkt om støtte til alle
prosjektene.
– Vi har fått støtte til fotballbaner fra Groruddalssatsingen, til
fjernvarmeanlegget fra Enova,
til nye heiser fra Oslo kommune,
og lekeplassene fra Husbanken
og OBOS Miljøfond, ettersom
lekeplassene brukes av hele
nærmiljøet, sier Munthe.
Og så hjelper det så klart på
utgiftene at Haugenstua borettslag kan dra nytte av stordriftsfordeler.
– Det har alt å si at vi er store,
og at vi kan bestille kvantiteten
vi trenger til en lavere pris. Vi
var på en messe i forrige uke,
da spurte jeg en leverandør om
han kunne gi en god pris på 900
postkasser. Da blir stykkprisen
mye lavere enn når man bestiller ordinært, sier hun. //

!

Tips til andre
styrer
• Lag en plan over
reelle kostnader.
• Ta den tiden
som trengs for
å etablere gode
kontrakter og
undersøke muligheter for støtte.
• Gi god informasjon, til riktig tid.

FA K TA

Kostnader
Garasje: 16 millioner
El-anlegg: 13 millioner
Tørking av krypkjeller:
3 millioner
Rehabilitering av våtrom:
150 millioner
Nye rør til fjernvarme:
6 millioner
Lekeplasser og møteplasser: 5 millioner
Heiser: 42 millioner
Male oppganger:
1 million
Nye lamper med bevegelsessensor:
0,9 millioner

Støtte
Heis: 2 millioner
Fjernvarmerør:
650 000
Lekeplasser:
3,1 millioner
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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

Innspill

Penger er bedre enn
fattigdom, om så bare av
økonomiske grunner.
WOODY ALLEN

ENERGI

Strømpriser i vinden
Se for deg at en liter melk koster 15 kroner den ene uka, og 450 kroner den
neste. Så mye har svenske kraftpriser variert denne våren.

ANDREAS
MYHRE
direktør krafthandel
i LOS Energy

e store prissvingningene
på strøm i Sverige er en
konsekvens av den grønne bølgen: I løpet av få år er det bygd
betydelig volum med vindkraft i
Norden. Dette påvirker prisstabiliteten, siden energileveransen fra
vindkraften varierer med været.

D

Lave priser i vindkastene. I Danmark har vindkraft vært en del
av kraftproduksjonen i mange år.
Det har gitt danskene god erfaring med å takle både mye og lite
vind gjennom tilpasninger i det
øvrige kraftsystemet. De er vant
med at kraftprisen derfor svinger
mye, men i Sverige er dette en ny
utfordring.
I løpet av kort tid har svenskene bygget opp en betydelig park
med vindkraft, som i de beste
timene på døgnet kan dekke
opptil en tredjedel av forbruket i
Sverige. Den store utfordringen er
at vindenergien enn så lenge ikke
kan lagres.
Ubalanse gir prisvariasjon. På
en og samme dag i april måned
varierte prisen i Stockholm fra 1,6
øre/kWh og opp til 28,1 øre/kWh,
i takt med varierende vindstyrke

og stor variasjon i strømforbruk
gjennom døgnet.
Denne prismessige berg- og
dalbanen oppstår delvis på grunn
av variasjon i etterspørselen,
men det er variasjon i vindkraften som står for de aller bratteste
opp- og nedturene.
Den største utfordringen. Dette
er bare begynnelsen. Norden er
fremdeles i startfasen av framtidens store satsing på fornybar
energi. De utfordringene vi ser i
dag, blekner i forhold til hva vi
kan forvente når det i morgen
skal bygges mye mer uregulerbar
kraftproduksjon.
Fornybarsatsingen har to store
utfordringer: Å regulere både
produksjonen og forbruket av
kraft, slik at de to faktorene
matcher hverandre bedre enn i
dag. I Tyskland satser de stort på
utvikling av lagringsteknologi.
Målet er å spare på strøm fra de
gode dagene med overproduksjon, slik at den kan brukes når
produksjonen er lav. Det skjer
store framskritt i batteriteknologien, men vi er ikke i mål. Det
er fremdeles langt igjen til den
dagen hvor batteriene kan lagre
så store mengder som markedet
trenger.
Fallende priser. Hva har vi så i
vente framover? Markedsprisene
tilsier at 2017 prismessig vil

m Økende
kraftproduksjon
kan gi lavere
strømpriser de
neste årene.

ligne mye på 2016. På lengre
sikt – fram mot 2020 – skal det
bygges mer kraftproduksjon
både i Norden og Nord-Europa,
noe som skaper forventning om
lavere priser enn vi har sett de
siste årene. Og mesteparten av
ny kraftproduksjon kommer i
form av vindkraft.
Hvis det bygges mer vindkraft
enn markedet etterspør, er det
nok den svenske kjernekraften
som vil bli faset ut. Mens vi venter, arbeider batteriteknologene
videre med hvordan de skal
lagre overskuddet til vindstille
dager. //
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SEMINAR:

REHABILITERING AV BYGG
22.-24. NOVEMBER 2017
COLOR FANTASY / KIEL

FRA SKIPPERTAK
TIL KONTROLL
Planlagt byggrehabilitering er god økonomi.
Kunnskap er nøkkelen til vellykket rehabilitering.

AD

Seminaret gir deg oversikt, samtidig ser vi
på viktige detaljer for de ulike fagområdene.
Skreddersydd for deg som har ansvar og
oppgaver i eksisterende bygg.
For informasjon og påmelding:
rehabgruppen.no

VINDUER | TAK | MEMBRANER | FASADE | BETONG | AKUSTIKK | BRANNSIKKERHET | PIPE |
RADON | EKSTREMVÆR | VENTILASJON | EPC | INNEKLIMA | ENERGI | STØTTEORDNINGER

ARRANGERES AV:

REHAB BYGG
GRUPPEN

FOREDRAGSHOLDERE FRA:

Innspill vedlikehold

T I L S TA N D S V U R D E R I N G

En plan for alt
Slik går du fram når boligselskapet
sårt trenger vedlikehold.

ØYVIND
BODSBERG
teknisk sjef
OBOS Prosjekt

et er to typer vedlikehold:
Løpende som innebærer reparasjon av skader eller utskifting av slitte eller defekte deler.
Dette gjøres ofte av vaktmester,
leverandør eller håndverksﬁrma.
Planlagt vedlikehold vil boligselskapet over tid være tjent med
å sette i system. En tilstandsvurdering eller mer utvidet
vedlikeholdsplan vil være et godt
verktøy.
Et boligselskap blir ved bestilling av vedlikeholdsarbeider ikke
regnet som forbruker med tilhørende beskyttelse i lovverket.
Håndverkertjenesteloven gjelder
bare dersom dette er spesiﬁkt
avtalt. Boligselskapet ved styret
blir sett på som en profesjonell
byggherre som enten selv eller
gjennom innleid prosjektleder
vil inneha kompetanse til å inngå avtale og følge opp prosjektet.
Det er viktig å være klar over
at boligselskapet som bestiller
har plikter knyttet til sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø (SHA)
gjennom byggherreforskriften og
allmenngjøringsloven.
Det er en viktig oppgave å opprettholde verdien på boligene.
Styrene i boligselskapene sitter

D

med ansvaret for vedlikeholdet
av felles bygningsmasse. Planlagt vedlikehold kan omfatte alt
fra rengjøring av fasader til omtekking av tak eller utskifting av
tekniske anlegg. Hvordan går vi
så fram når vi skal planlegge og
gjennomføre de ulike tiltakene?
En tilstandsvurdering eller
vedlikeholdsplan vil gjøre det
mulig å prioritere og eventuelt
samle aktuelle tiltak i riktig rekkefølge. Basert på kostnadsoverslag budsjetteres tiltakene med
eventuell tilleggsﬁnansiering.
Som regel vil boligselskapet
hente inn tilbud fra ﬂere entreprenører. Da må det foreligge en
beskrivelse dersom tilbudene
skal være sammenlignbare. En
god og gjennomarbeidet avtale
med leverandør, håndverkerﬁrma eller entreprenør er viktig
for å sikre leveranse av avtalt
kvalitet til riktig tid og pris. Dette
forutsetter at det foreligger en
tilstrekkelig spesiﬁsert beskrivelse av forventet leveranse.
Når det foreligger anbud eller
tilbud på planlagte arbeider, er
det viktig at disse behandles slik
at boligselskapet ikke kommer i
et erstatningsansvar. Det er ikke
gitt at det rimeligste tilbudet
viser seg å gi det beste resultatet teknisk og økonomisk. Det

m Det er ikke
gitt at det rimeligste tilbudet
er det beste.

er viktig at tilbudene avklarer
eventuelle forbehold, uklarheter og det faktiske innholdet i
arbeidet som er tilbudt. Det må
utarbeides en skriftlig kontrakt.
Det er vanlig at en slik kontrakt
baseres på norske standarder
for entreprisearbeider. Valg av
entrepriseform avgjør hvem av
avtalepartene som har ansvaret
for prosjekteringen av arbeidet
som skal gjennomføres. Ofte er
det naturlig at entreprenøren sitter med dette ansvaret gjennom
en totalentreprise, men boligselskapet får ved en slik kontrakt
mindre påvirkning på løsninger,
produkt- og materialvalg dersom
dette ikke er godt deﬁnert i den
opprinnelig beskrivelsen.
De pågående arbeidene bør
følges opp med byggemøter som
dokumenteres i referater, oppfølging av SHA, detaljavklaringer
og endringer basert på varslingsrutinene i kontrakten.
Avhengig av kontraktsform
er det vanlig å gjennomføre en
formell overtakelsesforretning
der synlige feil og mangler skal
påpekes og oppsummeres. Overtakelsesforretningen markerer
avslutning av byggeprosjektet og
overgangen til garantiperioden. I
garantiperioden fremmes eventuelle reklamasjoner fortløpende
når disse avdekkes. //

BOLIG & MILJØ 23

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

Min erfaring styret

Et økonomisk valg
Bjørn Myhrvold (71) har ansvaret for økonomien i borettslaget. Hans erfaring er at det
lønner seg å velge folk med riktig kompetanse i styret.
T E K S T J O RU N N W O L D F O T O N A D I A F R A N T S E N

– Det tok et par år fra jeg
ﬂyttet inn til jeg ønsket å
bli med i styret. Men nå har
jeg vært med i åtte år, sier
71-åringen etter å ha telt seg
bakover. – En av fordelene
med å sitte i styret er at jeg
får følge med på det som
skjer og kan påvirke beslutninger. Dessuten er det
hyggelig.
Myhrvold har ansvar for
økonomien i borettslaget
Soﬁes hage ved Carl Berner i
Oslo. Han er opptatt av å prioritere pengene riktig. Selv
har han økonomibakgrunn
og er utdannet dataingeniør.
Han mener det er smart å
velge inn styremedlemmer
med kompetanse borettslaget har bruk for.
– Når ansvaret deles
mellom styremedlemmene, i tråd med erfaring og
interesser, får vi utrettet
mer uten at opplæring og
kurs gjør store innhogg i
budsjettet.
Setter av penger. – Borettslaget er ungt, bare ti år,
men vedlikeholdsbehovet
kommer, og det setter vi av
penger til, forteller han.

Etter hvert må det gjøres
noe med fasadene, røropplegget og ventilasjonsanlegget. I tillegg prioriterer
borettslaget å betale ned
fellesgjeld.
− Det er lurt den dagen vi
får behov for å ta opp nytt
lån. Vi er heldige og har gunstig ﬁnansiering fra OBOS.
Jeg skjønner nesten ikke
hvordan vi kunne få så gode
betingelser den gangen. Vi
har lav rente og en nedbetalingstid på 50 år, hvorav de
første fem var avdragsfrie.
Slike gode lånebetingelser
ville ikke en privatperson
fått. En annen fordel med
borettslag er den begrensede
muligheten for utleie, det
gjør at vi har lite utskifting
av folk. Vi har mange hyggelige naboer og lite bråk. Hvis
det en sjelden gang er noe,
så snakker vi sammen. Med
en hyggelig tone pleier det å
ordne seg.
Selv bor Myhrvold på
toppen, i sjette etasje med
utsikt over hele byen fra
Ekebergåsen til Holmenkollen.
– Jeg stortrives med
utsikten, særlig nå etter

m − Alt ordner seg med
en hyggelig tone, sier
Bjørn Myhrvold.

sykkelulykken. For tre år
siden brakk jeg ryggen og
ble lam fra livet og ned. Ofte
savner jeg mitt aktive liv
med sykkelturer og seilturer
verden rundt. Da er det ﬁnt
å ha utsikten fra balkongen i
Soﬁes hage. //

!

Viktige råd

Se framover og planlegg
for økonomiske utgifter du vet
kan komme.
Ha en god tone med beboerne. Det meste går lettere
når styret og beboerne
snakker godt sammen.

Hva leser du?

Hva ser du på?

Favorittmat?

Jeg liker historiske romaner, gjerne om vikingtiden. Har også lest alt av Johan Borgen og
Henrik Ibsen.

Jeg liker vitenskapsprogrammer, og ser
gjerne på National Geographic.

Jeg er glad i både biff og ﬁsk. Skrei, klippﬁsk
og alle de norske klassikerne. Men Fjordland
er også helt greit.
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Bolig & Miljø bijobb

Sammen med datteren – og
senior-birøkter i familien – Alva,
skal Claire de Wangen produsere
by-honning.
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En ekte
bidronning
OBOS vekker biene på
Ulven. Nå er de første
bikubene – og birøkter
Claire – på plass.
T E K S T M A D E L E I N E V E H R E N AV E K V I E N
FOTO MORT E N BE N DIKSE N

− Jeg planla å kjøpe bikuber, men
kunne ikke sette dem opp hjemme.
Da OBOS tilbød bikuber på Ulven,
kastet jeg meg på muligheten, smiler Claire de Wangen.
Claire jobber som scenekunstner,
men er også en fersk og entusiastisk birøkter. Sammen med datteren, Alva de Wangen (13) skal hun
ta vare på tre bikuber på toppen av
Torgbygget.
− Dette er vår måte å bidra til å
øke mangfoldet blant biene i byen.
Min datter har erfaring med birøkting fra ungdomsklubben. Jeg har
nettopp fullført nybegynnerkurset,
så for øyeblikket er det Alva som er
senior-røkteren i familien.
Dekker kostnadene. Bikubene er
en del av OBOS Grønt Ansvar. I mai
ble de første bikubene satt opp på
Ulven. Der bistår hobby-birøkter og
daglig leder for OBOS Ulven, Jon-Erik
Lunøe, med gode råd.
– Birøktere kan signere en avtale
om å drifte bikubene i tre år. OBOS
dekker kostnadene, mot en liten del
av honningen. Etter tre år vil birøk-

teren overta kubene, forteller han.
De to ferske birøkterne gleder seg
til å komme i gang.
– Først må kubene etableres, så får
vi håpe biene trives. Heldigvis er det
ﬂere grønne områder der biene kan
beite i og rundt Ulven, smiler Claire
Alvorlig problem. I dag er biedød
et så alvorlig problem at den har
fått sitt eget navn, colony collapse
disorder eller CCD. Om utviklingen
fortsetter, kan det få store konsekvenser for norsk natur.
– Mer enn 90 prosent av blomstervekster er helt avhengige av
honningbier for å formere seg. Uten
bier ville vi ikke hatt epler, nøtter
eller bær. Våre bikuber kan bidra til
at ﬂere bier overlever, samtidig som
det er en viktig sosial verdi at beboere selv ivaretar sine lokalområder,
sier Jon-Erik.
– Det er ﬂere steder vi kan ha
bikuber på Ulven, så her er det
muligheter for ﬂere. Ønsker du å
drifte bier på Ulven og etter hvert
eie bikubene? Ta kontakt på obos@
obos.no //

Snart blir
det honning
fra et tak på
Ulven.

FA K TA

Obos tar grønt ansvar
• OBOS har som mål å
støtte positive miljøtiltak i
medlemmenes bomiljø.
• Søk om støtte til miljøtiltak i borettslaget eller
sameiet via obos.no
• Med vannkraft og solceller ønsker OBOS å være
selvforsynt med fornybar
energi innen 2021.
• I sommer installeres solceller på tre kjøpesentre,
en helseinstitusjon og to
kontorbygg i Oslo.
• OBOS oljefri gir støtte
til utbytting av oljefyr.
Borettslag kan søke om
støtte via obos.no.
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Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

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

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

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

Bolig & Miljø OBOS-prisen

Styreleder Umar Sheikh
Munir er fornøyd:
– Vi har lagt ned mye
arbeid i dette, da er det ﬁnt
å få en slik anerkjennelse.

Tok prisen for oppussing
De fornyet et helt bomiljø – og stakk av med OBOS-prisen.
T E K S T T Y R A T. T R O N S TA 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

ordre Gran borettslag på
Furuset i Oslo består av 262
leiligheter fordelt på 7 bygg. Da de
omfattende rehabiliteringsarbeidene begynte for noen år siden,
var borettslaget fra 1979 nokså
nedslitt. Det var derfor en god del
som skulle til før fasader og uterom igjen framsto i ny drakt.
– Jeg har vært i styret i ti år
og denne rehabiliteringen har
jeg virkelig brent for. Vi har lagt
ned mye arbeid i dette, og jeg
synes det er ﬁnt å få en slik
anerkjennelse. Tilstanden er
blitt mye bedre, energiforbruket
har gått ned. Alt ser bedre ut.
Men det var mange utfordringer med å få dette gjennom. Vi
måtte selge inn ideen, markedsføre det for beboere og se
på likviditeten. Når prosjektet
nærmet seg slutten og folk så
at det ble bra, ble de mer positive. Det er viktig for meg å si
at vi former våre omgivelser og
de former oss, sier styreleder
Umar Sheikh Munir i Nordre

N

30 BOLIG & MILJØ

Gran borettslag som vant årets
OBOS-pris på 200.000 kroner.
Dette ble gjort. Listen over hva
som er gjort er lang: Omtekking
av tak, etterisolering og ny platekledning på fasadene, innglassing av balkonger, betongrehabilitering av garasjeanlegg,
totalrehabilitering av veier,
parkeringsplasser og uteplasser,
etablering av elbilparkering,

Denne rehabiliteringen har jeg
virkelig brent for.
UMAR SHEIKH MUNIR ,
STYRELEDER

nye lekeplasser, sitteplasser,
belysning og avfallssystem. Til
sammen har det kostet 134,5
millioner kroner, det vil si
513. 000 kroner per leilighet.
– Vinnerprosjektet bærer preg

!

Tidligere
vinnere
2016:
Ammerudsletta
borettslag
2015:
Røverkollen
og Svarttjern
borettslag
2014:
Bjerkehaugen
borettslag

av et svært godt syn for de
mange detaljene. Det fremstår
som et svært komplett arbeid,
der mange elementer går opp
i en vellykket helhet. Her er et
helt bomiljø fornyet, og det er
ikke småtterier som er utført.
Juryen sitter igjen med et klart
inntrykk av at beboerne er svært
fornøyde – også med økonomien
i prosjektet. Da hører det med
at energiregnestykket gir svært
ﬁne tall – både for miljøet og for
den enkeltes utgifter til oppvarming, sa juryens leder Kari
Pahle i talen til vinnerne.
Bolig og Miljø gratulerer
Nordre Gran borettslag!
OBOS-prisen. OBOS deler hvert
år ut en pris til best rehabiliterte
borettslag. Det var 15 kandidater
til årets pris, og juryen bestod
av Kari Pahle, Alf Brekkhus fra
Byggeindustrien, Dag Kristian
Bjørnland fra PBE og Espen
Børhaug fra OBOS. //

Miljødiplom til Ålesund
Furmyr IV borettslag i Ålesund ﬁkk diplom
og 25.000 kroner etter å ha konkurrert om
prisen for beste rehabilitering for 2016.
Borettslaget ﬁkk påskjønnelsen for en rehabilitering der ti
trappetårn ble revet og erstattet
av seks nye med to heiser hver.
Arbeidene har kostet 61 millioner
kroner. Med støtte på 27 millioner kroner fra Husbanken, ble
kostnaden per leilighet redusert
til 312 000 kroner. Borettslaget
fra 1976 består av 109 leiligheter
fordelt på to bygg.
– Dette betyr mye for eldre og
beboere med nedsatt førlighet,
men også for travle småbarnsforeldre med barnevogn og alt
som hører med. En slik rehabilitering har stor samfunnsnytte, sa
juryleder Kari Pahle da prisen ble
offentliggjort.
– Borettslagsmodellen er helt
uovertruffen når det gjelder å
sikre at bomiljøer tas vare på over
tid. Dette er investeringer som er
bestilt og betalt av beboerne selv,
og det er viktig for oss å premiere
denne viktige innsatsen borettslagene gjør, sier konsernsjef Daniel
Kjørberg Siraj i OBOS. //

Erstattet
trapper med
heis. – Dette
betyr mye for
både eldre og
travle småbarnsforeldre.

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
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//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

Vi tar vare på
borettslaget ditt

Norva24 er satt sammen av flere godt etablerte
selskaper innen vann- og avløpsbransjen.
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og er
raskt på plass når behovet oppstår.

Stryn

Faste vedlikeholdsavtaler gir deg trygghet.
Jevnlig vedlikehold er både smart og lønnsomt. Enten det gjelder hus,
uteplasser eller veier.
Norva24 har lang erfaring med vedlikehold av borettslag. Vi har god lokal
kunnskap, en tett relasjon med kundene våre - og vi kommer når du trenger
oss! Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, bl.a. lekkasjesøk og rørinspeksjon,
vi rehabiliterer ledninger, spyler gater/plasser, tømmer gatesluk og rengjør
fasader.
Unngå problemer i systemene – ta kontakt med oss i dag!
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Bolig & Miljø framtidsbygg

OBOS skal bygge
boligblokk i tre
Et miljøvennlig signalbygg i massivtre
− på inntil åtte etasjer − er planlagt mellom
blokkene på Manglerud i Oslo.
TEKST GEIR A R N E A M LIEN ILLUSTR ASJON HEL EN & H A R D

OBOS planlegger et
miljøvennlig signalbygg med
30 til 35 leiligheter på en
hjørnetomt på Manglerud.
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Bolig & Miljø framtidsbygg

Du kan trekke fram
en vegg og slå
ned en seng, slik
at gulvarealet kan
utnyttes best mulig.
KRISTINE GLOMSAKER ,
PROSJEKTUT VIKLER I OBOS

lem stål og betong. Dette blir
et klimavennlig framtidshus
bygget i tre fra innerst til ytterst.
Fasadene på den trappeformede
bygningen blir dekket med kjerneved av furu.
Strømmen til elsyklene og
elbilene kommer fra solceller på
taket. Det blir grønne takterrasser med mulighet for å dyrke
grønnsaker. Sykkelen kan du
ﬁkse i et eget sykkelverksted.
Og når du har besøk, kan de
overnatte i en hybel beboerne
disponerer felles. Så velkommen til det som skal bli Våronna
nabolag.
Går alt etter planen, er det
klart for innﬂyttingsfest en gang
mot slutten av 2019.
Det blir deleordning med to
elbiler, men ingen garasjeplass
eller annen parkering for egen
bil. Leilighetene får «smarte»
møbler og ﬂyttbare vegger som
gjør at du kan utnytte leiligheten
best mulig.

G

Utvikler byggebransjen. − Det
er et ambisiøst prosjekt hvor
vi utfordrer byggemetoder
og hvordan vi skal bo. Dette
handler ikke bare om å redusere
klimautslippene, men også om
hvordan vi tenker utnyttelse
av areal, transport, fellesskapsløsninger og delingsmodeller.
OBOS vil bidra til å utvikle
byggebransjen. Dette skal bli et
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bærekraftig og miljøvennlig prosjekt som peker inn i framtiden,
sier prosjektutvikler Kristine
Glomsaker i OBOS.
De 30 til 35 leilighetene, to- og
treroms på mellom 35 og 74
kvadratmeter, kommer på en
hjørnetomt like ved Manglerud
senter. Prosjektet er tegnet av
arkitektﬁrmaet Helen & Hard,
som vant oppdraget i konkurranse med to andre arkitektﬁrmaer.
− Tre viktige stikkord er miljø,
bærekraft og grønn livsstil. Vi
har forsøkt å lage et prosjekt
de som bor på Manglerud skal
være stolte av. Vi tror det vil
være inspirerende å få et slikt
bygg mellom blokkene der, sier
Reinhard Kropf i Helen & Hard.

Framtidsbygg. Signalbygget er
et såkalt FutureBuilt-prosjekt. Et
viktig mål for å være et forbildeprosjekt, er at klimagassutslippene skal halveres i forhold til hva
som er vanlig i nye bygg.
Siden det er ﬂest små leiligheter, legges det opp til store fellesarealer både ute og inne. Det
skal blant annet bli et felleskjøkken knyttet til lokaler de som
bor der kan bruke til feiringer
og møter. Tanken er at beboerne selv skal kunne etablere de
fellesløsningene de ønsker.
Fellesskap og deling. − De siste
årene har boligtilbudet vært preget av individuelle løsninger og
ønsker om å ha alt for seg selv.
Her ser vi store forandringer.

FA K TA

Våronna nabolag
Planlagt bygget på
en hjørnetomt mellom
Plogveien og Våronnveien på Manglerud i Oslo.
30 til 35 leiligheter, de
ﬂeste på rundt 35 til 74
kvadratmeter, fordelt på
inntil 8 etasjer.
Er et såkalt FutureBuilt-prosjekt hvor alt
bygges i massivtre.
Fasadene dekkes med
vedlikeholdsfri kjerneved av furu.

FutureBuilt
Mål: Å få fram forbildeprosjekter som skal
redusere klimagassutslippene med 50 prosent.
Prosjektene skal ha høy
arkitektonisk kvalitet og
stimulere til nyskapning.
FutureBuilt består nå av
43 prosjekter.

Særlig unge mennesker er opptatt av fellesskap og deling, sier
arkitekt Hans Dahl i OBOS.
Planløsningene i leilighetene blir heller ikke som du er
vant til. Glomsaker forteller at
det blir smarte løsninger som
ﬂyttbare vegger og kombinerte
møbler. − Du kan trekke fram
en vegg og slå ned en seng, slik
at gulvarealet kan utnyttes best
mulig. De færreste sover og har
middagsselskap samtidig, hva
er ikke da bedre enn å enkelt
kunne tilpasse leiligheten til ditt
umiddelbare behov?
Veien videre. Målet er at OBOS
skal sende inn reguleringsforslag
i løpet av høsten, det betyr byggestart tidligst høsten 2018.

Flyttbare
vegger, elbilordning og solceller
på taket. Det
trappeformede
framtidsbygget
blir ikke helt som
andre boligblokker.

− Med vinnerbidraget har vi et
godt utgangspunkt. Vi satser på
at vi sammen med arkitektene
og FutureBuilt vil klare å skape
et godt forbildeprosjekt, sier
Glomsaker.
Det er vanligvis dyrere å bygge
i massivtre enn i stål og betong.
– Dette prosjektet inneholder
også en rekke andre kvaliteter
som fornybare energikilder, nytenkning på plassutnyttelse, fellesskapsløsninger og lavutslippsmaterialer. Vi ønsker å bidra til
at denne måten å bygge på skal
bli mer prisgunstig på sikt. Vi
ønsker å få bærekraftige og miljøvennlige prosjekter på banen.
Det koster litt å være blant de
første, men vi er klare for å ta
grønt ansvar, sier Glomsaker. //

Hvem: Samarbeid med
kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen.
Kommunal- og moderniseringsdep., Husbanken,
Enova, Direktoratet for
byggkvalitet, Grønn
Byggallianse og Norske
arkitekters landsforbund.
– Et enestående prosjekt
– Prosjektet på Manglerud er unikt, det er ﬂott at
OBOS vil bygge et slikt
bolighus i denne høyden,
sier fagrådgiver Ulla
Hahn i FutureBuilt.
Hun tror det vil komme
ﬂere tilsvarende prosjekter i framtiden. – Mange
entreprenører har vært
skeptiske, blant annet på
grunn av byggeprisene.
Men jeg tror ﬂere norske
leverandører etter hvert
vil komme på banen med
massivtre, da vil også
prisene bli mer konkurransedyktige.
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Bolig & Miljø felleshus

Rom for alle
Har borettslaget et rom eller hus til overs? Tøyenhagen har det lille
ekstra i form av et felles bakgårdshus.
T E K S T H E N R I K S Ø R L I E F O T O J Ø R A N G R Ø N S TA D

ett overfor Botanisk hage ligger
et kvartal som huser Tøyenhagen borettslag. Bebyggelsen er
fra 1880-tallet, og fem bygårder ble
samlet til ett borettslag under byfornyelsen på 1980-tallet. I tillegg
har de to bakgårdshus. Det ene
– opprinnelig stall og gårdsvaskeri – ble rehabilitert og solgt som
en vanlig andelsbolig. Det andre
huset var snekkerverksted og vaskerom. Det ble også omgjort til boligformål, men framfor å selge det,

R
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fungerer det som et sted beboerne
kan leie for en rimelig sum.
Bakgårdshuset har et stort
soverom og en liten stue i andre
etasje, og i første etasje er det
kjøkken og spiseplass til opptil
30 personer. Borettslaget tar 125
kroner i leie for en hverdag og 500
kroner for en helg.
Styremedlem og bookingansvarlig, Jøran Grønstad, forteller at det
alltid er booket i helgene. Totalt
har de et belegg på 70 prosent.

Jøran Grønstad i Tøyenhagen borettslag
står for utleien
av det gamle
verkstedet i
bakgården.

FA K TA

Tøyenhagen
borettslag

Akerselva
Sinsen
Grünerløkka
Helsfyr

Oslo
sentrum

Tøyen

E6

E18

Tøyen, Oslo
Tøyenhagen er en del av
kvartalet ved Jens Bjelkes
gate, Tøyengata og
Herslebs gate.

1987

Stiftet
Bygningene sto ferdig
på slutten av 1880-tallet,
men ble slått sammen til
ett borettslag i 1987.

Nabolaget
Borettslaget ligger rett
ved Botanisk hage, Tøyen-senteret og T-banen.
Tøyen er et populært
område med en rekke
butikker, spisesteder og
andre servicetilbud.

Jeg tror også at huset teller litt for folk som er på
visning i borettslaget, sier Grønstad.
J Ø R A N G R Ø N S TA D, S T Y R E M E D L E M

Det brukes blant annet til barnebursdager, fester, overnattingsbesøk og ved arrangementer i
borettslaget – som generalforsamling, julegrantenning og dugnader.
– Det er en kjempefordel å ha
et sted til overnattingsbesøk, selskaper og diverse arrangementer.
Jeg tror også at huset teller litt for
folk som er på visning i borettslaget, sier Grønstad.
Borettslaget har en stor bakgård
som har vært gjennom ﬂere oppgra-

122

deringer de siste tiårene. For to år
siden la de ny asfalt og brostein, og
de ryddet opp i busker og trær. Nå
går det trolig mot oppussing av bakgårdshuset, og styret vurderer også
om det skal settes opp pergola og et
utekjøkken ved bakgårdshuset.
– Vi har jo Botanisk hage rett
over gata, men det er noe annet
å være i egen bakgård. Det virker
som folk setter stor pris på å ha
en grønn og skjermet bakgård
hvor barna kan leke fritt. //

Et hus for alt fra
overnattingsbesøk
til fester og møter.
Beboerne i Tøyenhagen borettslag
valgte å beholde
det ene bakgårdshuset.

Leiligheter
fordelt på fem bygårder
– og ett bakgårdshus.

Kvadratmeter
Boligene er fra 52 til
nærmere 100 kvadratmeter.
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FORMSTABILITET

LYDISOLERING

BRANNBESKYTTELSE

INNBRUDDSBESKYTTELSE

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.

Alt du trenger vite
om vedlikehold
Lurer du på hvem som har
ansvaret for hva? Og når
du bør begynne å tenke på
vedlikehold? Vi har samlet
de vanligste spørsmålene,
og fått ekspertenes svar.
TEKST HEIDI RØN EID
FOTO ISTOCK

Hva har boligselskapet
ansvar for?
Det har ansvaret for vedlikehold
av selve bygningsmassen med
yttertak, fasade, bærende konstruksjoner, felles innretninger
som rørsystem og alt fellesareal.
Boligselskapet har også ansvar for
det såkalte «restvedlikeholdet»,
det vil si alt som ikke etter loven
eller vedtektene er lagt til eier.
Og eier?
Eier har ansvaret for vedlikeholdet
av selve boligen med indre ﬂater,
herunder gulvbelegg, vegg- og takplater, frittliggende rør, installasjon på bad og kjøkken og alt som
er inne i boligen. Dette gjelder
også for rekkehus og tomannsboliger, men her vedtektsfester
mange boligselskaper at eier også
har ansvar for å beise yttervegger,
skifte ut enkeltbord og lignende.
Hva om det blir uenighet om
hvem som har ansvaret?
Dersom det ikke er en klar regel
som peker på at det er eiers ansvar,
betyr det at det er boligselskapet
som har ansvaret. For øvrig bør
man rådføre seg med en ekspert,
som forvaltningskonsulenten.

Bla om og få ﬂere svar om vedlikehold
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Guide vedlikehold

!

Kilder
Terje Sjøvold,
juridisk direktør
OBOS
Glenn Arvesen,
OBOS Prosjekt
Tron Høglund,
OBOS Prosjekt

Hva om styret vil ﬂytte vedlikeholdsansvar over på eierne?
Styret bør tenke seg godt om
før de foreslår dette. Det er
utfordringer ved å legge for mye
ansvar på eieren, både med tanke på sikkerhet og kvalitet på
arbeidet. Dersom eier selv har
ansvaret, er det ofte noen som
ikke gjør det de skal.
Ønsker boligselskapet likevel
å ﬂytte ansvaret over på eier,
kan dette vedtektsfestes. I
borettslag kreves 2/3 ﬂertall på
generalforsamlingen, i sameier
må en slik vedtektsendring bli
enstemmig vedtatt.
Hva om noen forsømmer
vedlikeholdsplikten?
Dersom det forsømte vedlike-
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holdet kan medføre skade eller
ulempe for andre, kan den
andre parten få vedlikeholdet
utført for den som opprinnelig
har ansvaret.
Når bør boligselskap tenke
på vedlikehold?
En vedlikeholdsplan bør være
på plass fra dagen boligselskapet blir etablert. Da får
styret mulighet til å planlegge
framtidig vedlikehold, deﬁnert
hvem som har ansvar for hva
og hvordan betale for vedlikeholdet. Dersom man først begynner å tenke på vedlikehold
når man oppdager synlige tegn
på skader, betyr det at vedlikeholdet allerede burde vært
gjort.

Hva bør vedlikeholdes når?
Tidspunktet må vurderes i hvert
enkelt tilfelle og avhenger av
faktorer som klima, hvordan
bygningene blir brukt, teknisk
kvalitet og utførelse. SINTEF
har tabeller som viser forventet
levetid på ulike materialer. Trevinduer har et malingsintervall
på 6-12 år, en teglsteinsmur har
vedlikeholdsintervall på 20-60
år, betongtakstein 30-60 år og
asfalttakbelegg 15-35 år.

Hva bør en vedlikeholdsplan
inneholde?
Den bør inneholde en beskrivelse
av byggets konstruksjon, tilstand
og eventuelle risikokonstruksjoner. Den bør også inneholde
en plan for hva man skal vedlikeholde når, hvordan og estimerte kostnader. Styrer skiftes ut, og
med en god plan kan styret se
hva som har blitt gjort før, prisen
man da betalte og hva som er
planlagt videre.

Det er viktig at
fagpersoner ser på
bygningsmassen,
de er trent til å se
etter problemer.

Spørsmål?

Har du spørsmål
om
rehabilitering? ta
kontakt med OB
OS
Prosjekt.

Det er spesielt viktig å ha en
plan for når bad og rør skal
skiftes, så man ikke risikerer at
eier selv rehabiliterer et bad som
noen år senere må rives fordi
rørene skal skiftes.
Kan styret lage en vedlikeholdsplan selv?
Det er viktig at fagpersoner ser
på bygningsmassen, de er trent
til å se etter problemer og vet
hvor ofte ulike materialer og
konstruksjoner bør vedlikeholdes. Et utrent øye ser ofte kun
der det er behov for en estetisk
oppgradering.
Må et stort vedlikeholdsprosjekt stemmes over på årsmøtet?
Nei, styret kan beslutte vedlikehold, uavhengig av kostnader.
Grensen går der vedlikeholdsprosjektet innebærer ombygging
og påbygging, da kreves 2/3
ﬂertall på årsmøtet. For eksempel hvis styret vil vedlikeholde
balkongene, må ikke saken opp
på årsmøtet, men dersom man
ønsker større balkonger kreves
2/3 ﬂertall.
Hva kan styret gjøre hvis
årsmøtet stemmer mot et
vedlikeholdsprosjekt?
Styret bør forhindre at man
kommer i en slik situasjon.
Dersom saken skal tas opp
på årsmøtet, så sørg for god
informasjon i forkant. Arranger
beboermøter der eiere kan stille
spørsmål, blir det mange spørsmål på årsmøtet kan det gjøre

eierne usikre og vedlikeholdet
kan bli nedstemt.
Hva om det ikke er satt av nok
penger til vedlikehold?
Styret har rett og plikt til å ta
opp lån for å få gjennomført
nødvendig vedlikehold. Det
er ingen grenser for hvor mye
felleskostnadene kan øke, men
ettersom en stor økning i felleskostnadene som regel er upopulært, bør styret forklare eierne at
vedlikeholdet er nødvendig.
Hva om styret ikke overholder
vedlikeholdsplikten?
Da kan styret komme i erstatningsansvar, og i verste fall
straffansvar.

En vedlikeholdsplan bør
være på plass
fra dagen boligselskapet
blir etablert.

styrerommet.net

Vedlikeholdsplan fra OBOS
Vedlikeholdsnøkkelen er en
utvidet tilstandsvurdering som
hjelper styrene med å få oversikt over kommende vedlikeholdsoppgaver og prioritere
disse i riktig rekkefølge. Vedlikeholdsnøkkelen er tilgjengelig på
Styrerommet.net.
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Guide juristen

JUSS

Endelig!
Borettslaget skal få nye bad
Men regn ikke med noen form for økonomisk
kompensasjon i byggetiden.

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

annerledes, og borettslaget kan
etter omstendighetene ha plikt
til å komme opp med en annen
og mer omfattende løsning. Dette må imidlertid bli en konkret
vurdering i det enkelte tilfelle.

Spørsmål: Borettslaget vårt
skal gjennomføre rørutskifting
og rehabilitering av våtrom. Det
vil under byggetiden være en
periode vi ikke kan bruke badene
våre. Har vi krav på kompensasjon fra borettslaget?

Spørsmål: I vårt borettslag vil
styret gjennomføre et omfattende vedlikeholdsprosjekt. Hva kan
styret beslutte av vedlikehold?
Kan de gjøre hva de vil? Det er jo
snakk om mye penger?

Svar: Det er erfaringsmessig
en konsekvens av de ﬂeste slike
prosjekter at baderom i en periode ikke kan brukes. Boligselskapet har i utgangspunktet plikt
til å sørge for at beboerne kan
disponere en normalt brukbar
bolig, men borettslaget er også et
fellesskap som i økonomisk forstand utgjør et «lukket kretsløp».
Borettslaget har ingen andre
inntekter enn felleskostnadene
som betales inn av den enkelte. I
en situasjon der alle badene skal
tas, vil alle på et eller annet tidspunkt være uten bad. Følgen av
et omfattende kompensasjonskrav fra hver eneste andelseier
for den tiden han eller hun er
uten bad, vil bare bli en intern
resirkulering av penger der alle
betaler fullt ut for seg selv til
slutt.
Konsekvensen av dette er at
de ﬂeste borettslag avhjelper
situasjonen ved at entreprenøren
setter opp provisoriske baderomsløsninger. Beboerne anses
avhjulpet ved dette og det gis
ingen annen kompensasjon.
For andelseiere med helt spesielle behov kan situasjonen være

Svar: Etter borettslagsloven er
vedlikehold av selve bygningskroppen med fasade, yttertak,
bærende konstruksjoner, felles
røropplegg og fellesarealer lagets
ansvar. Styret er valgt av generalforsamlingen for å forvalte borettslagets felles verdier, og har
i denne anledning fullmakt til å
treffe alle vedtak som ikke etter
loven eller vedtektene er lagt til
generalforsamlingen. Å sørge for
felles vedlikehold er et av styrets
viktigste oppgaver.
Styret kan selv treffe alle
beslutninger som gjelder alminnelig vedlikehold. Dersom
vedlikeholdet først er nødvendig,
er kostnader i utgangspunktet
uten betydning. Styret kan selv
fatte beslutningen – også der
tiltaket er meget kostbart. Det er
ikke noe krav at vedlikeholdet
må være strengt nødvendig fordi
forfallet må være kommet så
langt at behovet er åpenbart. Det
er tilstrekkelig at det er identiﬁsert et saklig behov for vedlikehold som det er hensiktsmessig
å gjennomføre nå. Begrepet
vedlikehold går også utover det
å bytte «likt mot likt», det kan
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Provisoriske
bad er som
regel løsningen
under byggetiden.

gjennomføres oppgraderingstiltak som anses å være i samsvar
med tiden og utviklingen.
Grensen går der tiltakene
blir så omfattende at de bryter
grensene for hva som anses som
«ombygging, påbygging eller
endring» av bygg eller grunn. Etter brl. § 8-9 kreves det da vedtak
på generalforsamlingen med to
tredels ﬂertall.
Et forsøk på å illustrere dette:
Det er vedlikehold å pusse opp
eksisterende balkonger. Å bygge
nye balkonger er ombygging/
endring. Dersom man skal pusse
opp eksisterende balkonger og
samtidig benytter sjansen til å
utvide dem, vil man være i et
grenseland.
Selv om styret har en omfattende kompetanse til å treffe
vedtak på egen hånd, anbefaler vi likevel at omfattende og
kostbare saker forelegges for
generalforsamlingen for å bygge
aksept for tiltaket og en rimelig
konsensus rundt dette. Vedtak
fattes i tilfelle med alminnelig
ﬂertall. //
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KIWA Teknologisk Institutt har testet Plumbo Gel mot konkurrenter
5 ganger. I alle testene er Plumbo best i test. Og nå lanserer vi Plumbo
Gel med en enda mer effektiv formulering som virker dobbelt så raskt.
plumbo.no/best-i-test/

Se testen
her:

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

FOTO ISTOCK

Guide styrearbeid

Grønn støtte fra OBOS
Noe dere vil ha gjort, men det
mangler litt penger? Nå kan
du søke støtte fra «OBOS gir
tilbake» til tiltak innenfor områdene klima, miljø og uterom.
Alle boligselskaper kan søke,
både medlemslag og alle
andre frittstående boligselskaper OBOS er forretningsfører
for. Søknadene vurderes etter
følgende kriterier:
• Tiltaket retter seg mot klima,
miljø og uterom.
• Tiltaket genererer innovasjon
og nyskaping.
• Tiltaket vil bidra til synlighet
for «OBOS – tar grønt ansvar».

STYRELEDER

10 råd til deg som er ny
1. Bli kjent med styret og boligselskapet ditt. Ta initiativ til et
møte med avtroppende leder som
har erfaringer du kan dra nytte av.
2. Si ja til oppstartsmøte med din
rådgiver eller forvaltningskonsulent i OBOS.
3. Søk informasjon på Styrerommet.net. Her ﬁnner du blant
annet oversikt over boligselskapets budsjett, regnskap, vedtekter
og husordensregler.

og interesser. Det gjør det lettere å
fordele oppgaver.
6. Sett mål for ditt og styrets
arbeid. Bestem hvilke oppgaver
som skal prioriteres i neste styreperiode.
7. Legg en plan for styremøter.
Når, hvor, hvordan og hvor ofte.
8. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne og eierne er viktig.

4. Skaff deg oversikt over planer,
prosjekter og den økonomiske situasjonen. Hva krever oppfølging?
Hvilke leverandører har boligselskapet avtaler med?

9. Søk hjelp i tide. Husk at du ikke
står alene. Hele styret skal behandle saker og fatte beslutninger
i fellesskap. Kontakt forretningsfører når du er usikker.

5. Fordel arbeidsoppgavene. Skaff
deg oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement

10. Skaff deg kompetanse på egen
hånd eller gjennom deltagelse på
kurs og seminarer.

Sats på
regelmessig og
god informasjon fra styret til
beboerne.

Fjern oljefyren
– og få støtte
I 2020 blir det forbudt å
varme opp boligene med olje.
Boligselskaper som fortsatt
benytter olje som energikilde
til oppvarming, kan sende
søknad om støtte fra «OBOS
gjør oljefri» i forbindelse med
utskifting av oljefyr til nye
energikilder. Det gis maksimalt 50 % tilskudd til miljøtiltaket eller oljefri-tiltaket.
Frister for innsending av
søknader er ﬁre ganger årlig.
Neste frister er 31. august og
30.november.
Du ﬁnner mer informasjon
og søknadsskjema på obos.
no/obosgirtilbake eller på
Styrerommet.net (under produkter og tilleggstjenester)
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Er borettslaget ditt
eldre enn 25 år?
Da bør du ta en balkongsjekk!
Med en åpen, ubeskyttet
balkong vil balkongplaten
etter hvert korrodere.
Armeringsjernet begynner å
ruste og sprekkdannelser og
frostspreng kan føre til at biter
av betongen løsner. Vanligvis
trengs vedlikehold cirka hvert
15. år. Vedlikeholdsbehovet er
ikke alltid synlig.
Med en innglasset balkong
reduserer du behovet for energi
Senk energikostnadene Beskytt mot vær og vind Øk verdien på din bolig
og vedlikehold, samtidig som
du kan bruke balkongen større
deler av året.

Ta en prat med oss!

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

Bolig & miljø dette er obos

Grønn strøm i boligselskapet

Kurskalender
Aktuelle kurs:

Mange boligselskaper bruker OBOS når det skal handles inn strøm. På vegne av
disse har vi fremforhandlet en strømavtale med LOS Energy. Vi har satset på et
grønt produkt som gir forutsigbarhet, lav risiko og konkurransedyktig pris.

Styrerommet.net

Gjennom denne avtalen oppnås en miljøvennlig handel av gjenvinningskraft fra
industrien som gir økonomiske fordeler. Hvorfor gir gjenvinningskraft enda lavere
pris? Husholdninger og næringskunder betaler opprinnelig full offentlig avgift (2016:
16 øre/kWh og 2017: 16,32 øre/kWh). Ved kjøp av gjenvinningskraft reduseres denne
avgiften i samsvar med størrelsen på handelsvolumet hos kraftprodusenten.

Tid: Torsdag 24. august kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

Gjenvinningskraft alene ga en kostnadsreduksjon på 0,2535 øre/ kWh for det
enkelte borettslag og sameie i 2016.

Lær mer om hvordan du best kan
bruke Styrerommet.net og utnytte
mulighetene som ﬁnnes der.

Styrearbeid i borettslag
Målet med kurset er å gi deltagerne
en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid.
Tid: Onsdag 6. september kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Visste du at...

Styrearbeid i boligsameier
En grunnleggende innføring i styrets
oppgaver og ansvar.
Tid: Tirsdag 12. september kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

18%
av styreledere i
boligselskap har
hatt vervet i mer
enn 10 år

HMS-internkontroll i
boligselskaper

OBOS støtter boligsosiale tiltak
gjennom Kirkens Bymisjon

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: Torsdag 14. september kl. 17-21
Sted: I et utvalgt boligselskap i
Oslo-området avhengig av hvem som
melder seg på

4 000
Vi ønsket 179 nye
forvaltningskunder
velkommen i 2016

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

«OBOS gir tilbake»
Vurderer dere å søke OBOS om
tilskudd til tiltak og aktiviteter
innen klima, miljø og uterom?
Se Styrerommet.net for informasjon om blant annet søknadsfrister og søknadsskjema.

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

Vi har i år ferdigstilt over
4 000 regnskap for våre
forvaltningskunder

Noe av hva vi tilbyr
Oppstartsmøte med ny
styreleder
Alle nyvalgte styreledere får
invitasjon til et møte med forvaltningskonsulenten for å bli bedre
kjent med sin nye oppgave. Vi
oppfordrer til å takke ja til møtet,
og benytte anledningen til å
stille spørsmål.

Sommerferien
Din forvaltningskonsulent er
en del av et større team. Gode
kollegaer vikarierer når konsulenten har ferie og skal sørger
for at du får samme hjelp og
service som du er vant med.

Høstseminar
Dere vil også i år motta
invitasjon til høstseminarer,
landet rundt. Datoen for Oslo
og omegn er allerede fastsatt.
20. september er kvelden for
faglig påfyll, erfaringsutveksling og hyggelig samvær med
andre styremedlemmer.
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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
?

Tross alt det ﬁne i fremmed duft,
helt ren alene er hjemmets luft.
BJØR NSTJER NE BJØR NSON

Nabohjelpen
er på vei

Test deg selv!

OBOS-quizen
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Hvem sang Norges bidrag «Sommer i Palma» i ﬁnalen i Eurovision
Song Contest i 1961?
Hvilket ord mangler i tittelen på
Arne Hjeltnes’ diktsamling fra
2000 «Den sumaren eg fylte …»?
Hva er promillegrensen til sjøs for
fritids- og småbåter i Norge?
I hvilket fylke tar du fergestrekningen Arsvågen – Mortavika?
Hva heter «sommerfugl» på
italiensk?
Hva heter den tyskfødte kvinnelige
skuespilleren som spilte mot Peter
Sellers i ﬁlmen «Den rosa panteren:
Et skudd i mørke» fra 1964?
Hva er «Hobby», «Kaus» og
«Dethleffs» ulike merker av?
I hvilken europeisk storby ﬁnner du
severdighetene «Invalidedomen»,
«Pantheon» og «Den røde mølle»?
Hva heter dyreparken i Nore og

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Uvdal kommune i Buskerud hvor
du kan se både ulv, elg og gaupe?
Hvilken by kalles «solbyen» fordi
den etter sigende har ﬂest soldager i hele Norge?
Hva heter Norges eneste strandfestival, som arrangeres på
Bystranda i Kristiansand?
Hvilken «fruktig» engelsk
popgruppe hadde hiten «Cruel
summer» i 1983?
Hva har du fått på kroken om du
drar opp en ﬁsk med det latinske
navnet «Scomber scombrus»:
makrell, sei eller torsk?
Hva kalles det når lufttemperaturen ikke går under 20 grader om
natten (kl. 22 – 08)?
Hvilket fottøy var en del av tittelen
på NRKs tv-underholdningsprogram sommeren 1979 som ble
ledet av Elisabeth Granneman og
Arne Bendiksen

Hvorfor spørre en
venn på andre siden av byen når du
kan høre med naboen? Du mangler
tre stoler til festen.
Eller kanskje mais
til tacoen. Da kan
Nabohjelp være
redningen. OBOS
har lansert den nye
appen som gjør
hverdagen litt enklere. Du trenger
ikke være OBOS-medlem eller bo i
OBOS-bolig for å bruke den.
Tjenesten er gratis og kan lastes
ned på AppStore. Les mer på obos.
no/nabohjelp.

OBOS til Tryg
Forsikring
OBOS Forsikring er solgt til Tryg
Forsikring. Men alle som i dag
har forsikring gjennom OBOS vil
fremdeles nyte godt av noen av
markedets beste tilbud. Du trenger
ikke foreta deg noe i forbindelse med endringen, Tryg tar seg
av alt det praktiske. Les mer på
obosforsikring.no

LØSNING: 1. Nora Brockstedt 2. «Den sumaren eg fylte diesel» 3. 0,8 4. Rogaland
5. Farfalla 6. Elke Sommer 7. Campingvogner og bobiler 8. Paris 9. Langedrag Naturpark
10. Sarpsborg i Østfold 11. Palmesus 12. Bananarama 13. Makrell 14. Tropenatt
15. Støvler (Sjumilsstøvler i sommer-Norge
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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

Utfasing av
Utfasing
av oljefyring
oljefyring

etter konvertering til bergvarme.

Tlf: 64 84 55 20

E-post: salg@noen.no

La oss være din
Hjelp
til branntotalleverandør
forebygging
på brannsikring
Sørg for jevnlig vedlikehold og kontroll over
brannsikringstiltak.
Firesafe er spesialister på å sikre nybygg
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Sparer kr. 550.000,-/år
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Kollen boligsameie, med 113 leiligheter.

R

e!
s
l
e
ar
p
s
e
b
i
rg
e
en
%
YBA
60
RN

www.noen.no

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

og eksisterende bygg mot brann, og har

Noen
av våre
tjenester
avdelinger
over
hele landet.
/ Kontroll og service på brannslokkere
/Vi Praktiske
kan være slokkeøvelser
din samarbeidspartner i alle faser
/– fra
Rømningsskilt
ogbygging
ledesystemer
planlegging til
og drift.
/ Brannalarm og deteksjon
/ Automatiske slokkesystemer
/ Branndører og luker
/ Brann- og lydtetting
FIRESAFE.NO

– for et oss,
tryggere
og mer på
brannsikkert
samfunn
Kontakt
vi kommer
gratis befaring.

FIRESAFE.NO / RING 09 110 / 22 72 20 20
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

Ta kontakt på 23 05 14 70
Eller les mer på www.lc.no

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

Norges eneste SINTEF-godkjente
gulvbelegg for balkong og svalgang
StoFloor Balcony EB 200
De mest utsatte delene på en bygning - balkonger, svalganger og altaner
JQDUDQRKHSDRSDQJDNFRJKHRHJQDFTKU×@SDQ 2@LSHCHFRJ@KCDSUQDSQHUDKHFD
OK@RRDQ¬UQDO¬ #DQENQDQCDSUHJSHF@SCDSÖMMDRRSNQDLTKHFGDSDQSHK
¬UDKFD@JJTQ@SCDME@QFDNFRSQTJSTQRNLO@RRDQSHKAXFMHMFDM 
,DC2SN%KNNQ!@KBNMX$!NOOEXKKDRJQ@UDMDSHKETMJRINMNFCDRHFMNFDQ
Norges eneste2(-3$%FNCJIDMSDFTKUADKDFFENQA@KJNMFDQ *NMS@JSNRRENQ
HMENQL@RINMNLU¬QDOQNCTJSDQ UHG@QRDKFDQD HMFDMH¾QDQNF@QJHSDJSDQRNL
J@MGIDKODLDCK¾RMHMFRENQRK@FSHKOQNRIDJSDSHGDKD-NQFD
Oslo - Buskerud - Vestfold - Telemark - Kristiansand
Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
www.sto.no

StoCretec

Omsorg for bygg.

