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Rehabilitering er temaet for denne
utgaven av Bolig & Miljø. Med god
grunn. Slike store prosjekter betyr
mye for beboerne og krever mye av
styrene.
Rehabilitering innebærer omfattende planlegging og hardt arbeid
for et styre. Forberedelsene før selve
jobben settes i gang, kan ofte ta ﬂere
år. Det skal prosjekteres og ﬁnansieres, og viktigst av alt: beboerne skal
informeres godt og grundig. Det er til
syvende og sist de som til slutt skal
vende tommelen opp eller ned på en
eller ﬂere generalforsamlinger.
Hvert år deler vi ut OBOS-prisen
for beste rehabiliterte boligselskap.
Interessen er stor. Mange borettslag
og sameier sender inn søknader for
å bli nominert og er dermed med i
konkurransen om 200 000 kroner.
Og husk: Alle borettslag og sameier
i landet kan søke. Det er som regel
en overvekt av nominerte fra Oslo,
så vi oppfordrer ﬂere boligselskaper
over det ganske land til å bli med i
kampen om prisen.
Juryen er opptatt av at tiltakene
ikke bærer preg av vedlikehold, men
at det er større prosjekter som innebærer et løft for boligselskapet.
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og plassbeplassbesparende undergrunnsløsningen
sparende
undergrunnsløsningenpå
på
markedet. Med
markedet.
Med Metro
Metro får
får du
duplass
plass
til hele
hele 2
til
2 stykk
stykk 55 kubikk
kubikk containere
containere
innenfor arealet
innenfor
arealet av
av en
en standard
standard
parkeringsplass. Verdifulle
parkeringsplass.
Verdifulle arealer
arealer
kan dermed
dermed benyttes
kan
benyttes til
til annet.
annet.

AVFALLSHÅNDTERING
AVFALLSHÅNDTERING
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet samles
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet samles
i dypbrønnersom
somererplassbesparende
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Les mer om prisen og hvordan du
søker inne i bladet og på obos.no/
obos-prisen.

MOLOK
MOLOK DYPOPPSAMLER
DYPOPPSAMLER
er den klassiske avfallsbrønnen –
er den klassiske avfallsbrønnen –
semi undergrunn. Her er kvalitet,
semi undergrunn. Her er kvalitet,
design og driftssikkerhet kombinert
design og driftssikkerhet kombinert
på en helt unik måte. Med Molok
på en helt unik måte. Med Molok
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oppbevares 60% av avfallet under
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Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!
konkurransedyktig tilbud!
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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
Redink
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Vårt tilbud: Smarte og
sikre adgangsløsninger

Entré

Hederlig omtale til OBOS
Boligprosjektet Sandsliåsen ble nominert til Bergen kommunes årlige arkitekturpris
og ﬁkk hederlig omtale av juryen. I år var det derimot Barne- og ungdomssjukehuset
til Haukeland Universitetssjukehus som tok den gjeve prisen.

Nyboligsalget faller

Dørlukkere, lås og beslag

Glass-systemer

− Etter syv måneder med
nedgang i salget, slår
dette nå ut i igangsettingen av nye boliger, sier
administrerende direktør
Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

FOTO: ARASH NEJAD

Låsesystemer

Hittil i år er det solgt
21 prosent færre nye
boliger her til lands sammenlignet med samme
periode i fjor. I Oslo er
nyboligsalget ned hele
77 prosent i tredje kvartal.

Konkurranse om nye
Fornebu-stasjoner
Inngangs-systemer

Hotell-systemer

Safe-låser

Dobbel grønn støtte

Det skal bygges seks nye
stasjoner på Fornebubanen, ﬁre av dem ligger i
Akershus. Nå lanseres en
arkitektkonkurranse for
å få inn designforslag for
disse stasjonene:

Visste du at borettslag og sameier som skal investere i ladeanlegg
for elbiler kan få dobbel støtte?
T EK ST M A RT I N E CECIL IE V IK

Smarte adgangsløsninger
for din tilfredshet
T: 06866
sentralbord.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Mobile vegger

Service

til 2-3 totalleverandør av systemer
for el-ladning, forteller miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad.
Hun oppfordrer styrer til å tenke
kreativt når de vurderer nye miljøtiltak.
− Bildeling, sykkelparkering,
plantekasser i bakgården, bikuber
på taket eller nye lekeapparater?
Eller hva med å vurdere å montere
solceller på taket samtidig som
oljefyren blir kastet ut? Mulighetene er mange, og det er bare å
søke om støtte, sier Molstad. //
Les mer om støtteordninger i Oslo
kommune her: klimaoslo.no og oslokommune.no
Neste søknadsfrist for OBOS gir
tilbake er 28. februar 2018. Les mer
og søk her: obos.no/obosgirtilbake

Fornebu stasjon, Flytårnet
stasjon, Arena stasjon,
Lysaker stasjon, Vækerø
stasjon og Skøyen stasjon.

OBOS jobber
med å få ﬁnne
fram til 2-3 totalleverandører av
ladesystemer
for elbil.

Oslo vil bygge grønt

FOTO: NADIA FRANTSEN

Elektronisk
adgangskontroll
og data

Nå kan du nemlig søke både OBOS
og Oslo kommune om penger når
boligselskapet skal få på plass
ladepunkter for elbiler.
Kommunen innførte den nye
støtteordning i sommer. Tilskuddet
kan være maksimalt 20 prosent av
godkjente investeringskostnader,
og begrenset oppad til 5 000 kr
per ladepunkt det legges til rette
for. Maksimalt tilskuddsbeløp per
borettslag eller sameie er 1 000 000
kr. Det gis ikke tilskudd til selve
ladepunktet.
OBOS ønsker å bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar.
Derfor har OBOS satt av penger til
boligselskaper som planlegger ulike
miljøtiltak, som for eksempel å fase
ut oljefyring eller montere ladeopplegg for elbiler.
− Vi jobber nå med å ﬁnne fram

− Tenk grønt
og søk om støtte, oppfordrer
miljødirektør
Birgitte Molstad
i OBOS.

Oslo kommune deltar
sammen med 15 andre
storbyer i prosjektet
Reinventing Cities som
har som mål å skape en
bærekraftig byutvikling.
Oslo har blinket ut to
eiendommer, en på Stover
og en på Furuset, hvor det
skal bygges miljøvennlige
boliger. – Dette er en av
tingene vi gjør for å ﬁnne
ut hvordan vi best bygger
klimavennlige byer, sier
Hanne E. Marcussen,
byråd for byutvikling.
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Entré nyheter

Skrur på solstrøm i vintermørket
I høst kobler OBOS på solcellene på ﬂere kjøpesentre og næringsbygg i Oslo, blant annet på kjøpesentrene på Tveita og Lambertseter. Til sammen dekker solcellene 7400 kvadratmeter med tak.
— Et viktig ledd i OBOS’ satsning på grønn og bærekraftig energi, sier miljødirektør Birgitte Molstad.

VINTEREN
VINTEREN ER HER!

Ønsker
du å delta?

LA OSS
OSS
GJØRE
GJØRE
JOBBEN!
JOBBEN!
Bestill brøyte- og strøavtale i dag!
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
OGOG
SPYLING
| CONTAINERUTLEIE
| GARTNERTJENESTER
| ANLEGG| OG
ASFALTERING
VINTERTJENESTER
| FEIING
SPYLING
| CONTAINERUTLEIE
| GARTNERTJENESTER
ANLEGG
OG ASFALT
T

Søk via
obos.no/obos-pr
isen
Fristen for påmeld
ing er 5. mars.

Hvem får OBOS-prisen?
Skinner borettslaget eller sameiet ditt etter å ha blitt rehabilitert?
Da kan dere vinne OBOS-prisen 2018.
Prisen på 200 000 kroner deles
ut til våren – for 27. året på rad.
Den går til et boligselskap som
har lykkes spesielt godt med
en omfattende rehabilitering.
I tillegg kan juryen dele ut en
miljøpris på 50 000 kroner.
− OBOS-prisen er ment å skape
positiv oppmerksomhet rundt
den kontinuerlige oppgraderingen som ﬁnner sted i store boligområder. Det sikrer boligkjøpernes investering og det gir en
positiv signaleffekt til omgivelsene og lokalmiljøet. Gjennom
prisen vil OBOS også framheve
at arbeidet bekostes av beboerne
selv, sier Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS.
Alle typer boligselskaper kan
delta, uavhengig av om de er

forvaltet av OBOS eller ikke.
Og det spiller ingen rolle om
dere har rehabilitert fasader og
balkonger, eller gjennomført en
oppgradering av uteområder
eller baderom. Alt vi bli vurdert
av juryen.
Årets pris gikk til Nordre Gran
borettslaget i Oslo. Der ble et
helt bomiljø fornyet fra topp
til tå. Året før var det Ammerudsletta borettslag som stakk
av med prisen, etter en ﬁreårig
rehabilitering til 120 millioner
kroner.
Hovedprisen er forbeholdt
større prosjekter, men OBOS
ønsker også å premiere mindre
tiltak. Det ble derfor i år innført
en ekstrapris for grønne eller
sosiale miljøtiltak. //

Nordre Gran
borettslag vant
OBOS-prisen
i år.

FA K TA

Dette blir vurdert
• Situasjonen før og etter rehabiliteringen.
• Økonomi / kost / nytte
• Energiøkonomisering
• Miljø
• Beboertilfredshet
• Tilgjengelighet
• Arkitektur
• Teknisk løsning
• Helhetlig tenkning
Tidligere vinnere
2017: Nordre Gran borettslag
2016: Ammerudsletta borettslag
2015: Røverkollen og Svarttjern
borettslag
2014: Bjerkehaugen borettslag
2013: Skrenten borettslag
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Manglerud borettslag ligger i en vestvendt skråning, hvor
det har vært gamle
bekker, vannløp
og problemer med
drenering.

Tema rehabilitering

− Vi ﬁkk sjokk da vi så
hvor ille det var
Borettslaget står i startgropa av en omfattende rehabilitering av
fasader, tak og uterom. Og beboerne er positive, til tross for at krafttaket kan komme til å koste dem 150 millioner kroner.
TEKST: HEIDI RØN EID
F O T O : A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O

– Sluttpussen har falt av veggen fordi fukt har trengt inn. Det kommer av en
dårlig utførelse da fasaden ble rehabilitert, sier styreleder Morten Hermansen
(t.v.), her sammen med prosjekt- og byggeleder Vidar Frydenborg fra OBOS
Prosjekt.

8 BOLIG & MILJØ

BOLIG & MILJØ 9

Tema rehabilitering

FA K TA
Bryn

Svartdalsparken

i er lekfolk, men selv med
vår kunnskap så vi at det
var et stort vedlikeholdsbehov.
Murpussen på fasaden hadde
begynt å ﬂasse av, det var et
hull i taket, vann kom inn og
bindingsjernet begynte å vises
i oppgangene. I tillegg hadde
mange beboere klaget på fukt
i kjelleren og at de måtte kaste
tingene de hadde oppbevart der,
sier styreleder Morten Hermansen i Manglerud borettslag.
Styret tok kontakt med OBOS
Prosjekt, som utarbeidet en vedlikeholdsnøkkel og en utvidet
tilstandsrapport. Rapportene var
ikke lystig lesning. Det sto mye
verre til enn styret hadde trodd.
Takene burde skiftes, fasadene
rehabiliteres og igjen måtte det
dreneres rundt blokkene, for å
nevne noe.
– Vi hadde en viss formening
om at det var ille, men at det
var så ille, det kom som et sjokk.
Det var spesielt overraskende at
dreneringsarbeidet vi hadde fått
utført i 2012 var gjort så dårlig
at det måtte gjøres om igjen. Det
som først slo meg var: hvordan
skal vi fortelle dette til beboerne?

V

Beboerne snudde. For å vise beboerne hvordan det stod til med
bygningene, samlet styret og
OBOS Prosjekt inn bilder, før de
innkalte til et informasjonsmøte.
– Til å begynne med kunne
ikke beboerne fatte at det stod så
dårlig til. De hadde mest oversikt
over det ytre vedlikeholdet og
om plenen var klippet ordentlig.
Men da vi dokumenterte forfallet
med bilder og de ﬁkk snakke
med ekspertisen i OBOS Prosjekt,
var det ﬂere som gikk og så selv.
Da de så hvor ille forfallet og
etterslepet var, var det mange
som snudde og ble positive, sier
Hermansen.
Siden den gang har styret arrangert ﬂere informasjonsmøter
og sendt ut informasjonsbrev
10 BOLIG & MILJØ

Operatunnelen

Manglerud
Borettslag, Oslo
Ligger i Manglerudveien 1-16,
Svartdalsveien
46-54 og Steinborgveien 30-44.

1947
til beboerne. Og i mai ble saken
stemt over på ekstraordinær
generalforsamling.
– Styret ønsker å gjøre ting helhetlig og langsiktig, ikke utføre
klattvis vedlikehold. Vi la vekt
på at dersom vi gjør alt samti-

Det som først
slo meg var: hvordan
skal vi fortelle dette
til beboerne?
MORT EN HER M A NSEN

dig, blir det mindre kostbart på
sikt. Og at hvis vi gjør alt på én
gang blir vi ferdig med det, og vi
slipper å ha maskiner her hver
sommer i lang tid. Generalforsamlingen vedtok å gå inn for
fullt vedlikehold, med 81 prosent
av stemmene, sier han.
Økte felleskostnader. Rehabiliteringen innebærer at felleskostnadene øker fra rundt 3200 kroner per måned til litt over 5000
kroner for en treroms leilighet.
– Det er ikke særlig morsomt å
påføre beboerne økt husleie. Vi
vet at det er noen som sliter økonomisk og da er en økning lite

Her har
murpussen falt
av fasaden og
hullene er blitt
tettet ﬂekkvis.

FA K TA

Slik går de fram
Vår 2016: Vedlikeholdsnøkkelen utarbeides
Vinter 2017: Kostnadsrapport utarbeides
Vår 2017: Prosjekteringsperiode
April 2017: Utsendelse av
tilbudsforespørsel til entreprenør, med ﬁre ukers frist.
Forsommer 2017: Oppklarende møter med aktuelle
entreprenører.
Juli 2017: Valg av entreprenør
Sensommer og høst 2017:
kontraktsmøter, tekniske
avklaringsmøter og arkitektbistand.
Høst 2017: Oppstart
drenering
Vinteren 2017/2018:
Planlagt start av arbeidet på
bygningene
Vinteren 2019/2020: Planlagt ferdigstillelse

heldig. Men de som ser hvordan
det står til med vedlikeholdet,
ser nødvendigheten av å gjøre
noe, må man så må man. Nå
skal vi ikke ha etterslep, nå
skal vi gjøre det ordentlig, sier
Hermansen.
Dreneringen startet allerede i
høst, og resten av arbeidet starter trolig i vinter. Styrelederen
er tydelig på at borettslaget står
foran en krevende tid.
– Det kommer til å bli mye
jobb og støy. Uteområdet kommer til å være en byggeplass i
2–3 år, og det kommer ikke til å
se pent ut. Vi har informert om
hvor ille det kommer til å bli,
og ikke pyntet på situasjonen.
Samtidig har vi også informert
nøye om hvor ﬂott det kommer
til å bli når arbeidet er ferdig,
sier han. //

Når rehabiliteringen
er over vil beboerne
oppleve at leiligheten
blir varmere. Nå er det
ﬂere som kler på seg når
de kommer hjem.
MORT EN HER M A NSEN

Borettslaget
er i gang med
drenering.
Massene som blir
til overs brukes
til å planere
uteområder.

Rundt vinduet
på loftet er det
tydelig at bjelkelaget er fuktig.

Den første blokken
stod ferdig i 1947, og
hele borettslaget var
ferdigstilt på midten
av 50-tallet.

224
• Består av 224
leiligheter fordelt på
14 blokker.
Kvadratmeter
• Leilighetene er fra
40 til 70 kvm.

I muren har
det kommet
setningsskader
som gjør at
murveggen
smuldrer opp.

Nabolaget
• Manglerud borettslag ligger i et stille
og rolig område,
med kort vei til Ekeberg og Østensjøvannet.
• Manglerud senter
ligger fem minutter
unna og T-banen til
Oslo Sentrum tar 12
minutter.
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Tema rehabilitering

Rehabilitering fra A til Å

UNDER

Her er huskelisten styret trenger når
boligselskapet skal rustes opp.

1

TEKST: HEIDI RØN EID

FØR

1

4

Følg en vedlikeholdsplan

En vedlikeholdsplan kartlegger bygningsmassens tilstand,
hva som bør vedlikeholdes
når og kostnader knyttet
til tiltakene, slik at styret
kan planlegge og prioritere
nødvendig vedlikehold. Ved å
utføre planlagt vedlikehold vil
eventuelle skader og unormal
slitasje vanligvis begrenses,
og vedlikeholdet blir rimeligere. Dersom vedlikeholdet
først utføres når beboere har
oppdaget at noe er ødelagt
eller ser mistenkelig ut, er det
en indikasjon på at tiden for
vedlikehold er overmoden.

2

Forbered
beboere

Informer beboerne godt,
gjerne så tidlig som mulig. Da er
det lettere for dem å planlegge
økonomisk og å være forberedt
på arbeidet som må gjøres.
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3

Engasjer
prosjektleder

Styret kan være prosjektleder
selv, men ved sammensatte
prosjekter, eller der det skal
gjøres tekniske valg, anbefales
det ikke. Styremedlemmer har
ofte andre forpliktelser i tillegg
til styrevervet, dette kan gjøre
at tilleggsbelastningen på
styret blir for stor.
Ved å engasjere en profesjonell prosjektleder, vil sameiet/
borettslaget få hjelp til å
utarbeide tilbudsforespørsler,
kontrakter, kostnads- og kvalitetskontroll og ivaretagelse av
byggherrens plikter. Slik bistand
kan gi en mer forutsigbar økonomi og et bedre prosjekt med
lengre levetid.

Beslutt vedlikeholdet
eller rehabiliteringen

stemmes over på årsmøtet, det
vil si generalforsamlingen eller
sameiermøtet. Dette gjelder
også hvis vedlikeholdet må
ﬁnansieres med lån. Finansinstitusjoner krever imidlertid
noen ganger prioritet foran andelseiernes innskudd, og slike
førsteprioritetslån må derfor
godkjennes av årsmøtet. I
enkelte større rehabiliteringer
som innebærer en oppgradering av bygningsmassen, for
eksempel at det skal bygges
større balkonger, er det krav
om at årsmøtet skal behandle
og vedta gjennomføringen.

Før et prosjekt blir besluttet,
må andelseiere eller seksjonseiere involveres gjennom rundskriv og informasjonsmøter der
de kan få innblikk i hva som
faktisk skal utføres og se kostnadsanslag og hva prosjektet
innebærer for bomiljøet mens
arbeidene pågår. Nøkkelen
til vellykket vedlikehold og
rehabilitering er god kommunikasjon med alle parter - både
før, underveis og i etterkant av
ferdig prosjekt.
Styret har vide fullmakter
til å gjennomføre nødvendig
vedlikehold uten at dette

5

Finansinstitusjoner
krever noen ganger prioritet foran
andelseiernes
innskudd

For å få inn sammenlignbare
priser fra håndverkere eller
entreprenører bør det utarbeides en beskrivelse med omfang
av arbeidet som skal utføres.
Her er det viktig å stille krav til
funksjon, kvalitet og toleranser.
Som byggherre har boligselskapet et ansvar for at sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø ivaretas.

Hent inn
sammenlignbare
tilbud

ETTER

1

Sørg for god informasjonsﬂyt

Sørg for at beboerne får
tilstrekkelig og relevant informasjon om ulemper, fremdrift,
kontaktpersoner i prosjektet
etc. Det er viktig at prosjektet
dokumenteres gjennom rapporter og referater. Styret må være
forberedt på å delta på byggemøter og ta stilling til endringer i
prosjektet.

2

Ettårsbefaring

Innen ett år etter overtakelse
holdes en ny befaring, hvor
entreprenør, byggherre og
prosjektleder gjennomgår
kontraktsarbeidet og ser om
det er noe som må utbedres
av entreprenør.

Forebygg
skader

Sameiet/borettslaget er
byggherre og har ansvar
for å forebygge skader hos
håndverkerne gjennom byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven. Dette innebærer
at det skal utarbeides en
plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø i byggeperioden.
Boligselskapet som byggherre
skal påse at denne følges opp.
I tillegg har entreprenøren
selvstendig ansvar for de
ansattes sikkerhet gjennom
Internkontrollforskriften.

3

Ta vare på beboere
som ikke kan bo
hjemme
Andelseiere som ikke kan bo
hjemme under rehabilitering
har ikke krav på å få dekket
annen innlosjering, men kan
ha krav på dekning av tap som
følge av avbrudd i «bruken av
eiendommen». Dette er ikke på
samme måte deﬁnert i eierseksjonsloven. Slike problemstillinger er ofte knyttet til arbeid
på våtrom og VVS-anlegg,
samt utskifting av heisinstallasjoner.
I praksis løses slike situasjoner ved at styret tidlig
kartlegger spesielle behov,
informerer godt, samarbeider med helsemyndigheter

og bidrar med dugnadsånd,
for eksempel til matinnkjøp.
Dersom beboere mister tilgang
til vann og avløp er det vanlig
å etablere provisoriske dusjog toalettmuligheter i kjellere
eller i brakker ute, slik at det
fortsatt er mulig å bo hjemme.

4

Overtakelse av
arbeidet

Når arbeidet er utført holdes
en overtakelsesforretning,
hvor det skrives en protokoll.
Protokollen fastsetter dato for
overtakelse, reklamasjonsperiode og ettårsbefaring.
Til protokollen vedlegges en
mangelliste over arbeidet som
skal utbedres av entreprenør
med en frist.

2

Reklamasjonstiden er
fem år

Fristen for å reklamere på arbeidet er normalt fem år. Fristen
gjelder imidlertid ikke skjulte
feil og mangler som man ikke
hadde mulighet til å oppdage
innen fristen. Dersom styret
oppdager en feil eller mangel
er det viktig å gi beskjed så
tidlig som mulig.

Kilder: Øyvind Bodsberg, teknisk
sjef OBOS Prosjekt, Hilde Strømfjord Henden, OBOS Prosjekt og
Nils Ove Stennes, Forvaltningskonsulent OBOS Forvaltning.
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SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

30%
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Haukåsen sameie, med 272 leiligheter konverterte til bergvarme i 2016.

Sparer
kr. 825.000,-/år
etter konvertering til bergvarme.

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!

Varmeentreprenøren

Velkommen til vårt
showroom i Østre Aker vei 215!
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EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.

Tema rehabilitering
Rørene fra 1968
var i meget dårlig
forfatning, og kunne
forårsaket store
lekkasjer om kun
kort tid.

Slik unngår du rør
når alle skal ha nye bad
Da rørene til både kjøkken og bad måtte fornyes, ble borettslaget
i Stavanger en byggeplass i over fem måneder.
T E K S T J O R U N N W O L D F O T O J O N A S B O S T R Ö M / M O N TA G E

ehabiliteringen har krevd mye
av beboerne i Sørmarkå borettslag, men enda mer av styret.
Avgjørelsen ble tatt i felleskap
på generalforsamling. Beboerne
var enige om at prosjektet måtte
gjennomføres for å unngå lekkasjer og forsikringssaker. Nå, etter
at badene er på plass, er de ﬂeste
beboerne godt fornøyd, men tilværelsen underveis ble særdeles
upraktisk og nokså krevende.

ville bli en byggeplass. Styret
hadde informert beboerne om
hva som ventet dem, men da
arbeidene var i gang, ﬁkk jeg
likevel ﬂere henvendelser enn
jeg hadde sett for meg.

R

Koordinatoren. Beboerne måtte
åpne hjemmet sitt for håndverkere, leve uten bad og godta
støv og støy i ﬁre uker. Mange så
ingen annen utvei enn å ﬂytte ut
og bo hos venner og familie.
Inger Hagan, styremedlem i borettslaget, sa seg villig til å være
kontaktperson for håndverkere
og beboerne i ukene arbeidene
skulle pågå. Det ble en større
jobb enn hun først så for seg.
– Vi visste jo at borettslaget
16 BOLIG & MILJØ

Beboerkaffe. – Vi hadde ﬂere informasjonsmøter i forkant, men
for beboerne var det likevel ikke
lett å vite hvordan situasjonen
ville bli før de stod i det. Vi lærte
å ikke undervurdere informasjonsbehovet. Derfor inviterte
styret til beboerkaffe da det stod
på som verst, forteller hun.

Styremedlem Inger Hagan på det provisoriske
badet som ble satt opp for å lette situasjonen
for beboerne i denne krevende perioden.

En belastning. – Jeg hjalp til
så godt jeg kunne og tror det
lettet frustrasjonen at jeg var
tilgjengelig. Jeg kan love deg at
det bråker og støver når et bad
hogges opp! Det er klart det
er en belastning å ha det sånn
hjemme i sin egen leilighet i ﬁre
uker, fastslår Hagan.

FA K TA

Dette ble gjort
Vann-, tak- og
avløpsrør ble byttet.
Rørene var fra byggeåret 1968 og i meget
dårlig forfatning.
Badene måtte rives
og bygges opp på
nytt.
Varmtvannsberedere i hver leilighet
ble erstattet med
felles beredersentral.
Prosjektet pågikk
i 5 måneder, 4 uker
i hver leilighet, ﬂere
leiligheter ble tatt
samtidig.
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Tema rehabilitering
Slik ble et av de nye
badene i borettslaget.

Ny - enda
mer effektiv!
BEST
I TEST

Kiwa Teknologiske Institutt
2013 · 2015 · 2016
Selv planla hun å bo hjemme
gjennom hele perioden for å
være tilstede for beboerne, men
da hun så hvor mye støv det ble
ombestemte hun seg.
– Det ble ﬁnkornet betongstøv
overalt i fellesgangen, til og med
på det provisoriske badet.
Hagan ﬂyttet inn hos en venninne i Sandnes deler av tiden.
Lange dager. Mye av fritiden gikk
med i denne perioden. Prosjektet
har vært en påkjenning, men
hun ser også positive sider for
bomiljøet.
– Jeg opplever at vi hilser
mer på naboen, og at vi hjalp
hverandre når leilighetene skulle
klargjøres for håndverkerne. Akkurat det tror jeg kan være ﬁnt
for bomiljøet.
Full forståelse. Steinar Håland
fra OBOS Prosjekt har vært
byggeleder og støtte for styret.
18 BOLIG & MILJØ

Han har full forståelse for at det
er ubekvemt å bo på en byggeplass, og for at styremedlemmene må bruke en god del av
fritiden sin på prosjektet.
– Når vi starter slike prosjekter
har vi alltid møter der vi forsøker
å formidle hva beboerne kan forvente, både fra styret, totalentreprenøren og fra oss. Vi vet at det
kommer til å bli en belastning,
særlig for styret. Da er vi der for
å støtte dem. Når arbeidene er
ferdig, pleier beboerne å være
fornøyd med resultatet. Det
skjedde også her, forteller han.
Håland syns det er viktig at
beboerne får faste datoer å
forholde seg til. Planen for når
arbeidene skal starte og avsluttes i hver leilighet er ufravikelig,
og det formidler han tydelig til
totalentreprenøren.
«Akkurat pusset opp mitt bad».
Håland oppfordrer borettslags-

Borettslaget
regnes som en
byggeplass
mens prosjektet
pågår. Styret blir
ansvarlig byggherre. OBOS Prosjekt var innleid
for å hjelpe styret
trygt igjennom
det omfattende
arbeidet.

styrer generelt til å være litt
strenge og ta lederrollen. Det vil
lette situasjonen og få prosjektet
til å gli bedre. En typisk innvending styrer får når de skal i gang
med et rørfornyingsprosjekt
er at prosjektet ikke kan være
nødvendig hos dem som akkurat
har pusset opp badet.
– Det kan være surt for en
beboer som akkurat har brukt
penger på å pusse opp badet
sitt, å få vite at borettslaget skal
gjennomføre rørehabilitering.
Vanlig oppussing omfatter ikke
rørutskifting, og hele badet må
dessverre fornyes når rør skal
byttes. Borettslaget har plikt til å
sette baderommet i stand etter
en slik utskifting av rør, sier
Håland.
Han råder alltid styret til å ha
oversikt over beboernes baderomsoppussinger, samt informere om langsiktige vedlikeholdsplaner. //

Se testen!

www.plumbo.no/best-i-test/

Tema rehabilitering

Støtte til heis
Inntil 50 prosent av
kostnadene til prosjektering og innstallering
av heis kan dekkes
med tilskudd fra Husbanken.
NAV kan innvilge inntil
200 000 kroner per
heis dersom det er
beboere der som har
behov for heis for å
komme seg til og fra
leiligheten.

Trapper
opp
heisplanene
Seks heiser fra garasje til loft
skal gi både eldre og barnefamilier et skikkelig løft. Om ett
år kan de trykke på knappen.
TEKST GEIR A R NE A MLIEN
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vordan lokke til seg ﬂere
barnefamilier og samtidig
gjøre hverdagen enklere for eldre
beboere? I Mjughaug Terrasse i
Hafrsfjord er løsningen heis.
− Du drar ikke en barnevogn
opp trappene til fjerde etasje.
Det er ingen tvil om at boligene
blir enda mer attraktive for alle
når vi får heis, sier styreleder Jon
Sunde.
65-åringen har selv følt på
kroppen hvor vanskelig det kan
være å komme seg ut uten heis.
− Før jeg skiftet begge hoftene
måtte jeg planlegge dagen på en
helt annen måte. Det var ikke
bare å løpe ned trappa hvis du
skulle ut og ordne noe.
Borettslaget med 88 leiligheter
har mange eldre beboere, og når
leiligheter blir lagt ut for salg er
det sjelden yngre mennesker
på visning. Det frister ikke med
trappevandring fra garasjen,
gjennom ﬁre etasjer med leiligheter og til topps på loftet hvor
bodene er.
– Det er 500 meter til nærmeste skole, likevel velger få barnefamilier å bosette seg i borettslaget, fastslår Sunde.

H

Styret fremmet allerede i 2015
et forslag om å bygge heiser,
men det ble nedstemt. Denne
gangen ba styret om lov til å lage
et grundig forprosjekt som var
på plass før beboerne skulle ta
stilling til den store investeringen.
− Vi valgte å presentere et
ferdig prosjekt hvor alt av
dokumentasjon var på plass
når beboeren skulle stemme på
generalforsamlingen.
Og der ble det et ja.
Fem av heisene blir bygget
inntil svalgangen på baksiden av
blokkene, mens en heis bygges
på en av gavlveggene.
– Avtalen med leverandørene
skal være klare i god tid før jul slik at vi får byggestart så tidlig
som mulig i januar, sier Robert
Selseng, avdelingsleder i OBOS
Prosjekt Rogaland.
Hele prosjektet har en ramme
på rundt 22 millioner kroner,
men beboerne slipper å betale
hele denne regningen. Husbanken har nemlig innvilget en støtte
på nesten 9 millioner kroner,
og det er søkt om støtte på til
sammen 1,2 millioner kroner

Hverdagen
blir enklere
for beboerne
når heisene på
baksiden av
blokkene er på
plass.

FA K TA

Borettslaget
Mjughaug terrasse
Mjughaug

Bryn

Kvernevik

Harfsfjord bru

Hafrsfjord
utenfor Stavanger

1983
Etablert
Borettslaget ble
etablert i 1983

Størrelse
88 leiligheter fra 63 til
104 kvadratmeter
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Tema rehabilitering
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Det er 500 meter
til nærmeste skole,
likevel velger få
barnefamilier å bosette seg i borettslaget.

Heis – trinn for trinn
Idé om heis
Styret vurderer forslag og
står samlet om vedtaket. Sett
i gang forberedende arbeid
og informer beboerne om at
heis vurderes.

JON SU N DE

fra NAV. Dette er støtte beboere
med spesielle behov selv må
søke om.
For hver enkelt beboer betyr
dette at fellesutgiftene øker med
rundt 8.5 prosent, det vil si fra
rundt 300 kroner til 500 kroner i
måneden, avhengig av hvor stor
leiligheten er.
− Under et møte vi hadde i
januar 2016 fortalte en av beboerne at hun følte seg fanget i
leiligheten etter et fall. Hun ble
sittende stort sett inne i halvannet år fordi hun ikke kunne gå
i trapper. Å få heis nå betyr at
mange eldre kan bli boende i sitt
eget hjem lenge, sier Selseng.
Styret vurderer også muligheten for å montere solceller på
taket mellom heisene og bygningen. Tanken er å lage egen strøm
til drift av heisene og til belysning av fellesarealer. Og en gang
i framtiden kanskje borettslaget
vil bygge tre, ﬁre nye leiligheter
på loftet.
− Da får vi virkelig god økonomi i dette. Men nå skal vi først få
heisene på plass, så begynner vi
å tenke på de neste prosjektene,
forteller Jon Sunde. //

Befaring
under planleggingen av
heiser.

Tegningene
viser heisløsninger i
borettslaget.

Forprosjekt
Styret kontakter boligbyggelag eller annen
rådgiver. Frem forslag for
generalforsamlingen/sameiermøtet som beslutter om det
skal igangsettes forprosjekt.
Styret engasjerer en prosjektleder og søker Husbanken om
prosjekteringsstøtte (inntil 50
prosent). Informer beboerne
slik at vedtak om investeringskostnader og endring av
fellesutgifter kan fattes.
Prosjektleder utfører forprosjekt i samarbeid med styret
og forretningsfører/rådgiver.
Kontakt ulike eksperter for å
få vurdert mulige løsninger og
kostnader. Søk Husbanken om
tilskudd og eventuelt lån.
Styret legger fram forslag til
heisløsninger på generalforsamling. Forslaget inkluderer
kostnader, ﬁnansiering og
kostnadsfordeling. Generalforsamlingen/sameiermøtet
vedtar igangsetting av heisinvestering med 2/3 ﬂertall.
Byggeperioden
Styret leder prosjektet
sammen med prosjektleder
og forretningsfører/rådgiver.
Infoskriv sendes ut under
byggeprosessen for å informerer om framdriften.

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

02490

Kilde: NBBL
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Bolig & Miljø innovasjon

− Kanskje noen her
ﬁnner den nye oljen?
Hva kan skje når du gir ni små gründerselskaper en million kroner hver,
kontorplass og tre måneder med intensiv hjelp?
TEKST GEIR A R N E A MLIEN FOTO : A R A SH N EJA D

O

BOS satser på teknologigründere og har gått inn
som partner i Startuplab – som
hvert år dytter fram rundt 50
oppstartbedrifter.
OBOS har satt av inntil 100
millioner kroner de neste årene
til investeringer i startups og
andre typer innovative virksomheter.

Samfunnsansvar. – Skal den
nye økonomien og gründerne
slippe til, må vi som veletablerte bedrifter være villige til å ta
risiko. Det er en viktig del av vårt
samfunnsansvar, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.
Nå har OBOS sammen med
ABB og Telenor engasjert seg i et
hurtigprogram hvor ni oppstartbedrifter skal bli hjulpet fram
på tre måneder. Det var over
hundre søkere til programmet.
Og det er nettopp dette som
er konseptet til Startuplab: å
invitere gründerne inn for en
begrenset periode. I lokalene i
24 BOLIG & MILJØ

Forskningsparken i Oslo får de
et gründermiljø og hjelp til å
videreutvikle ideer og å komme
i kontakt med mulige investorer
og kunder. Oppstartbedrifter
som kommer gjennom nåløyet
får også økonomisk støtte.
– Innovasjon er et viktig
satsingsområde for OBOS. Vi
er med for å få inspirasjon og
gode ideer. Hos Startuplab kan
vi fange opp nye trender og ny
teknologi. Vår største motivasjon
er å kunne være første kunde
når det måtte dukke opp noe
nytt. Kanskje noen her ﬁnner
den nye oljen, da vil vi være i
posisjon til å være første kunde,

Skal gründerne
slippe til, må vi være
villige til å ta risiko.
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj
i OBOS

sier prosjektleder Simon Vennerød-Diesen i OBOS.
Etter tre måneder med
intensiv jobbing i den såkalte
akseleratoren, skal de utvalgte
selskapene presentere løsningene de har jobbet med for
mulige investorer og kunder.
Smarte hjem. Joachim Stray
er primus motor i Deﬁgo, et av
selskapene som er plukket ut.
De lager smarthus-systemer
for borettslag og sameier. Kort
fortalt: Lys, dører, garasje, heis,
porttelefon – og en app. Alt
koblet sammen i et system. Du
låser opp dørene med jobbkortet
ditt - eller bankkortet. Samtidig får heisen beskjed om å
komme dit du er. Og når det
ringer på døren ser du hvem
som står utenfor gjennom et
virtuelt kikkehull – uansett hvor
du er. Styret i borettslaget eller
sameiet administrerer systemet
fra en webside.
Selskapet har allerede fått pro-

Hjelpen vi får
er enestående,
sier Joachim
Stray i Deﬁgo
(t.v.), sammen
med styremedlem Sebastian
Gluch og selskapets mentor,
Per Einar Dybvik
i Startuplab i
Forskningsparken i Oslo.

Daglig leder
Declan McCourt
i Deﬁgo (t.v.)
og Kristoffer
Kirkevold som
har laget den
tekniske løsningen for smarthus-systemet.
Joachim
Stray viser
fram smarthus-systemet
de utvikler for
borettslag og
sameier.

duktet ut på markedet. Nå skal
systemet utvikles videre.
– En av tingene vi jobber med
nå er brannvern. Vi ser på løsninger hvor brannalarmen blir
koblet opp til systemet. Går alarmen blir det automatisk sendt
ut en fellesmelding, samtidig blir
alle dører i bygget åpnet. Dette
er løsninger som i dag ﬁnnes i

mange næringsbygg, men ikke i
boligblokker.
Nyttig hjelp. Om Startuplab sier
han dette:
− Hjelpen vi har fått er helt
enestående. De som jobber i
Startuplab kommer ikke bare
med gode råd, de har unik
kompetanse på å bygge virk-

somheter, og er også ﬂinke til
å dele kontaktnettet sitt. Vi prøvde lenge å få til et møte med
Telenor fordi vi ønsket å bruke
noen av deres tjenester, men
kom aldri inn. Beskjeden var at
vi var for små. Dette endret seg
da Telenor ble partner her. Da
ﬁkk vi beskjed om at de hadde et
mål: å hjelpe oss videre. //
BOLIG & MILJØ 25

Min erfaring styreleder
– Mange ganger har jeg
tenkt at bydelen har tenkt
mer på næringslivet enn
beboerlivet, sier Anne
Mikkelsen.

Tok idyllen tilbake
Hva gjør du når nabolaget ditt blir beleiret av narkolangere?
Anne Mikkelsen fant en løsning.
T EK ST: GEIR A R N E A M L IE N FOTO : MORT E N BE N DIKSE N

ederst på Grünerløkka,
mellom gamle bygårder,
livlige utesteder og småbutikker. Litt tilbaketrukket ned
mot Akerselva. Her ﬁnner
du Torvbakkgata borettslag med hagen beboerne i de 55
leilighetene er så stolte av.
Plantene, blomsterbedene,
frukttrærne. Bærbuskene.
Utemøblene har den gamle
vaktmesteren - som selv bor
her – satt bort for vinteren.
Snart skal han fjerne løvet
som klistrer seg til asfalten.
I 2009 ﬁkk de OBOS-pris
for beste uterom. Men livet
på utsiden av porten har
vært langt fra idyllisk. Mer
om det senere.

N

Alle skal med. − Vi har en
superﬁn hage. Mange får
sjokk når de kommer inn her
og ser hvordan vi har det, sier
styreleder Anne Mikkelsen.
Hun skryter av bomiljøet.
Målet er at gryende konﬂikter aldri skal få utvikle seg.
− Hvis det dukker opp
konﬂikter ringer jeg på døra

til de involverte og snakker
med dem. Et eksempel er da
det ble uenigheter mellom
en eldre beboer fra en leilighet og noen ungdommer
som bodde i en annen leilighet. Det løste seg ﬁnt etter
at jeg hadde invitert dem
til møte hos meg. Jeg legger
vekt på å ha personlig kontakt med de som bor her, og
besøker alle som ﬂytter inn.
Jo mer vi som bor her kjenner hverandre, jo bedre blir
det å bo her for alle. Spesielt
barnefamiliene er fantastisk
ﬂinke til å møtes ute i hagen,
og de nøler ikke med å inkludere andre beboere.
En merkelig lapp. Anne
Mikkelsen glemmer ikke
sommeren 2008. Noe var
forandret i ukene hun var
borte fra Torvbakkgata. Det
hang en lapp på porten inn
til fellesgarasjen. Som på
en fyldig meny sto det listet
opp ulike typer narkotika.
Hun trodde det var en slags
spøk, helt til hun oppdaget

en forandring i gaten utenfor. På en strekning på et par
hundre meter telte hun 14
narkotikaselgere.
Ble aksjonister. – Vi var nødt
til å ta tilbake gatene. Vi ble
trakassert og følte oss utrygge i vårt eget nabolag. Slik
kunne vi ikke ha det.
Kort tid etter var det etablert en slagkraftig beboeraksjon. Bannere som henvendte seg til kjøperne ble hengt
opp, og det ble lagt press på
politiet og politikere.
– Vi ble en kjerne med folk
som patruljerte gatene i gule
vester. Etter hvert satte også
kommunen inn vektere for å
trygge gatene.
Kampen mot det åpenlyse
salget av narkotika skulle
pågå helt til ut på sommeren i 2014.
– Vi hadde planlagt en
skikkelig aksjon etter sommerferien, men kom hjem
og oppdaget at de ﬂeste
selgere var borte.
Innsatsen fra beboeraksjo-

nen, politiet og kommunen
hadde endelig gitt det resultatet beboerne drømte om.
– Vi vil alle ha en levende
bydel, men uten narkotikasalg og et støyende uteliv
som gjør at folk velger å
ﬂytte. Mange ganger har jeg
tenkt at bydelen har tenkt
mer på næringslivet enn
beboerlivet.
En plan for alt. Det er ikke
bare i gaten utenfor og i hagen det er orden. Det er planer for alt vedlikehold mange
år framover. Og dukker det
opp problemer underveis, blir
det tatt med en gang. Årets
store prosjekt har vært å
utbedre takene. Nå er det ny,
rød takstein på samtlige.
– Vår ﬁlosoﬁ er å ta tak
i problemer som kommer
med en gang. Vi kunne valgt
å ﬂikke på taket, men tok
alt med en gang. Her er det
lav terskel for å komme til
styret hvis det er noe som
bør tas tak i – både når det
gjelder folk og bygg. //

FA K TA

Torvbakkgata
borettslag

Grünerløkka

Akerselva

Jacob kirke

55 leiligheter i Oslo
Bygget i 1986
Hva leser du?
Akkurat nå Roy Jacobsens «De usynlige»
og EUs nye personvernforordning.
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Hva ser du på?
Nyheter og «Stranger Things».

Spiser helst?
Haha, nei du - jeg vil ikke velge!

BOLIG & MILJØ 27

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

Boligselskapsforsikring OBOS

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

Med Boligselskapsforsikring OBOS kan styret være trygg på at
boligselskapets verdier er godt forsikret. Forsikringen er utviklet i
samarbeid med OBOS gjennom mange år, og forsikringsløsningen er blant
markedets beste. Forsikringen dekker det aller meste som et boligselskap
har behov for.
Eks. på hva som inngår i forsikringen:
• Bygninger, bygningsmessige påkostninger og
forandringer
• Tilbygg til eksisterende boliger
• TV-kabler og utvendige varmerør-/kabler
• Fellesanlegg for TV og radio
• Snøfresere, tilhengere, gressklippere
• Inventar og løsøre som boligselskap eier
• Avfallsystemer under bakkeplan
• Riving, rydding og bortkjøring etter skade
• Lagring og destruksjon av miljøfiendlige rester
etter skade
• Bygningsmessige offentlige påbud etter skade
• Boligselskapets tap av felleskoatnader
• Beboers husleietap
• Huseieransvar

• Byggherreansvar ved rehabilitering
• Styreansvarsforsikring
• Ulykkeforsikring ved dugnad og ulykkesforsikring
for styremedlemmer
• Ulykkesforsikring for barn under 12 år
• Underslagsforsikring
• Yrkesskadeforsikring for midlertidige ansatte + for
styret
• Rettshjelpsforsikring
• Bekjempelse av skadedyr
• Naturskade
• Terrorforsikring
Se vilkår for informasjon om de forskjellige
dekningene, forsikringssummer og egenandeler.

Kontakt oss på boligselskapsforsikring@tryg.no, dersom boligselskapet
ikke er kunde i dag og ønsker tilbud på forsikring.

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

NYHET:

Styr postkassen med mobilen
EN TRYGG HVERDAG GJORT ENKLERE
Vi leverer våre postkasser med lås som kan
VW\UHVDYPRELOHQ'HÁHVWHDGJDQJVNRUW
EULNNHUNDQRJVnOHJJHVLQQWLOnVW\UHWLOJDQJ
WLOSRVWNDVVHQ9LJLUQnPXOLJKHWHQWLOnKD
NXQHWWDGJDQJVNRUWWLOEnGHDUEHLGVSODVV
SRVWNDVVHRJOHLOLJKHWHQGHUKMHPPH
La teknologien forenkle din hverdag!
Stansefabrikken Products AS www.stansefabrikken.no
E-post: post@stansefabrikken.no Tlf: 458 65 935

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

Nå kan vi ta befaring og gi en forhåndspris.
Uten at du trenger å være hjemme!
3§(OIDJQRNDQGXUDVNWRJHQNHOWȴQQHHQDXWRULVHUWHOHNWULNHULGLWWQ¨URPU§GH
RJVHQGHELOGHUDYDUEHLGHWGXºQVNHUXWIºUW6RPUHJHOWUHQJVGHWLQJHQ\WWHUOLJHUH
EHIDULQJIºUYLNDQJLGHJHQYXUGHULQJPHGHQIRUK§QGVSULV7MHQHVWHQHUJUDWLVRJ
XIRUSOLNWHQGHRJGXNDQJMºUHDOWIUDGLQHJHQVRID

Innspill

Mitt ansvar er å ta ansvar for
det jeg har ansvar for.
J E N S S T O LT E N B E R G

ENERGI

Se elfag.no

Vil gjøre oss
til smartere
strømbrukere

ILLUSTRASJON: GETTY IMAGES

Belastningen på kraftnettet vil øke i årene som
kommer. Så hvordan
sikrer vi nok strøm til
alle. Til enhver tid? .
ANDREAS
MYHRE
Direktør krafthandel
i Los Energy

Det er ikke mange år siden
måleren over kjøkkenbenken
viste oss at vi ville bli belastet for
«overforbruk» hvis vi vasket klær
og laget mat samtidig. Man måtte
prioritere, og gjøre en ting av gangen for å ikke belaste strømnettet
for mye. En slags kollektiv energiøkonomisering, eller et bedre ord;
effektøkonomisering.

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

Forsterker kraftnettet. Totalforbruket av strøm øker stadig.
Tidligere kom strømmen fra få,
store anlegg. Fremover vil det bli
stadig ﬂere små anlegg i distriktene som skal forsyne oss med
strøm. Dette gjør at belastningen
på kraftnettet bare kommer til
å øke i årene som kommer. For
at vi skal ha tilgang til strøm til
enhver tid må kraftnettet enten
forsterkes, eller så må man
innføre tiltak som gjør at vi tilpasser oss etter kapasiteten i det
eksisterende kraftnettet.

Smartere strømbrukere. Hvis
netteierne skal forsterke kraftnettet, må de hente inn penger.
Det å forsterke kraftnettet vil
derfor øke nettleiekostnadene
betydelig. Derfor foreslår Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) å innføre en kostnad
for bruk av effekt. Det vil si at
de ønsker å gjeninnføre den
kollektive energieffektøkonomiseringen, og gjøre oss til
smartere strømbrukere.
Abonnementstjeneste. Forslaget
ligner litt på en hybrid mellom
et mobil- og bredbåndsabonnement. Hver enkelt må abonnere
på en maksimumseffekt. Og
dess lavere maksimumseffekt
du velger – dess billigere blir
abonnementet. Overstiger du
abonnementet vil du få en ekstra
regning for overforbruket.
Et annet forslag er at alle
husstander skal ha samme

avregning som næringslivet.
Næringslivet belastes for en
effektkostnad på nettleien.
Effektkostnaden beregnes
ut ifra det høyeste uttaket
på en time gjennom måneden.
Bransjen er enig om at noe
må gjøres for å unngå å bruke
mange milliarder kroner på
å oppgradere kraftnettet,
men de strides om hva de
skal gjøre.
Forbruket fordeles. Begge forslag
vil på sikt gjøre oss til smartere energibrukere. De vil også
gjøre at forbruket vil fordeles
annerledes enn det vi ser i dag.
Forslagene vil redusere investeringsbehovet i nettet, og dermed
holde nettleiekostnaden nede.
Men, det kan også ha stor betydning for kraftprisene. Etterspørselen vil bli snudd fra timer med
knapphet på energi, til timer
med overskudd av energi. //
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FELLESLÅN

Vær forsiktig med
fastrente
FOTO ISTCOK

Flytende eller fast rente? Å velge
feil kan koste beboerne dyrt.
T E K S T J O RU N N W O L D

ladet Dine Penger la
tidligere i høst fram
en oversikt over renten på
fellesgjelden til 100 borettslag og sameier. Der ble det
avdekket enorme forskjeller.
Enkelte borettslag har en
rente på 1,5 prosent, mens
andre har inngått avtaler
om fastrente på godt over
fem prosent. Det kan tilsvare
en ekstra utgift på over
1000 kroner hver måned for
beboere i borettslag med de
dårligste renteavtalene.

B

Mangler kompetanse. OBOSbanken snakker ofte med
styreledere som synes det
er vanskelig å velge hvilken
type låneavtale de vil inngå.
De opplever at de ikke har
den nødvendige økonomiske kompetansen.
– Ikke tro at fastrente kan
slå markedsrenta over tid,
sier Petter Thorshaug, seniorrådgiver i OBOS-banken.
– Ikke velg fastrente for å
tjene på det. Ingen banker
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ønsker å tape på å inngå en
fastrenteavtale. Fastrente gir
større forutsigbarhet for låntaker, men det har en pris.
Den viktigste grunnen til å
velge fastrente måtte være
hvis borettslaget har høy
belåningsgrad og beboernes
økonomi ikke tåler en renteøkning på en til to prosent,
sier han.
Det er ikke bare rentesatsen som er ulempen med et
fastrentelån. Man mister også
ﬂeksibiliteten til å endre løpetiden, gi beboerne mulighet
for individuell nedbetaling
eller å øke lånet ved behov.

!

Vær skeptisk til produkter
som er vanskelig å forstå
Kontakt ﬂere banker, og
velg banken med de beste
betingelsene.

Borettslag kan
ofte få bedre rente
enn både sameier og
privatpersoner fordi de
kan tilby god sikkerhet
Petter Thorshaug, OBOS-banken

Lav rente. – Renten varierer
i tråd med markedet, men
også med belåningsgrad og
type borettslag eller sameie.
Borettslag kan ofte få bedre
rente enn både sameier og
privatpersoner fordi de kan
tilby god sikkerhet, er stabile betalere og utgjør liten
risiko for banken, forteller
Thorshaug.

Lønnsomme råd

Har du ikke økonomisk
kompetanse, skaff deg hjelp
eller betal for et par konsulenttimer.
Hvis mulig, velg økonomisk
kompetanse inn i styret.
Som styreleder handler du
på vegne av beboerne.
Tenk nøye igjennom hva du
skriver under på.
Har du allerede inngått
avtale om fastrente, få hjelp
til å beregne om det lønner
seg å betale seg ut av den.
Kilde: OBOS-banken

Det kostet oss
over 7 millioner
kroner å kjøpe oss ut
av fastrenteavtalen
Styreleder Jostein Grip

Fastrente blir hovedsakelig satt ut fra hvilke
forventninger banken har
til den ﬂytende renten
idet avtalen inngås.
Kjøpte seg ut. Flere
borettslag har med hell
betalt seg ut av dyre
fastrenteavtaler. OTD
borettslag i Tromsø er et
av dem. Det ble etablert
rett før ﬁnanskrisen i
2008, og lånet ble tatt opp
på et tidspunkt da renta
var høy. De valgte å gå for
fastrente med ti års avdragsfrihet i Sparebanken
NordNorge. Ikke lenge
etterpå gikk den ﬂytende
renta vesentlig ned.
Planen var at borettslaget neste år skulle
begynne å betale avdrag
på lånet. Dermed ville beboernes fellesutgifter gjort
et kraftig hopp.
Fikk hjelp. Nå har borettslaget imidlertid fått hjelp

fra OBOS-banken til å
komme seg ut av fastrenteavtalen. De går over til
et lån med ﬂytende rente
uten avdragsfrihet. Renten
gikk ned med over 2,5 prosent og på kjøpet ﬁkk de
mulighet for individuell
nedbetaling av fellesgjeld.
– Det kostet oss over 7
millioner kroner å kjøpe
oss ut av fastrenteavtalen.
Likevel mener vi at dette
skal lønne seg i lengden.
Heldigvis ga OBOS-banken mulighet for lengre
nedbetalingstid slik at vi
slapp å øke fellesutgiftene,
sier styreleder Jostein Grip
i OTD borettslag.
Han forklarer at det er
viktig for beboerne å ha
forutsigbare utgifter.
– Vi er et borettslag bestående av små leiligheter
og dermed mange studenter og beboere i etableringsfasen uten så romslig
økonomi. //

VI TILBYR
LADESTASJON
TIL DIN ELBIL
PÅ ARBEIDSPLASSEN OG HJEMME

Les mer på Bravida.no

Ferdig montert fra
kr 15 000,- inkl. mva
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Jul i bakgården
Mellom bygårdene i Møllergata står beboerne og lytter
til juletoner – fremført av 35 korister.
TEKST HEIDI RØN EID FOTO : A R A SH N EJA D

ålet er å skape et
hyggelig bomiljø. Når
vi har slike arrangementer
gjør det at folk trives her,
sier Jørn A. Jensen, korist i
Rosenhof-koret, og styremedlem i borettslaget.
Koret øver vanligvis i
bygningen rett ved siden
av, så det er kort vei til
bakgården.
– Konserten er vår juleavslutning. Når vi er ferdige går vi opp til meg og
spiser grøt. Det er hyggelig
og lett gjennomførbart,
den største utfordringen
er å koke grøten uten å svi
den i bunnen.

M

Tradisjon. Møllergata 47
borettslag deler bakgård
med fem andre boligselskaper, og bygningene
ruver høyt over koristene.
– Hele bakgården er som
en katedral uten tak. Lyden
er fantastisk. Du kan sitte
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i femte etasje - med åpent
vindu - og høre på. Så vi
har et stort publikum.
Stor interesse. Under fjorårets konsert ble en av naboene så imponert at han
inviterte koret til å synge i
nabobakgården også.
– Det var artig at det ble
to konserter i år. Det er
ﬁnt å kunne spasere fra
den ene konserten til den
andre, sier Jensen.
Han forteller at styret får
bare positive tilbakemeldinger på konserten, også
fra de som ikke deltar selv.
– De største fansene er
faktisk de som aldri er
med. De synes det er veldig
hyggelig at det arrangeres
i borettslaget. Når beboerne skal selge leilighetene
trekkes alt som skjer i
borettslaget fram for å vise
at dette er et hyggelig sted
å bo. //

Julekonserten
har blitt en tradisjon i bakgården
i Møllergata 47.
Dirigent Tage
Tysland og
koristene skaper
julestemning for
beboerne.
Monica Strømdahl og Harry
Booth følger med
på konserten fra
vinduet.
Etter konserten
samles koristene
til juleavslutning
med gløgg og
grøt.
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Kontakt oss:
tlf. 22 99 18 80
oed@obos.no

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.

SIKKERHET

Unngå brann
i jula
Er det lenge siden du
kjøpte nye juletrelys?
TEKST HENR IK SØR LIE
F O T O C O L O U R B OX

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

Det er ikke levende lys, men
elektrisitet som er årsak til ﬂest
branner – enten på grunn av feil
bruk eller feil i el-anlegg og elektriske produkter. Hvis du har arvet
et vaffeljern av bestemor, kan det
være en god investering å få byttet
ut den gamle ledningen.
Fagsjef Ann Elisabeth Spets i
Norsk brannvernforening tror
mange bruker gamle juletrelys år
etter år.
– Skjøteledninger, forgreninger
og overbelastning på ledningsnettet er typiske årsaker til brann.
Lading om natta. El-produkter
har blitt mindre brannfarlige enn
tidligere, og dette gjelder særlig
vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Like fullt kan de fortsatt
være årsak til brann og vannlekkasje.
– De ﬂeste har i forsikringsvilkårene at man skal føre tilsyn
med slike produkter. De bør ikke
brukes når du sover eller ikke er
hjemme.

Du kan lese mer om brannsikring på neste side
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REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR OG KABA LÅSESMEDPARTNER
Guide sikkerhet

Dørautomatikk
Adgangskontroll
Porttelefon

– Hva med mobiltelefoner og nettbrett? Mange anbefaler å unngå
lading om natten, men er det egentlig farlig?
– Jeg har ingen statistikk på
det, men det handler nok om at
folk sovner med mobilen under
puta eller med pc på dyna. I
verste fall kan det skape brann.
Personlig lader jeg mobilen på
nattbordet, og da tror jeg at
risikoen er mikroskopisk. Jeg
vil uansett anbefale å ha ﬂere
røykvarslere i boligen – inkludert
én i hvert soverom.
Komfyren en versting. Hun
minner om å sjekke batteriet i
røykvarsleren. Dette er rutine
for mange, men Spets anslår at
opptil 30 prosent av husholdningene har en røykvarsler som
ikke virker. I fjor omkom 40
personer i brann, og de eldre er
overrepresentert i statistikken.
Mat som glemmes på komfyren
er årsak til ﬂest branntilfeller i
norske hjem.
– Komfyrvakt kan anbefales til
alle, men det er spesielt viktig
for hjemmeboende eldre og
for folk med rusproblemer og
manglende boevne, sier Spets.
Brennende julepynt. Rundt
juletider bidrar matlaging, stress

Vil du være med å teste
nye løsninger?
OBOS er i full gang med å utvikle
ﬂere digitale løsningene, blant annet
i portalen Styrerommet.
− For å være sikre på at vi lager
produkter og tjenester dere liker og
ser nytten av, trenger vi framover
styrer og styremedlemmer som vil
være med å teste. Vi skal naturligvis
gjennomføre omfattende testing selv
også, men det er viktig at vi får høre
fra dere hva dere liker og ikke liker
slik at vi kan gjøre tjenestene best
mulig før vi ruller ut løsningene til
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og levende lys til en økning i
antallet branner. Hvis du må
ha dekorasjoner og julepynt i
nærheten av levende lys, bør
dette være impregnert med en
brannhemmende spray.
– En slik spray kan redusere
risikoen, men hovedregelen er at
du ikke forlater rom med levende lys, sier Spets. //

Mat som glemmes
på komfyren er årsak til
ﬂest branntilfeller
i norske hjem.

alle, sier Eiliv Mæhle Liljevik i OBOS.
Han er på jakt etter dere som
synes det er litt moro å være tidlig
ute med nye tekniske løsninger.
– Fordi det er gøy er jeg med i såkalte beta-programmer hvor det blir
testet ut løsninger for blant andre
Sonos, Spotify og Apple. Du kan
naturligvis selv velge hvor mye tid
du vil bruke på å gi oss tilbakemeldinger om det du tester. Om dere
har lyst å være med på slik testing,
håper vi også det er ok å spørre
noen av dere om dere har lyst til å
være med i fokusgrupper og andre
litt mer formelle testprogrammer.

Minn beboerne om
brannfare og tiltak
1. Sjekk batteriet i røykvarsler
2. Vit hvor du har slokkeutstyr og kjenn
til rømningsveier
3. Mange branner starter på komfyren
– følg med.
4. Pass på levende lys.
5. Gamle og slitte elektriske produkter, skjøteledninger, forgreninger
og overbelastning på el-nettet kan
utløse brann. Er det på tide kjøpe nye
juletrelys?
6. Ring 110 ved brann.

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.
Send en e-post til eiliv@obos.no hvis du
har lyst å være pilottester og/eller om styret kan tenke seg å prøve ut nye Styrerommet.no etter nyttår.

Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for
mer informasjon.
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Guide juristen
TIPS

5 råd på veien mot
nytt styre
M Ø T E K U LT U R

Skal utvikle enda bedre tjenester

Trusler og sjikane. Hva må styret tåle?

Er OBOS en god forretningsfører? Ja, sier ni av ti styreledere.

Hva kan styret gjøre når kjefting og krangling tar fullstendig
overhånd?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Spørsmål: I vårt borettslag er
det blitt en røff tone på generalforsamlingene, et par beboere
har fått for vane å nærmest
skjelle ut styret for både det ene
og det andre. Det hele begynner
å bli ubehagelig, er dette greit?
Svar: Dette reiser spørsmål om
hva som er alminnelig folkeskikk, hva som representerer en
god organisasjonskultur og hva
som er jussen i det hele.
Det er selvsagt aldri god folkeskikk å skjelle ut sine medmennesker, uansett hvor uenig
man måtte være i sak. Dessverre
vil det alltid være enkeltpersoner
som ikke evner å te seg. Det betyr
imidlertid ikke at man skal slutte
å kreve at personer som opptrer
på en eller annen arena – for eksempel på en generalforsamling
– opptrer i samsvar med alminnelig aksepterte adferdsnormer.
Det er svært uheldig dersom
en ukultur får utvikle seg. I min
jobb har jeg sett eksempler på
boligselskaper som nærmest blir
umulige å styre fordi folk til slutt
ikke orker å ta styreverv fordi det
følger med så mange ubehageligheter. I enkelte tilfeller hører
vi om beboere som dropper å gå
på generalforsamlingen fordi de
ikke orker timevis med krangling
og kjefting.
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Valgkomiteen har en viktig jobb
å gjøre, og den bør starte nå.

STYREARBEID

Jeg var selv på en generalforsamling en gang der det ble
brukt nærmere to timer bare på
å komme seg gjennom konstitueringen av møtet, normalt
en formalitet som tar fem til ti
minutter.
Når det gjelder gjennomføringen av generalforsamlingen/
årsmøtet i borettslag og sameier
med svært høy temperatur, er
det viktig at man har en dyktig
møteleder som evner å styre på
en god måte. God møteledelse er
i disse tilfellene en balansegang
mellom å la folk komme til orde,
samtidig som man kan slå ned på
uakseptabel oppførsel.
I borettslag eller sameier der
det er høyt konﬂiktnivå, kan det
være en ubetinget fordel å hente
inn en ekstern møteleder, en
med distanse til konﬂiktstoffet.
Dersom noen fra styret – typisk
styreleder - skal lede møtet i
slike saker, vil det fort bli en
umulig balansegang mellom å
forsvare seg mot påstander og
samtidig styre debatten på en
nøytral og god måte.
Spørsmål: Har vi ikke noe vi
virkelig kan slå i bordet med
ovenfor de verste uromakerne,
noen av dem sender jo også
sjikanerende tekstmeldinger og
skjeller oss ut på telefon i lang tid
etter selve generalforsamlingen?
Svar: Dette blir selvsagt en
balansegang. På den ene siden
må styret tåle å få kritiske spørsmål. Styret bør også utvise pro-

fesjonalitet, ro og en viss grad av
toleranse i tilfeller der spørsmål
framsettes i en upolert tone.
På den annen side er det klart
at styret ikke skal ﬁnne seg i
sjikane eller trakassering. Slike
tilfeller kan og bør behandles
som misligholdssaker som kan
utløse de sanksjoner borettslagsog eierseksjonsloven åpner for,
dette vil i praksis si skriftlige
advarsler og i ytterste fall salgspålegg.
I slike saker er imidlertid saksbehandlingen uhyre viktig, det
bør gis tilstrekkelige og tydelige
advarsler, og vedkommende må
gjøres klart oppmerksom på
konsekvensene av å ture fram
som han gjør. Det er hele tiden
svært viktig at styret opptrer
profesjonelt og korrekt på alle
stadier av saken.
Det beste er selvsagt at saken
løses utenfor rammene av en
formell misligholdssak. I mange
tilfeller vil en megling, for
eksempel i regi av konﬂiktrådet
- som ﬁnnes i alle kommuner være et godt alternativ. //

OBOS har gjennomført to kundeundersøkelser i løpet våren og høsten, en
undersøkelse som omfatter styreåret
2016/2017 og en mindre undersøkelse til
nyvalgte styreledere.
− Vi er godt fornøyd med resultatet,
men har områder vi skal utvikle videre.
Vi jobber spesielt med å utvikle våre
digitale løsninger som Styrerommet,
hjemmesideløsningen Herborvi.no og andre tjenester som skal gjøre styrearbeidet enklere for styret, sier markedssjef Anette Lona i OBOS, divisjon
forvaltning og rådgivning.
Totalt 1760 styreledere svarte på
undersøkelsen. Hele 94,5 prosent oppgir
at de føler seg verdsatt eller svært høyt
verdsatt av forvaltningskonsulenten, og
de opplever OBOS som forretningsfører
som bra eller svært bra.
− Veldig mange gir uttrykk for at forvaltningskonsulenten er en viktig person
for utøvelsen av styreledervervet. Det er
derfor gledelig å registrere at konsulentene totalt sett får meget gode tilbakemeldinger på sitt servicenivå og sin bistand.
210 styreledere har svart på undersø-

kelsen som går til nyvalgte styreledere.
86 prosent svarer at de er fornøyde eller
svært fornøyde med forvaltningskonsulenten og OBOS som forretningsfører.
− Alle nye styreledere får tilbud om
et oppstartsmøte med sin konsulent.
Etter svarene å dømme er dette et nyttig
møte for nyvalgte styreledere. Vi ser
at det også vil være nyttig å utarbeide
enda mer skriftlig veiledning som kan
være til hjelp i styrevervet. Videre vil vi
vurdere et opplegg for nye styreledere
etter at de har fått litt erfaring med
vervet, sier Lona.

– Vi har en periode hatt problemer med
mottak og registrering av fakturaer. Vi er
i full gang med ulike tiltak som skal løse
problemene og sikre god fakturabehandling. Vi er blant annet i gang med å re-

Valgkomiteen bør ha sitt første
møte senest i januar. Det kan
ta tid å kartlegge forholdene i
boligselskapet og å ﬁnne fram til
egnede kandidater som vil stille til
valg. Det er viktig å ﬁnne frem til
kandidater med personlige egenskaper og kompetanse som utfyller
hverandre.

2

Valgkomiteen bør i sitt første
møte bli enig om en fremdriftsplan. Finn ut hvordan dagens
styre fungerer. Gjennomfør gjerne
fortrolige samtaler med hver og
en i styret, og sjekk hvem som
ønsker gjenvalg. Det er også viktig
at valgkomiteen setter seg inn i
styrets arbeidsoppgaver. Finn også
ut om det er noen nye prosjekter
på gang. Da blir det enklere å vite
hva slags medlemmer som bør
rekrutteres.

3

OBOS takker alle som var med i undersøkelsen og har trukket ut fem vinnere som hver
har fått et gavekort på 2000 kroner, fem
vinnere har fått et valgfritt kurs hos oss.

Problemer med ny fakturaløsning
I høst ble et nytt system for behandling
av fakturaene i boligselskapet tilgjengelig
på Styrerommet. Løsningen skal være
enkel å bruke og tilpasset mobil og nettbrett. Dessverre har ikke overgangen gått
smertefritt. Innkjøringen av systemet i
tillegg til omfattende registrering av alle
boligselskaper i et sentralt register, har
sammen ført til feil og mangler.

1

kruttere ﬂere medarbeidere. Alle tiltakene
vil ikke gi umiddelbar effekt, så vi håper
kundene vil ha litt tålmodighet med oss.
Vi beklager på det sterkeste ulempene og
merarbeidet dette har ført til for kundene
våre, sier Øivind Aastorp, avdelingsdirektør
forretningsførsel.
OBOS oppfordrer boligselskaper som har
spørsmål eller trenger hjelp om å ta kontakt
med forvaltningskonsulenten sin.
– Boligselskaper vil selvfølgelig ikke bli økonomisk skadelidende dersom det skulle oppstå utfordringer som fører til ekstra kostnader,
dette vil bli dekket av OBOS, sier Aastorp.

Send ut rundskriv eller bruk
boligselskapets hjemmeside til
å fortelle at man ønsker innspill til
kandidater. Det er også lurt å selv
oppsøke mulige kandidater. Er det
noen som viser engasjement og
har de egenskapene du er på jakt
etter? Finn også ut om noen har
utmerket seg på dugnader, forrige
årsmøte eller i andre sammenhenger.

4

Valgkomiteen konkluderer og
lager en innstilling. Innstillingen
bør sendes med innkallingen, og
begrunnes på generalforsamlingen. Om man ikke gjør dette, går
det ofte mye ekstra tid på selve
møtet, og det blir mer tilfeldig hvem
som havner i styret.

5

Hold av 11. januar! Da arrangerer OBOS kurs rettet mot medlemmer i valgkomiteer. På kurset
tar vi opp hvordan man bør jobbe
med verving, kommunikasjon og
planmessig arbeid fram til årsmøtet. I tillegg lærer man nyttige ting
om styrearbeid.
Les mer og meld deg på her:
Styrerommet.net eller OBOS.no/kurs
Kilde: Morten Røstengen OBOS Forvaltning
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Guide vedlikehold

Bli vinterklar
Unngå vannlekkasjer på
grunn av dårlige vinterforberedelser.
TEKST HENR IK SØR LIE

Folk glemmer å stenge av
vannet til utekraner, og de
frosne rørene sprekker. Dette er
kanskje det vanligste problemet
som oppstår når folk slurver
med vinterforberedelsene, ifølge
OBOS Eiendomsdrift.
Et annet problem er vannlekkasje i tak på grunn av tett
sluk. Mange glemmer også å sette på varmekabler i taksluk. Det
kan føre til sprengte rør i undertak og store vannskader når isen
smelter. OBOS Eiendomsdrift
anbefaler å få gjennomført en
kontroll av sluk og takrenner om
høsten.
Snøbrøyting. Vaktmesterkompaniet fremhever dårlig
merking av området som skal
brøytes som et problem. Driftsleder for vintertjenester, Alex
Frank, oppfordrer til å merke
ting som kan skades.
– Det gjelder for eksempel
rullestolramper og nederste
trappetrinn i hellebelagte
trapper. Du kan sette opp en
stor blomsterpotte eller brøytestikker for å markere hvor
snøbrøytingen skal stoppe. Noen
boligområder har interne veier
med påskrudde fartsdumper.
Disse samler vann og is og kan
bli ødelagt ved brøyting. Derfor
anbefaler vi at de skrus av om
vinteren, sier han.
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Rens brønnen. Aqua-dren er et
sluk med rist som er vanlig foran garasjeporter og i gangveier.
Disse kan bli fylt med strøsingel
og jord.
– Dermed blir ikke vannet tatt
unna. Pass på at brønnen blir
kontrollert og tømt før det blir
tett, anbefaler Alex Frank i Vaktmesterkompaniet. //

Du kan sette opp en
stor blomsterpotte
eller brøytestikker
for å markere hvor
snøbrøytingen skal
stoppe

!

Tips

Få sjekket at sluk, takrenner
og nedløp er frie for blader og
annet rusk.
Få en elektriker til å sjekke at
varmekabler i taknedløp virker.
Minn beboere om å rense sluk
på balkong og terrasse.
Hageslanger må kobles fra og
vannrøret til utekranen tømmes
for vann.
Ha gode rutiner for snøbrøyting
og strøing av gang- og bilveier.
Ha et oppdatert brøytekart og
sett opp brøytestikker.
Sjekk at snøfangerne er intakte
og hold takutspring under oppsyn, spesielt ved steder hvor folk
ferdes og biler parkeres.
Varselskilt må settes opp
umiddelbart hvis det er fare for
snøras eller istapper.

“NYE” RØR PÅ 1-2-3

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

Rask, enkel og rimelig rehabilitering av rør
Rørfornying er en metode for rehabilitering av vann- og avløpsledninger,
som kan gjøres uten å grave i vei eller hager, eller å rive gulv og vegger.
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Metoden innebærer at nye rør støpes på innsiden av eksisterende ledninger
– og er perfekt for deg som trenger en oppgradering av rør og avløp.
Bestill en rørinspeksjon i dag, så tar vi en sjekk av tilstanden på ditt gamle
ledningsnett.
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Industritjenester

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
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r
va
ladin skeri elle
g av e
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l-bil

Lumon
LumonBalkonginnglassing
Balkonginnglassing
––ereren
eninvestering
investering

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

ELBILLADING I BORETTSLAG OG SAMEIER
Ta kontroll på utfordringene relatert til ladbare biler i borettslaget!

innglassetbalkong
balkonggir
giretettrivelig
triveligekstrarom
ekstrarom ii ditt
ditt hjem
EnEninnglasset
hjem
Ønsker du å spise frokost på balkongen uten å plages av den kalde vinden? Lumons balkonginnglassing
Ønsker du å spise frokost på balkongen uten å plages av den kalde vinden? Lumons balkonginnglassing
forvandler et åpent vind- og værutsatt rom til et svært innbydende og beskyttet oppholdsrom.
forvandler et åpent vind- og værutsatt rom til et svært innbydende og beskyttet oppholdsrom.

Lumons balkongglass sparer energi
Lumons
balkongglass sparer energi
2SSWLOSURVHQWRJLJMHQQRPVQLWWKHOHSURVHQWEHVSDUHOVHLHQHUJLIRUEUXNHWVRPJnU

2SSWLOSURVHQWRJLJMHQQRPVQLWWKHOHSURVHQWEHVSDUHOVHLHQHUJLIRUEUXNHWVRPJnU
PHGWLORSSYDUPLQJDYEROLJKXV/XPRQVSURGXNWHUEULQJHUNXQGHQHQ UPHUHPLOM¡HWRJ
PHGWLORSSYDUPLQJDYEROLJKXV/XPRQVSURGXNWHUEULQJHUNXQGHQHQ
UPHUHPLOM¡HWRJ
QDWXUHQJMHQQRPWHUUDVVHURJYHUDQGDHU9L¡QVNHUnYHUQHRPYnUWIHOOHVPLOM¡YHGn
QDWXUHQJMHQQRPWHUUDVVHURJYHUDQGDHU9L¡QVNHUnYHUQHRPYnUWIHOOHVPLOM¡YHGn
SURGXVHUHSURGXNWHUPHGODQJOHYHWLGDYUHVLUNXOHUEDUHRJVOLWHVWHUNHPDWHULDOHU
SURGXVHUHSURGXNWHUPHGODQJOHYHWLGDYUHVLUNXOHUEDUHRJVOLWHVWHUNHPDWHULDOHU
/XPRQVNDSHUWULYVHOODQJWLQQLIUDPWLGHQ
/XPRQVNDSHUWULYVHOODQJWLQQLIUDPWLGHQ

Vi kan tilby fordelaktig ﬁnansiering av ladeanlegg, og vi kan hjelpe med søknad for kommunal støtte!
Mer informasjon på

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

www.energiplan.com

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

youtube.com/LumonNorge

youtube.com/LumonNorge
facebook.com/LumonNorge

facebook.com/LumonNorge

%DODQVHUWYHQWLODVMRQ
UHWWLYHJJHQ

Bolig & Miljø dette er obos

Styrets kontaktpersoner i OBOS
Styret har en egen forvaltningskonsulent hos
oss. Han eller hun er godt kjent med akkurat
ditt boligselskap, har spisskompetanse på boligforvaltning og øvrige tjenester OBOS tilbyr.
I tillegg har styret en egen bankrådgiver i
OBOS-banken som dere kan velge å ha direkte
kontakt med, men det er også fullt mulig å
overlate disse oppgavene til forvaltningskonsulenten.

For å gjøre det enkelt for styret er også forvaltningskonsulenten styrets kontaktperson når
det gjelder regnskapet. Men dersom styret har
spørsmål eller saker dere ønsker å ta direkte
med regnskapskonsulenten for boligselskapet,
er det selvsagt i orden.
Alle konsulenter er en del av et større team
som er klare til å vikariere i ferier og lignende.
Vi vil at du som kunde alltid skal være ivaretatt.

Visste du at...

22 86 55 58

OBOS er en av partnerne i StartupLab
som holder til i Forskningsparken i Oslo?

02333

OBOS sentralbord kan nåes på både
telefonnummer 22 86 55 00 og 02333?

43 000
(QNOHYHQWLOHUJLULNNHQRNIULVNOXIWWLOn
VLNUHHWVXQWLQQHPLOM¡XWHQDWKXVYDUPHQ
OXIWHVXW
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Nærmere 43 000 eiere har takket
ja til digital kommunikasjon fra
boligselskapet v/OBOS?

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

Ny eierseksjonslov trer i kraft
1.1.2018?

Noe av hva vi tilbyr

Betalingsløsningen «Via OBOS»
Ved bruk av Via OBOS betalingsløsning kan boligselskapet ta imot penger for nesten hva som
helst. Dette er en god og sikker betalingsløsning
for salg av vaskerikort, nøkler, bompenger og annet der oppgjøret skjer umiddelbart. Ønsker dere
tilgang til løsningen? Send e-post til bmsupport@
obos.no eller ring 22 86 58 00 og velg menyvalg
nummer 3 eller kontakt forvaltningskonsulenten.
Rapporter på styrerommet.net
Styret kan i modulen «Rapporter» på Styrerommet.net skrive ut eller overføre rapporter til excel.
Eksempler på dette er oversikter over adresser
til boligene, felleskostnader pr. bolig, juridiske
eiere og frammøteliste til bruk på møter. Styret
kan også sette sammen sin egen rapport.

SMS-løsning
Med SMS-modulen på Styrerommet.net kan dere
sende SMS til andre i styret, beboerne og ellers
de dere måtte ønske. Et antall på to SMSer pr.
bolig pr. år, er gratis for boligselskapet. Utover
dette koster det 45 øre pr. SMS.
Garanterte inntekter til borettslaget
OBOS garanterer at summen av felleskostnadene står på borettslagets konto hver eneste
måned selv om ikke alle beboerne har betalt.
I slike tilfeller tar OBOS ansvar for å kreve inn
eventuelle manglende beløp, samt at OBOS
tar risikoen for tap ved mislighold. Det gir både
styret og andelseierne trygghet og forutsigbarhet. Alle medlemslag har denne løsningen,
andre borettslag får ordningen etter søknad.

Kurskalender

Valgforberedelser – valgkomiteens utfordringer
På dette kurset ønsker vi
å motivere deg for oppgaven, gi råd og forslag
til hvordan valgkomiteen
kan jobbe med hensyn til
verving, kommunikasjon og
planmessig arbeid fram til
årsmøte/generalforsamling.
Tid: 11. januar kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Oppfriskning før generalforsamling og årsmøte
Hvordan var det nå igjen?
Hvem har lov til å stemme på
generalforsamling og årsmøte? Hva er møteleders rolle?
Hvilket ﬂertall kreves? Hvilke
saker skal tas opp? Hvilke
saker kan man ta opp?
Når/hvor:
Oslo: 24. januar kl. 17-21.
Ålesund: 12. februar kl. 17-21
Fredrikstad: 23. januar
kl. 17.30-20.30
Konﬂikthåndtering
På dette kurset vil vi å gi
deg litt juridisk førstehjelp
dersom konﬂikten ikke lar
seg løse på annen måte.
Tid: 30. januar kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1
Seminar om ny eierseksjonslov
Seminaret tar for seg
nyheter og endringer i eierseksjonsloven og hvilken
betydning dette har for
boligsameiene.
Tid: 9. januar kl.17.30-20.30
Sted: Scandic City,
Fredrikstad

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

Låsesmeder
ŶĂǀKƐůŽƐůĞĚĞŶĚĞůĊƐĞƐŵĞĚĞƌ͊

Vaktmestertjenester
22 99 18 80


oed@obos.no

Radon
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Skilter

?
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1.

vaktmester-oslo.no

2.

3.

Skiltleverandøren i Vest !
4.

Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

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

5.
www.infoskilt.no
Tlf: 56 31 33 33
infoskilt@infoskilt.no

6.

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?

K J E R S T I L Ø K E N S TAV R U M

Leker med naboene

Test deg selv!

Vaktmestertjenester

Anleggsgartnere

Eiendomsservice

kjøpe ferdige moduler til pepperkakehus, ble jeg nærmest lykkelig

Jule-quizen
Epost: post@borettslags-service.no
Tlf. 916 70 720
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Baktrappa

Da jeg skjønte at jeg kunne

Brannsikring

BRANNSIKKERHET!
Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer
• Vi leverer ferdig montert til bruk, stor referanseliste.
• Demo rom med postkasser og utlån av prøvekasser.
• Forhandler for Stansefabrikken.

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!

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester
Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Telefon: 22 15 46 90 – www.blikkenslager.no

7.
8.

I hvilken julekalender-klassiker
første gang sendt på NRK i 1989
brukte man både «tegn og tale»?
Hva slags drikke serverer hovmesteren til suppen i TV-klassikeren
«Grevinnen og Hovmesteren»?
Hva hetet bakeren i «Jul i Skomakergata»?
Hva kalles retten på det svenske
julebordet hvor ansjos, poteter og
løk er hovedingredienser?
I hvilken svensk by er det nærmest
blitt en førjulstradisjon at noen ulovlig setter fyr på og brenner ned en
enorm halmbukk på Slottstorget?
Hvem gav i 1986 ut singelen «Driving
home for christmas»?
Hvem har skrevet teksten til «På
låven sitter nissen»?
Oslo sender hvert år et juletre til
London, men hvilken engelsk by
mottar et juletre fra Bergen?

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Hva heter «selskapsspillet» man kan
spille dersom man ﬁnner to nøtter
i samme skall?
I hvilken by på Østlandet ligger det
en helårsåpen julebutikk med blant
annet Julenissens postkontor?
Hvem spiller hovedrollen som slem
julenisse i den amerikanske ﬁlmen
Bad Santa fra 2003?
To av de hellige tre konger het Melkior og Baltasar, hva het den tredje?
Hvilken kveld utspiller HC Andersens eventyr om «Piken med
svovelstikkene» seg: Julekvelden,
1. juledag eller nyttårsaften?
Hva slags kornsort brukes i et tradisjonelt julenek?
I hvilket stjernetegn er du født om du
har bursdag på julaften?

SVAR: 1. Vertshuset den gyldne hale (skuespillerne brukte også tegnspråk) 2. Sherry 3. Bakermester Snipp 4. Jansons fristelse (Janssons frestelse) 5. Gävle (Gävle-bukken) 6. Chris Rea
7. Margrethe Munthe 8. Newcastle 9. Filipine (man gir den ene nøtten til en venn, og den som sier
«ﬁlipine» først neste gang man møtes, vinner) 10. Drøbak 11. Billy Bob Thornton 12. Kaspar
13. Nyttårsaften 14. Havre 15. Steinbukken

En splitter ny lekeplass for hele
nabolaget er klar på Haugenstua.
Den ble åpnet en regnfull søndag
i oktober. Og hele lokalmiljøet var
med da Haugenstua borettslag
inviterte på vaﬂer, skattejakt – og
lek.
Lekeplassene er et samarbeid
mellom borettslaget, OBOS, Husbanken, Groruddalens Bomiljøtilskudd. OBOS gir tilbake bidro med
500 000 kroner.
– Vi har laget lekeplassen for
beboerne våre, naboene, barnehagene og skolene på Haugenstua,
Høybråten og Stovner. Det har
vært en lang prosess, men endelig
er vi i mål. Dette blir et solid tilbud
til barn i alle aldre og er en del av
prosessen vår med å fornye og
oppdatere hele borettslaget, sier
styreleder Mariann Munthe.

FOTO: NADIA FRANTSEN

Lekeplasser

Andrea fra Haugenstua borettslag
gleder seg over ny lekeplass.

Maletjenester

Knem & Næsvik AS

Radio Gaga

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

Elektriker
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// Byggentrepenør
// Murmester
// Blikkenslagermester // Taktekkermester
// Malermester
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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REHABILITERING AV BYGG
13.-15. MARS 2018
COLOR FANTASY / KIEL

Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

FRA SKIPPERTAK
SKIPPERTAK
TIL KONTROLL
KONTROLL
Planlagt byggrehabilitering
byggrehabiliteringer
ergod
godøkonomi.
økonomi.
Kunnskap er
er nøkkelen
nøkkelentiltilvellykket
vellykketrehabilitering.
rehabilitering.
Seminaret gir
gir deg
deg oversikt,
oversikt,samtidig
samtidigser
servivi
på viktige detaljer
detaljer for
forde
deulike
ulikefagområdene.
fagområdene.
Skreddersydd for
Skreddersydd
for deg
degsom
somhar
haransvar
ansvarog
og
oppgaver ii eksisterende
eksisterendebygg.
bygg.
For informasjon
informasjon og
og påmelding:
påmelding:
rehabgruppen.no
rehabgruppen.no

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.

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

ARRANGERES AV:

REHAB BYGG
GRUPPEN
Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 02334

FOREDRAGSHOLDERE FRA:

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.

