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En heis er kanskje ikke det
første man tenker på som
smart teknologi, men det er
uten tvil en oppfinnelse som
har bidratt til bygging av høyhus og skyskrapere. Folk
og varer har blitt heist opp
i mer enn 2000 år, men det var
på 1850-tallet at verden fikk se
den første heisen som hadde
en sikring hvis kabelen skulle
ryke – en oppfinnelse av Elisha
Otis. Verdens første moderne
heis sto klar til bruk i 1857
i et varehus på Broadway
i New York.
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En heis gjør hverdagen
enklere, på samme måte
som en rekke smarthusprodukter. Med internett er det
blitt enklere å koble sammen
og fjernstyre produkter – som
varmekilder, callinganlegg
og dørlåser. I denne utgaven
av Bolig & Miljø har vi sett
på noen produkter som kan
være aktuelle for borettslag og
sameier. Utviklingen går stadig
raskere, og fremtiden vil vise
hva som virkelig er smart. De
smarteste produktene blir etter hvert sett på som en selvfølge – akkurat som heisen.
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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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Entré

Ny redaktør
Henrik Sørlie (45) har tatt over som redaktør av Bolig & Miljø. Sørlie har 20 års
erfaring som journalist, redaktør og kommunikasjonsrådgiver. Har du tips til saker?
Send epost til henrik.sorlie@obos.no.

56.000 kr kvadratmeteren

FOTO: NADIA FRANTSEN

I desember var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 56.053 kroner
for brukte OBOS-boliger
i Oslo-området. To år
tidligere – i desember 2015
– var kvadratmeterprisen
49.067 kroner. I løpet av
2017 sank prisene med 11,8
prosent for OBOS-boliger i
Oslo-området. Til sammenlikning steg prisene med
29,5 prosent i 2016 og 7,3
prosent i 2015.

Førsteklasses håndverk fra start til slutt
Stolte håndverkstradisjoner, fagkunnskap og godt
håndverk har gjort vår malermesterbedrift til en anerkjent
og synlig aktør innen maler, fasade og entreprenørtjenester.
Malerhuset As har over mange år og med stor suksess
opparbeidet seg en bred spisskompetanse på alle typer
malertjenester og rehabilitering av fasader.

Vaktmestere til Coor
OBOS overlater til andre å drive med driftstjenester på eiendom.

Oppussing av borettslag og sameier er en av vår
største kundegrupper og vi har over 150 av disse
på vår referanseliste.
Vår visjon er å levere kvalitet i alle ledd og gjennomføre
alle våre prosjekter, uansett størrelse, på en trygg og
forskriftsmessig måte

Design: www.b-c.no

Fagkunnskap gir trygghet – bruk en seriøs mesterbedrift

Tlf 21 91 50 00 · www.malerhuset.no

Kan bli mindre utleie

OBOS Eiendomsdrift AS har fra
1. februar blitt en del av Coor
Service Management. Alle avtaler
og forpliktelser overtas av Coor.
Coor har over 6000 ansatte
i Norden og tilbyr servicetjenester og spesialistkompetanse
innen arbeidsplass- og eiendomsservice, samt strategisk
rådgivning. Konsernsjefen i
OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, sier
at salget av OBOS Eiendomsdrift
er en strategisk beslutning. Han
mener at Coor vil kunne fortsette
å tilby kundene et moderne
og helhetlig spekter av servicetjenester.
– For OBOS er hensynet til kundene viktigst. Det skjer for tiden

en rivende utvikling innenfor
driftstjenester på eiendom med
bruk av moderne teknologi for
å levere bedre tjenester. OBOS
har etter en grundig vurdering
funnet det hensiktsmessig
å overlate stafettpinnen på
driftssiden til nye eiere som er
bedre i stand til å levere framtidens driftstjenester til OBOS og
våre kunder. Vi er overbevist om
at Coor er den beste eieren OBOS
Eiendomsdrift kan få, og at de
ansatte vil bli ivaretatt på en god
måte, sier Siraj.
OBOS og Coor har samtidig
inngått en samarbeidsavtale som
gjør Coor til foretrukken partner
på flere tjenester. //

Vaktmester
Omar Ed-Dahbi
og de andres
ansatte fra OBOS
Eiendomsdrift
jobber nå i Coor
Eiendomsdrift AS.

Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake
med regler om hyblifisering
og kortidsutleie. Dette
skjedde i forbindelse med
behandlingen av eierseksjonsloven før jul. I tillegg
ble regjeringen bedt om
å stramme inn regelen
om at man ikke kan kjøpe
mer enn to seksjoner i et
sameie. Hensikten var å
gjøre det mulig for sameiene å hindre at sameiet ble
omdannet til hybelhus eller
hotellignende komplekser.
– Den som eier en bolig i
et sameie skal ha adgang
til å leie den ut. Når det
gjelder visse intense former
for utleie som påvirker
kostnader og bomiljøet, bør
sameiet imidlertid få et ord
med i laget, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen
i Norske Boligbyggelags
Landsforbund.
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Låsesystemer

Dørlukkere, lås og beslag

Glass-systemer

Inngangs-systemer

Hotell-systemer

Safe-låser

Elektronisk
adgangskontroll
og data

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

Mobile vegger

Service

Ferdig med rehabilitering?
Husk fristen 5. mars hvis du ønsker å konkurrere om OBOS-prisen på 200.000 kroner.
Prisen går til et boligselskap som har gjennomført en rehabilitering. I tillegg kan det deles
ut en miljøpris på 50.000 kroner for grønne og sosiale tiltak. Les mer på obos.no/obosprisen

TEKST: JORUNN WOLD ILLUSTRASJON: MAGNUS LINE

Vårt tilbud: Smarte og
sikre adgangsløsninger

Entré nyheter

Selvkjørende buss på vei
OBOS skal teste ut selvkjørende busser i rute, og den første går til badestranden på Fornebu.
I januar ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy
i Norge. OBOS samarbeider med
Acando AS som har introdusert
en selvkjørende og elektrisk
minibuss på det norske markedet. I sommer skal den gå
mellom badestranden og kjøpesenteret på Fornebu. Acando
ser store muligheter for slike
kjøretøy.
– Selvkjørende busser kan
gi oss et effektivt og sømløst kollektivsystem. Med selvkjørende
busser kan du enklere forflytte
deg fra forstedene og inn til sentrum. Dette kan igjen resultere
i mindre press i byene og gjøre
det mer attraktivt å bo utenfor
byen, mener rådgiver Frode Kjos
i Acando.
Den selvkjørende bussen er
programmert til å stoppe hvis
det kommer hindringer i veien.

I første omgang skal bussene
testes på korte strekninger
innenfor et avgrenset område.
Hastigheten blir på cirka 15 km/t
og bussen tar inntil 12 passasjerer.
Jørgen Aarhaug er forsker ved
Transportøkonomisk institutt
(TØI). Han tror at selvkjørende
elektriske kjøretøy kan bli vanlig
å se på veiene om noen år.
– Målet må være å redusere antall biler på veien, samt
redusere klimapåvirkningen. Det
oppnår vi neppe hvis hver enkelt
skal ha sin egen selvkjørende
bil. Vi er avhengig av å frakte
flere personer per kjøretøy enn
vi gjør i dag, sier Aarhaug.
OBOS ønsker å lære hvordan en slik tjeneste fungerer i
større byutviklingsområder, som
Fornebu. OBOS undersøker også
muligheten for forsøksprosjekt

På Fornebu til
sommeren blir
det selvkjørende
minibusser.

andre steder – muligens på
Romsås. Der kan den selvkjørende bussen frakte folk fra boligen
og til kollektivknutepunktene.
– Målet er å skape boområder
hvor folk kan klare seg uten
privatbil – uten å miste frihet
og komfort i hverdagen, sier
konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj
i OBOS. //
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Tema teknologi

Bredbånd, kanalpakker
og hodepine
Tidligere måtte styrer i borettslag og sameier velge tv-kanaler,
men nå er det bredbånd for alle pengene. Hva ligger i det?
T E K S T : F R A N K J O H N S E N I L LU S T R A S J O N : I L L U S T R AT Ø R E N E | E L I S A B E T H M O S E N G

O

rdet «bredbånd» er et 20-30
år gammelt begrep, som
i våre dager i korthet betyr
forbindelse til internett med god
kapasitet på tjenester og ytelse.
Der hvor det for få år siden var en
kobling mellom kabel-tv og internett, er det nå blitt internett som
skal frakte også tv-signalene.
Mens det tidligere var et
spørsmål om å velge sport eller
krim, er det nå tyngre ting styret
må forholde seg til: Sikkerhet,
eierskap til kabler og koblinger,
og ikke minst datahastigheter og
kapasitet.
– Det er viktig å tenke helhet,
ikke minst for å sørge for å
anskaffe nok kapasitet. Samtidig
er det absolutt viktig å tenke på
sikkerhet og oppetid fra første
sekund, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye
medier i bransjeorganisasjonen
IKT Norge.
– Boligselskapet bør sørge for
å løse det som er vanskelig for
den enkelte beboer, gjerne med
ekstern hjelp. Generelt vil jeg
anbefale å finne ut hvilke tjenes-
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ter som kan eller bør være felles,
som for eksempel låsesystemer
og alarmer, og hvilke som skal
være individuelle, som tv-kanaler og andre oppgaver.
Monopoler tross flere valg.
– OBOS jobber for å styrke boligselskapene som netteiere. Vi
bruker IKT Norges bransjenorm
som mal, med styrket vekt på
fysisk sikkerhet, sier Nils Ove
Stennes, som er bredbåndsrådgiver i OBOS.
Bransjenormen fra IKT Norge
gir en oversikt over hvilke
hensyn som bør tas når en skal
velge bredbåndløsninger. Det er
ikke bare å velge hastighet på
nettet, det er spørsmål om å eie
eller leie kabler, bokser og annet
som skal til, gjerne kalt infrastruktur.
– Selv om kanalpakker blir
stadig mer uaktuelt og den
enkelte velger hvilket tv-tilbud
boligen skal ha via strømming
på internett, så er markedet for
bredbånd fortsatt monopolisert.
Som oftest kan du ikke velge og

vrake i leverandører. Men det
betyr ikke at styret bare skal avfinne seg med ett tilbud, mener
Stennes.

Kurs om
bredbånd
OBOS holder
kurs om bredbånd torsdag
15. februar
kl. 17-20. Der
tas opp hvordan
styret kan møte
beboernes behov
for stabile og
sikre tjenester
med tilstrekkelig
kapasitet. Hva er
viktig når styret
skal inngå nye
avtaler? Se
obos.no/kurs

Unngå lang bindingstid. – Gårsdagens løsninger er ikke nødvendigvis de som passer best for
morgendagens behov. Samtidig
vet vi at styrene ofte har begrenset med tid og mange viktige
områder de må ha kunnskap
om. Det kan være krevende å få
oversikt over et komplisert internett- og tv-marked og hvilket
tilbud som passer best for borettslaget eller sameiet, sier Finn
Myrstad, fagdirektør for digitale
tjenester i Forbrukerrådet.
Han foreslår at styret kartlegger behovet for internett og tv.
– Surfer de mye? Ser de mye
film? Jobber de hjemmefra? Vil
de ha hjemmehjelpstjenester,
som også kobles mer og mer på
nett?
Han råder styret til å be om
tilbud fra minst tre leverandører,
unngå for lange bindingstider
på mer enn to-tre år og at man
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Tema teknologi

OBOS jobber for å styrke boligselskapene
som netteiere. Vi bruker IKT Norges bransjenorm
som mal, med styrket vekt på fysisk sikkerhet.
Nils Ove Stennes, OBOS

passer på at borettslaget/sameiet
eier infrastrukturen etter endt
bindingstid.
Sikkerhet er vesentlig. De tre
ekspertene legger vekt på sikkerheten både for fellesskapet
og for den enkelte. I første rekke
må det sikres at infrastrukturen
– kablene og koblingene – sikres
mot å bli skadet ved uhell eller
hærverk. Når det gjelder den
enkelte beboers sikring av sitt
eget utstyr, er det ikke styrets
ansvar, men det kan være bra
om løsningen som velges også
kan løse noen av den enkeltes
sikkerhetsbehov.
Hvis løsningen inneholder noe
som gjør at den enkeltes bruk
blir logget og lagret, eller om brukernes data på noen måte blir
lagret i boligselskapets løsning,
vil det kunne utløse ansvar i
henhold til norsk lov. Det er et
moment som bør være avklart
på forhånd.
Stennes i OBOS peker også
på at de i utgangspunktet vil at
løsningen sikrer såkalt oppetid,
at dersom én forbindelse skulle
falle ut, så vil en annen forbindelse overta. I praksis betyr
det at tjenester som krever høy
driftssikkerhet – som alarm og
helsetjenester – må ha backup
fra mobilnettet eller andre trådløse nett.
10 BOLIG & MILJØ

Ikke så skummelt. Det kan virke
som om det kreves IT-ekspertise av styret, men så vanskelig
er det ikke. Styret må kunne
definere hvilke behov løsningen
de velger skal dekke, uten at de
behøver kjennskap til hverken
kabeltyper eller nettverksprotokoller.
Så må styret sørge for avtaler
som er til fordel for fellesskapet,
og overlate valget av tv-kanaler
og andre tjenester til de enkelte
brukerne.
De fleste har hørt om smarte
hjem med alt mulig tilkoblet
internett. Det er både spennende
og interessante muligheter. Men
husk at styrets ansvar ligger i å
sørge for at det er nok kapasitet tilgjengelig. De forskjellige
tjenestene og dingsene må den
enkelte beboer velge selv. Det er
derimot ikke noe i veien for å gå
sammen om å kjøpe utstyr eller
tjenester, men den enkelte bør
ikke pålegges dette – på samme
måte som det ikke er styrets
oppgave å bestemme hva slags
kjøleskap folk skal ha.
Kort sagt: Gjør det så enkelt
og forståelig som mulig, og
søk råd. Forbrukerrådet og IKT
Norge har lagt ut råd og tips på
sine nettsider. OBOS kan også
bistå, blant annet gjennom kurs
om bredbånd for borettslag og
sameier. //

!

Huskeliste bredbånd

Hva slags forbindelse tilbys fra
leverandørene? Gir de nok kapasitet, og er de sikret mot uhell eller
sabotasje?
Be om anbud fra flere leverandører.
Leie eller eie? Ekspertene er entydige på at boligselskapet må eie
infrastrukturen selv.
Bindingstid eller ikke? Sjekk nøye
hva de forskjellige tilbudene vil
bety for boliglaget også på lengre
sikt. Kanskje kan det være gunstig
å lånefinansiere.
Unngå koblingssalg; altså at tv,
telefoni og annet pakkes sammen
i ett tilbud.
Søk råd hos andre. Det er bedre
å spørre en gang for mye, enn
å sitte igjen med en dyr og dårlig
løsning.

La oss være din totalleverandør
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totalleverandør
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eksisterende bygg
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mot brann.
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samarbeidspartner ii alle
Vi
kan
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samarbeidspartner
Vi
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planlegging
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bygging
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drift.
-fra planlegging
planlegging til
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-fra
Vihar
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avdelinger over
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Vi
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på gratis
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Tema teknologi

Grønt
og smart

Smarte hjem blir smartere
Teknologien brer om seg, og stadig flere får smarte hjem.
OBOS satser på smarthusteknologi som skal gjøre hverdagen
enklere for borettslag og boligsameier.

Smarthusteknologi, miljøeffektive bygg og mobilitetspakker er under planlegging
på Fornebu.

T E K S T : H E N R I K S Ø R L I E O G J O RU N N W O L D
I L LU S T R A S J O N : DY RV I K A R K I T E K T E R
OG T R A NSBOR DER ST U DIO

I

årevis har det vært skrevet
om smarthusteknologi og alt
som er like rundt hjørnet. Det er
imidlertid et stykke fram til kjøleskapet sender melding til matbutikken om hva som må leveres
– men vi er på vei. Prosjektleder
Innovasjon og forretningsutvikling i OBOS, Daniel Moe Blom,
påpeker at utviklingen går stadig
raskere.
– I fjor fikk sensorteknologien
et gjennombrudd, og små sensorer er på vei til å bli rimelige.
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Det medfører at flere dingser i
hjemmet kan få sensor og dermed kommunisere med hverandre via nettet. Globale aktører
som Google jobber for fullt med
å utvikle smarthusteknologi, og
smartprodukter er blitt hyllevare
i store butikkjeder som IKEA.
Utviklingen går hurtig når gigantene satser, sier Moe Blom.
– Hvilke løsninger er mest aktuelt
det nærmeste tiåret?
– Digitale låser og adgangskontroll er aktuelt for borettslag

Smarthusteknologi,
miljøvennlige
materialer, grønn
mobilitet og fellesskapsløsninger er stikkord
for fremtidens
boligområder.
Illustrasjonen
viser et fremtidig
boligområde ved
Nansenparken
på Fornebu.

og sameier. I boligene tror jeg
det blir mer vanlig med kameraovervåkning. Da vil flere tørre
å slippe inn ukjente når de ikke
er hjemme – for eksempel et bud
som skal fylle opp kjøleskapet.
Mer sensorbruk vil blant annet
bidra til enklere energistyring.
Ulike varmekilder kan samsnakke og justere temperaturen
uten at du trenger å gjøre noe.
Lysstyring blir utbredt, og ikke
minst er talestyring på full fart
inn. Vi kommer til å snakke mer

Det går mot
at du kan velge
blant ulike
pakker med
ferdiginstallerte smarthusprodukter
hvis du kjøper
ny bolig. Her
fra et fremtidig
boligområde
på Fornebu.

med boligen – fremfor å trykke
på knapper.
OBOS Smart City. OBOS har nylig
opprettet selskapet OBOS Smart
City. OBOS ønsker å ta en sentral
rolle innen utviklingen av smarte løsninger for byer og boliger.
Selvkjørende busser og deling
av elbiler og elsykler er noen
eksempler. I 2018 blir det testing
av diverse smarthusprodukter,
og fra 2019 skal OBOS tilby ulike
produktpakker – både til nye og

eksisterende boligselskap.
– OBOS har ikke planer om selv
å utvikle smarthusprodukter,
men vi ønsker å selge en åpen
plattform med brukervennlige
produkter. Vi skal sørge for at boligkjøperne tilbys det beste innen
smarthusteknologi. De skal kunne
velge mellom ulike utstyrspakker,
på samme måte som når man
kjøper en ny bil. Vi skal også hjelpe eksisterende boligselskap med
å finne gode smarthusløsninger,
sier Daniel Moe Blom. //

I et fremtidig boligområde på Fornebu er det planer om gi boligkjøperne
valget mellom egen parkeringsplass
eller en såkalt mobilitetspakke.
Pakken skal blant annet inneholde
månedskort på kollektivreiser, tilgang til bildelingsordning, utlån av
transportsykkel, elsykkel og vanlig
sykkel.
– Målet er at familiens effektivitet
og komfort skal være like høy uten
privatbil. Det er et høyt mål, men vi
tror det er mulig, sier prosjektsjef Tor
Evert Lindeland i OBOS Fornebu.
Det aktuelle området er på 37 mål
og ligger mellom Nansenparken og
kjøpesenteret Fornebu S. Her skal
det bli 700 boliger og 5000 kvadratmeter med handel, næring og
servicefunksjoner på gateplan. Prosjektet planlegges i samarbeid med
FutureBuilt, som jobber for å utvikle
klimanøytrale bygg og byområder.
Målet er å redusere CO2-utslippet
med opptil 50 prosent sammenliknet med ordinære boligprosjekter.
– Boligkjøperne har begynt å
etterspørre miljøvennlige boliger.
De ønsker seg lavt energiforbruk og
sunne byggematerialer, men også
deleløsninger for bil og sykkel, sier
Lindeland.
I tillegg legges det opp til
smarthusløsninger i samarbeid med
OBOS Smart City.
– Vi skal tilrettelegge boligene
slik at smarthusteknologi enkelt kan
installeres, og trolig kommer vi til
å tilby ulike pakker med smarthusprodukter. Slike løsninger blir stadig
mer aktuelle, men kjøperne bør
kunne bestemme nivået.
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Tema teknologi

Nøkkelfri adkomst
Bergen kommune installerer elektroniske låser hos
4000 tjenestemottakere, blant annet i borettslag.
T E K S T : H E I D I R Ø N E I D F O T O : V I DA R L A N G E L A N D

I

Bergen pågår et prosjekt for
å fjerne nøkler hos mottakere
av kommunale helsetjenester.
Det blir gjort hos alle som har
trygghetsalarm eller hjemmesykepleie, men som ikke kan
åpne døren selv. Med det nye
systemet kan hjemmesykepleiere bruke mobilen til å låse opp
døra til oppgangen og til den
enkelte beboer.
– Når sykepleieren kommer på
jobb om morgenen logger hun
eller han seg på en mobiltelefon,
hvor nøklene til akkurat de boligene sykepleieren skal til den
dagen, lastes inn. Når vakten er
over forsvinner også nøklene
fra mobiltelefonen, sier Sidsel
Sunde-Tveit, prosjektleder i
Bergen kommune.
Fungerer som før. Utskiftningen påvirker også et stort antall
borettslag og sameier i byen,
hvor de fleste av beboerne ikke
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er mottakere av kommunale
helsetjenester.
– Kommunen dekker alt av
utgifter, og vi har en profesjonell låsesmed som gjør jobber
for oss. Styrene må signere en
skriftlig avtale om at vi kan sette
inn en e-låsenhet i låsesystemet
for hoveddøren. Det er noen som
lurer på hva dette er, men vi har
blitt veldig positivt mottatt, sier
Sunde-Tveit.
Rundt 700 låser har blitt installert så langt, og kommunen
håper å få de resterende installert før sommeren. Siden det
settes inn e-lås i eksisterende
ytterdør, innebærer systemet
ingen endringer for de øvrige
beboerne.
– Beboerne åpner døren med
nøkkel som tidligere, og der det
er kodelås benytter sykepleieren
seg av denne. Når vi monterer
elektronisk lås i døren inn til leilighetene, er den på innsiden av

Bjarne
Bringedal var
den første som
fikk innstallert
elektronisk
lås av Bergen
kommune.
Døren kan
låses opp med
mobilen via
bluetooth.

døren, slik at det ikke er mulig
å se hvem som er mottaker av
tjenestene fra utsiden.
Tid er penger. Til tross for at
kommunen må installere låser
BOLIG & MILJØ 15
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Hjemmesykepleier Beate
Berg kan låse
opp døren med
mobilen når hun
besøker Bjarne
Bringedal.

FOR

Tema teknologi

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

Kontakt oss for
gratis befaring:
64 84 55 20
2
salg@noen.no
www.noen.no
hos mottakere, og fjerne dem
igjen hvis beboeren ikke lenger
skal bo hjemme, har kommunen kalkulert med at prosjektet
kommer til å spare dem over ti
millioner kroner i året.
– Det største besparelsen er
tid. Tidligere brukte vi mye tid
på å få tak i nøkler, få smidd
nye eller å levere dem tilbake.
I tillegg slipper vi å skifte låser
dersom en nøkkel skulle gå tapt.
Bruker bluetooth. For å åpne
dørene brukes bluetoothteknologi, slik at systemet ikke
er avhengig av mobildekning
eller internett. Sunde-Tveit er
ikke bekymret for at noen skal
kunne hacke seg inn i systemet
og ta seg inn i oppganger og
leiligheter.
– Helse CERT har kjørt en inntrengningstest. Når de ikke klarte
å komme seg inn på systemet, er
jeg ganske fornøyd, sier hun. //

Tidligere brukte vi mye
tid på å få tak i nøkler,
få smidd nye eller å
levere dem tilbake.
Sidsel Sunde-Tveit
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Haukåsen sameie, med 272 leiligheter konverterte til bergvarme i 2016.

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

Nøkkelråd

Varmeentreprenøren

Gode råd for boligselskap som vurderer nøkkelfri
adkomst eller callinganlegg koblet til internett.
1. Før man velger en løsning koblet til
internett er det viktig å be om dokumentasjon på hvordan sikkerheten ivaretas,
for eksempel hvordan man kan fjernstyre
opplåsing av dører, så ikke fremmede
kan koble seg på. Dette gjelder både
systemer som er koblet på nett eller som
bruker bluetooth. Spør også hva som skjer
hvis strømmen går eller internett er nede.
Selskapene bør ha en løsning på dette.
2. Alt som kan kobles til nett vil trenge
en fortløpende programvareoppdatering.
Undersøk hvor ofte programoppdateringene skjer og hvor lenge oppgradering er
inkludert i prisen. Digitale apparater kan
være i helt fin fysisk stand, men likevel ikke
fungere tilfredsstillende fordi programvaren er utdatert.
3. Undersøk hvordan personvernet ivaretas, og at data og bilder av beboere ikke
lagres usikkert eller deles med tredjeparter
uten at det er helt klart hva informasjonen
skal brukes til. For eksempel kan det være
fristende å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi og kartlegge hvem som bor i et sameie, hvem som besøker og når folk kommer
og går. Det er mange slutninger man kan
trekke fra dette, og det er derfor viktig
at selskapet som leverer tjenesten, ikke

samler mer informasjon enn det de trenger
for å levere tjenesten – altså å åpne døren.
Callinganlegg bør heller ikke sende bilder
ut på internett.

A part of San Sac Group

4. Hvis beboerne må laste ned en app for
å bruke systemet, så pass på at appene
ikke ber om tillatelse til mer enn det som
er strengt tatt nødvendig for å levere tjenesten. Det ligger mye sensitiv informasjon
på mobiltelefonen, og styrene må forsikre
seg om at appen for callinganlegget ikke
er for grådige når de krever tillatelser, som
for eksempel adgang til kontaktlister og
mobilkamera. Av og til kan det være bra å
betale litt ekstra for en løsning som ivaretar
personvern og sikkerhet på en god måte.
Dersom noe er gratis, betaler brukeren
med persondata.
5. Still krav til god sikkerhet på de fysiske
løsningene og appen, og sørg for å ha
forutsigbarhet hele levetiden til produktet.
Det er en stor investeringskostnad å få installert slike anlegg, så spør også hva som
eventuelt skjer hvis selskapet går konkurs,
for eksempel om kildekoden er slik at et
annet selskap kan overta driften.
Kilde: Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør
digitale tjenester i Forbrukerrådet

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
• Kostandseffektivt - mer rasjonell drift på renovasjon

EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

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

Tema teknologi

Digitalt årsmøte
Fra mars blir det mulig å delta på årsmøtet uten å være fysisk tilstede.
TEKST HENR IK SØR LIE

O

BOS er i gang med å utvikle digitale årsmøter, og 1. mars skal
løsningen lanseres i en testversjon.
Da kan sameier teste ut hvordan
det vil være å gjennomføre hele
eller deler av årsmøtet digitalt. Med
andre ord kan du sitte på bussen og
stemme over sakene til årsmøtet.
– Ofte er det bare en liten andel
av beboerne som møter opp på årsmøter. Folk er travle, eller kanskje
de synes det er kjedelig eller kvier
seg for å møte opp i frykt for å bli
valgt inn i styret. OBOS ønsker å
skape økt interesse og deltakelse,
sier Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS.
Delta når det passer. Styret i sameiet kan for eksempel legge opp til
at det digitale årsmøtet strekker
seg over sju dager. I den perioden
kan beboerne diskutere de ulike
sakene og stemme via nettet.
De har også mulighet til å endre
stemmegivingen sin fram til møtet
er avsluttet.
– For mange er det enklere å diskutere på nett enn å ta ordet i forsamlingen. I tillegg er det enklere
å stemme anonymt via nettet. Det
er kun styret som ser hva den den
enkelte har stemt, sier Liljevik.
– Mister man ikke en viktig sosial
arena hvis man dropper det fysiske
årsmøtet?
– Noen synes kanskje det, men
de store diskusjonene bør legges
til andre møter. Et årsmøte har
fastlagte rammer, og det kan bare
stemmes over sakene som er opp-
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ført på agendaen. Det kan riktignok
komme benkeforslag, men da vil
dette bli varslet via sms.
– Hva med de som ikke er på nett?
– Det må tas hensyn til disse,
men husk at andelen uten internett er stadig synkende. Nå er det
helt vanlig at 70- og 80-åringer bruker smarttelefon, og da kan de også
mestre digitale årsmøter. Vi regner
med at de fleste sameier vil starte
med en kombinasjon av digitalt og
fysisk årsmøte, og på sikt vil flere
droppe det fysiske årsmøtet.
Delvis for borettslag. I første
omgang er det bare sameier som
kan gjennomføre heldigitale møter.
Årsaken er at borettslagsloven
krever en fysisk generalforsamling.
Det er derimot ingenting i veien
for at borettslag kan bruke løsningen for å legge fram sakene og la
folk diskutere på nett, inkludert å
stemme – men de må i tillegg ha et
fysisk møte.
– Det er naturlig at borettslagsloven kommer til å bli endret som
følge av den digitale utviklingen,
mener Liljevik. //

For mange er det
enklere å diskutere på
nett enn å ta ordet i
forsamlingen.
EILIV M ÆHLE LILJEVIK

Ønsker testbrukere
Digitale årsmøter utvikles i samarbeid
med Unfold, og i mars er det en såkalt
betaversjon som blir lansert. Dette betyr
at det er ferdig løsning, men som fortsatt
vil bli forbedret basert på tilbakemeldinger fra brukerne. OBOS og Unfold ønsker
testbrukere denne våren – og for testbrukerne tilbys løsningen gratis.
Ønsker ditt sameie eller borettslag
å teste løsningen gratis? Send epost til
eiliv.liljevik@obos.no

Med digitale årsmøter blir det
slutt på at du trenger å møte
opp for å kunne være med å
bestemme.

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

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

Tema teknologi
Lekkasjevarsling
Snart kan styret få beskjed om vannlekkasjer og stenge hovedkranen via smarttelefonen. Systemet utvikles av Futurehome,
og vil være tilgjengelig på markedet i løpet av 2018. Les mer på
Futurehome.no

Elektronisk postkassenøkkel
Nå kan også postkassen åpnes elektronisk, enten ved hjelp av adgangskort eller mobil. Da unngås problemer med nøkler på avveie,
og styret kan ha full kontroll på hvem som har tilgang. Robust postkasse leveres av Stansefabrikken.no

Ferdig måket
Varmematter for trapper sikrer deg mot
isglatte trinn. For å installere mattene trengs
en utendørskontakt. Mattene kommer i to ulike
størrelser, 25 x 70 cm og 27 x 95 cm. Det finnes også
større versjoner som passer til gangveier og lignende. Se
Isfritt.no

Moderne
hjelpemidler
Her er et knippe produkter som kan gjøre
hverdagen enklere for både styret og resten
av beboerne.

Kollektiv brannvarsling
Med en brannvarsler koblet til
internett kan styret se om noen
av varslerne trenger nytt batteri, eller hvor alarmen har blitt
utløst. Boksen har også en funksjon for innbruddsalarm, i tillegg
til sensorer som viser temperatur og luftfuktighet i hjemmet.
Systemet leveres av Get.no

Hvem der?
Med den digitale porttelefonen fra Defigo kan beboerne se
og prate med besøkende – samt slippe dem inn – fra hvor
som helst i verden gjennom smarttelefonen. Les mer på
Defigohome.com

TEKST: HEIDI RØN EID
FOTO : PRODUSE N T E N E

Lokalt postkontor
Med Nabox kan pakker til beboerne – for eksempel matbokser som
leveres på døren – stå trygt
til beboerne kommer
hjem. Boksen låses opp
ved hjelp av mobilen og
en unik kode sendes til
brukeren for tilgang. Nabox
leveres av Stansefabrikken.no
20 BOLIG & MILJØ

Nøkkelkort
Bortkomne nøkler kan by på problemer, men med digitale
låsesystemer kan styret ha kontroll over hvem som har
tilgang til bygningene. Dørhåndtaket C-lever åpnes ved hjelp
av en brikke eller kort, og disse kan enkelt deaktiveres hvis
de blir borte. Systemet leveres av Dormakaba.no
BOLIG & MILJØ 21
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Spenning
i gulvet
FOTO: PROTECTOR

Med strømførende gulv
kan man overvåke og ta
bedre vare på betongen i
parkeringskjelleren.
TEKST: K N U T R A NDEM

D

en negative påvirkningen på
betong i et parkeringshus
er enormt stor. Fukt og veisalt
trenger inn til armeringen, som
begynner å ruste. Rust gjør at
armeringen sveller og presser
løs stykker av betongen. Til slutt
kan det bli svært kostbart å
rehabilitere.
Parkeringshuset i Øvre Haugen
borettslag i Oslo overvåkes fortløpende for betongskader. Her
benyttes katodisk beskyttelse.
Det reduserer vedlikeholdskostnadene vesentlig. I 1998 var
borettslaget 22 år gammelt og
parkeringshuset hadde fått
betydelige skader i betongen på
grunn av rust i armeringen. Noe
måtte gjøres, og det ble besluttet
å benytte katodisk beskyttelse.
Kort fortalt går dette ut på at
det settes en svak strøm med
en minuspol på armeringsjernet
og en plusspol i overflaten av
betongen, som er belagt med
en strømledende maling. Dette
forhindrer ny rustdannelse på
armeringsjernene.
Mindre reparasjonsbehov. Da
katodisk beskyttelse ble valgt i
1998, påvirket det også omfanget av reparasjonsarbeidet.
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Uten katodisk beskyttelse må
det massiv meisling til fordi all
betong med klorider (salt) må
fjernes hele 30 mm bak armeringen der hvor kloridene overstiger faregrensen og hvor det er
skader. Kravet til meisling blir
vesentlig mindre når katodisk
beskyttelse tas i bruk fordi
denne stanser nedbrytingen av
armeringsjernet.
Anlegget fjernovervåkes automatisk. Loggene oppsummeres
i en årlig rapport og er grunnlag for en fysisk befaring hvert
annet år. Det ses etter skader i
betongen som bør utbedres før
de blir større, og det tekniske
anlegget kontrolleres.
Overvåkes fortløpende. I Øvre
Haugen borettslag er det
Protector AS som har levert
elektronikken og som overvåker
garasjen via datalinjer.
– Det første året i et nytt
anlegg følger vi den katodiske
beskyttelsen tett. Vi kontrollerer
loggede data fra anlegget hver
måned og justerer strømmen i
anlegget etter behov, forteller
daglig leder Jan Eri i Protector.
Etter om lag et år har det stabilisert seg, og deretter holder det

Fra et
garasjeanlegg
i Wolverhampton der gulvet
har katodisk
beskyttelse.

OBOS Prosjekt
kan bistå med
prosjekt- og
byggeledelse
i forbindelse
med betongreparasjon hvor
også katodisk
beskyttelse kan
være aktuelt
å benytte. Ta
kontakt med
sivilingeniør
Bjørn Hansen
i OBOS Prosjekt.

med kontroll over datalinje en
gang i kvartalet. I tillegg er det
alarmer som fortløpende varsler
hvis det oppstår feil i anlegget
eller at korrosjonssituasjonen
i betongen endrer seg utover
ønsket nivå.
Sjeldent i nye anlegg. – Hvorfor
ikke installere en slik behandling
i alle nye konstruksjoner før saltene kryper inn til armeringen?
– Det gjøres i svært liten grad
fordi det regnes som alt for fordyrende i en byggefase. Det som
kan gjøres i en nyere konstruksjon er å installere en overvåkning som varsler når saltene har
trengt faretruende langt inn i
betongen. Det er en langt rimeligere løsning og gir en indikasjon
på når det er nødvendig å ta i
bruk katodisk beskyttelse. Dersom det har oppstått sprekker
i betongen må disse utbedres før
katodisk behandling kan stanse
nedbrytingen, sier Jan Eri.
Bjørn Hansen i OBOS Prosjekt
mener at det rimeligste alternativet kan være å forebygge problemet ved å investere i belegg
på betongdekker og et tettesjikt
i overgangen mot gulv, vegger
og søyler. //

OBOS Eiendomsdrift
bytter drakt
Fra 1. februar heter vi COOR Eiendomsdrift. Dette vil komme kundene til gode.
Og fortvil ikke, våre dyktige vaktmestere fortsetter som før på deres eiendom.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

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:
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Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL
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SELVVASK AV BIL
TOALETTER
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GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER
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Åpent døgnet rundt hvis du ønsker det.
Kunden kan betjene seg selv.
Frigjør tid til andre arbeidsoppgaver.
Alltid oversikt med Online back office system med
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

Elektronisk adgangskontroll
- bytt ut gammelt låssystem med en ny og sikker løsning!

LÅS1 utfører alt innen lås og sikkerhet

La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale
om løsning tilpasset deres borettslag!

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

LÅS1 AS Oslo og Akershus
Telefon 41 70 00 00 post@las1.no www.las1.no
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Reportasje kommunikasjon

På nett med
beboerne
I Ensjøsvingen 2 brukes en rekke digitale hjelpemidler
for å kommunisere med beboerne og internt i styret.
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

Stian Kleven (t.h.) og
Martin Pedersen i
styremøte på kjøkkenet
til styreleder Henrik Koi
(t.v.). De kommuniserer
ofte digitalt.
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... vi er vant til å jobbe i
«skyen», og det meste av
styrearbeidet foregår andre
steder enn i bygget.
M A RT I N PEDER SEN

– Det var tungvint å printe ut 36 eksemplarer hver gang, sier styreleder Henrik
Koi i Ensjøsvingen 2 i Oslo.
Borettslaget har 36 enheter, og styret
mistenkte at mange foretrekker å få
informasjon på epost fremfor papir. De
foretok en undersøkelse blant beboerne.
25 av leilighetene krysset av for epost, og
resten ønsket fortsatt papir.
– Nå sender vi ut informasjon på epost
til de som ønsker det, og på papir til
de som ønsker det. I tillegg legger vi all
informasjon på nettsiden, og vi linker til
denne fra borettslagets Facebookside. Det
tar bare noen sekunder å poste en link,
og da treffer vi også de som er mye på
sosiale medier og lite på epost.
Sosiale medier. Facebooksiden brukes
også av beboerne, for eksempel til å skryte av det nye juletreet eller be om hjelp
fra naboer.
– Da vi skulle få ny internettleverandør,
var det en som spurte på om det var noen
datakyndige i borettslaget som kunne
hjelpe til med å installere ruteren. I løpet
av fem minutter var ruteren på plass, sier
styremedlem Stian Kleven.
Men det er ikke bare positive meldinger
som legges ut på siden.
– Jeg tror det er mye lettere å legge ut
raske kommentarer på Facebook – både
hyggelige kommentarer og kritikk. Et
problem med sosiale medier er at når det
legges ut kritikk kan andre lett kaste seg
på, og det kan bli unødig mange negative
kommentarer. Vi prøver derfor å være på
ballen og svare raskt for å unngå at det
sklir ut, sier Koi.
Deler dokumenter. Styret består av tre
personer som møtes fysisk hver andre
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Reportasje kommunikasjon
Styret bruker
ulike nettløsninger for å gjøre
arbeidet på en
enkel og effektiv måte.

FAK TA

Sofienberg
Valle
Hovin

Botanisk
Hage

Kampen

Oslo S
Vålerenga
Svartdalsparken

Ensjøvingen 2

Snapchat eller oppslagstavle
Det er mye å velge blant. Hvordan kommunisere med beboerne på en best mulig måte?

ligger på Ensjø i Oslo

Bygget
Blokken sto ferdig
i 1993

36
Enheter
Borettslaget består
av 36 leiligheter i én
blokk

Kvadratmeter
eller tredje måned. Samtidig har de løpende dialog gjennom en Facebookchat.
– I går var det en som skulle ha kundenummeret til internettleverandøren.
Da var jeg på valpekurs, så jeg spurte om
Martin kunne svare, og det gjorde han,
sier Koi.
De bruker dessuten Trello.com, en plattform for deling av dokumenter hvor de
kan sortere dokumentene etter om prosjektet er planlagt, påbegynt eller ferdige.
I tillegg bruker de Styrerommet.net.
– Vi skulle nylig signere lånepapirer i
forbindelse med maling av fasade og bytte av varmtvannsberedere. Da kunne alle
tre signere dokumentene på Styrerommet.net, og lånepapirene ble sendt i løpet
av fem minutter.
Fra Norge og USA. Styremedlemmene
gjør så mye av arbeidet på nett at da
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styreleder skulle på utveksling til USA et
semester, tok resten av styret det med
knusende ro.
– Vi jobber alle i bedrifter hvor vi er
vant til å jobbe i «skyen», og det meste av
styrearbeidet foregår andre steder enn
i bygget. Vi planla en del på forhånd da
Henrik skulle studere i USA, og så hadde
vi styremøter på Skype og delte dokumenter gjennom samme system som
ellers, sier Martin Pedersen.
Men når styremedlemmene er så
tilgjengelige, og beboerne er vant til rask
tilbakemelding, kan det ikke bli litt for
mye?
– Det går fort å svare på Facebook, og
man kan gjøre det på toget. Så arbeidspresset er ganske overkommelig. Hvis det
hadde vært et større borettslag og samme
antall styremedlemmer, måtte vi nok
balansert det bedre, sier Koi. //

Alle leilighetene er
omtrent like store, ca.
57 kvm

Nabolaget
Ensjøsvingen 2
borettslag ligger i en
stille og rolig sidegate
på Ensjø, med kort
vei til Tøyenparken,
Kampen og Valle
Hovin. Et steinkast
unna ligger T-banen,
som tar 5 minutter til
sentrum, samt rute- og
flybussforbindelser.

Ulike grupper. Hun forteller
at man kan dele mottakere av
informasjonen inn i tre grupper,
etter hva slags informasjon de
ønsker.
– Den blå typen er faktaorientert og vil gjerne ha begrunnelser som retter seg mot et
tydelig mål. Den røde er mer
menneskeorientert og opptatt av
involvering og samhold, og den
grønne er kreativ og har behov
for å se helheten.
Kunsten er å legge fram
informasjonen på en måte som
treffer alle gruppene.
– Skal man informere om
ladestasjoner må den blå typen
få vite hvor mye det kommer til
å koste for seg, og hvor mange
ladestasjoner det vil bli. Den

røde vil vite om fordelingen av
utgifter og om det er rettferdig
fordeling av plassene, og den
grønne vil vite den langsiktige
planen, om sameiet for eksempel skal installere to ladepunkter
nå, og flere senere, sier hun.
– Hvis man klarer å inkludere
informasjon som tilfredsstiller
alle gruppenes behov, vil styret
vise at det har tenkt nøye gjennom hva som skal formidles.
Da blir det mindre støy og færre
spørsmål fra beboerne.
Plattform. Beboere kan nås på
ulike plattformer, fra Snapchat
til den gode, gamle korktavla.
Men hvilken plattform bør brukes til hva?
– Plattformen er nok ikke så
viktig. Det som er viktig er å
nå ut til de informasjonen er
relevant for. Hvis styret skal
informere om ladestasjoner,
er det bileierne man vil nå. Da
kan informasjonen henges opp
i garasjen. I tillegg har mange
forventninger om at informasjonen skal være tilgjengelig på
nett – og at informasjonen skal
være søkbar, sier hun.
Når beboerne setter ødelagte
møbler ved siden av søppel-

Det som er viktig er å
nå ut til de informasjonen er relevant for.
Camilla Henning

TEKST HEIDI RØNEID FOTO: HENRIK SØRLIE
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– Jeg synes synd på styrene, folk
har fått mye høyere forventninger om å få informasjon på
en proff måte. Det forventes at
informasjonen er presis, og man
mister raskt oppmerksomheten.
Så de lange mailene og infoskrivenes tid er nok forbi, sier
Camilla Henning, organisasjonspsykolog i Lykkes.
For å sørge for at beboerne får
med seg informasjonen, må den
bestå av korte beskjeder.
– Kom raskt til poenget. Bruk
gjerne et spørsmål for å få folk
til å tenke, for eksempel «Har du
elbil og trenger ladestasjon?».
Den rette målgruppen vil da
tenke at «ja, det gjelder meg».
Utfordringen er at spørsmålet
må være riktig, ellers mister du
målgrupper.

Camilla
Henning er
organisasjonspsykolog i
Lykkes. Hun
har blant annet
holdt kommunikasjonskurs for
styremedlemmer i borettslag
og sameier.

kassen gang etter gang, kan
styrets tålmodighet ta slutt,
men Camilla Henning oppfordrer styrene til å tenke gjennom
hva slags språk de bruker når
de kommuniserer med beboerne.
– Jeg synes ikke styret skal
legge ut sinte beskjeder. Det
handler om hva slags tone
man ønsker å ha i borettslaget
eller sameiet. Hvordan styret
kommuniserer med beboerne
vil påvirke hvordan beboerne
kommuniserer tilbake og med
hverandre. Sender man en sint
beskjed, får man en sint beskjed
tilbake. Hvis styret har en
hyggelig tone fra start, vil dette
også speiles i hvordan beboerne
svarer. //
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Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

Innspill
ENER G I

Det smarteste
borettslaget
Hvordan skal borettslag håndtere
over- eller underskuddet det kan bli
på strøm i fremtiden?

ANDREAS
MYHRE

Direktør krafthandel
i Los Energy

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.

Den grønne bølgen som går over
Europa utfordrer fremtidens forsyningssikkerhet i kraftbransjen.
Stadig flere land har planer om å
fase ut fossil energi til fordel for
økt satsing på fornybar energi.
Med denne overgangen går man
fra å ha stabil energiproduksjon
til mer ustabil produksjon. Og
dette påvirker igjen forsyningssikkerheten. I perioder med
optimale værforhold vil man
kunne produsere mye fornybar
energi til en lav penge. I dårlige
perioder vil det være vanskelig
å levere nok kraft til å forsyne
hele markedet. Det mest sannsynlige framtidsscenarioet er
at forsyningssikkerheten vil bli
svært ustabil i enkelte perioder.
Dette innebærer at borettslaget

enkelte dager kan boltre seg i billig strøm, mens andre dager kan
situasjonen være tvert om.
For at alle skal ha strøm tilgjengelig til enhver tid i fremtiden,
blir det kanskje slik at man går
fra å betale for kWh til å betale
for sikker forsyning. I praksis kan
strømregningen bli abonnementslignende. Tiden da du kunne lese
av måleren og vite strømregningen vil kanskje være forbi.
Tingenes internett. Ustabiliteten
og forsyningssikkerhet kan på
sikt løses digitalt. I fremtiden
vil det være teknisk mulig for
markedet å koble sammen og
fjernstyre flere elektroniske enheter. I flere av OBOS sine boliger
finnes elektrokjeler og varmtvannsberedere som kan fjernstyres og kobles ut ved behov.
For eksempel kan en elektrokjele kobles til internett via en
gateway som kommuniserer med
kraftleverandøren. Koblingen gjør

at kraftleverandøren kan skru
av kjelen når prisen tilsier det. I
praksis innebærer dette at et borettslag kan selge strøm tilbake
til kraftnettet i perioder hvor
det ikke har bruk for strømmen.
Et slikt pilotprosjekt er under
utprøving i to OBOS-borettslag på Østlandet. Disse kan til
sammen koble ut 1,5 MW kraft.
Borettslagene tilbyr utkobling til
en gitt pris, i konkurranse med
andre forbrukere i området – for
eksempel industri.
Vinnerne. Det blir som regel
slik staten ønsker. Og det er allment kjent at flere av stormaktene i Europa ønsker å fase ut
bruken av fossil energi. Vi vet
at det kommer en endring i
kraftbransjen. Det er de som
klarer å tilpasse seg fremtidens
kraftmarked som vil være best
rustet til å håndtere en slik
endring, og å dra nytte av den
økonomisk. //

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 22 86 58 00
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Innspill HMS-arbeid

Elfag
Elfag er
er et
et
Elfag
Elfag
trygt
valg
trygtvalg
valg
trygt
trygt

HM S

Kontroll på
sikkerheten

Elfag
er
Norges
mest
kjente
elektrikerkjede
med
Elfag
Norges
mest
kjente
elektrikerkjede
med
Elfag
ererNorges
mest
kjente
elektrikerkjede
med
Elfag
er Norges
mest
kjente
elektrikerkjede
med
bedrifter
over
hele
landet.
Med
Elfag
er
du
trygg.
bedrifter
over
hele
landet.
Med
Elfag
er
du
trygg.
bedrifter over hele landet. Med Elfag
trygg.
bedrifter
over
hele
landet.
Medgaranti
Elfag
er
trygg.
- gir
Vi
deg
markedets
beste
garanti
5
- Vi
girgir
deg
markedets
beste
garanti
5i du
år.
- Vi
deg
markedets
beste
ii 5
år.år.
- Vi gir deg markedets beste garanti i 5 år.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er
styrets ansvar. Hva kreves?

TORBJØRN
BRANDEGGEN

Kommunikasjonsrådgiver
i Tryg

Styret skal kartlegge hvilke
ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og så
gjennomføre tiltak for å hindre
at dette skjer. Vi snakker for
eksempel om sikkerheten rundt
brann og elektrisitet, lekeapparater og sikring mot vannskader.
HMS-forskriften har som
formål å fremme et systematisk forbedringsarbeid innen
helse, miljø og sikkerhet. Den
inneholder ikke konkrete krav
om sikkerhetstiltak som skal
gjennomføres, men beskriver
først og fremst en måte å tenke
og jobbe på.
Styret har et hovedansvar for
den samlede bygningsmassen
og for fellesarealene, mens beboerne selv har et hovedansvar
i egen bolig. Styret har ansvar
for å informere beboerne om
forhold som har med helse,
miljø og sikkerhet å gjøre.
Det er ikke meningen at styret
skal innføre en komplisert og
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arbeidskrevende internkontroll.
Omfanget og innholdet skal
tilpasses boligselskapets størrelse, aktiviteter og bygningsmessige forhold og gjøres så
enkelt og forståelig som mulig.
HMS-arbeid kan deles inn i
fire trinn: Igangsetting, kartlegging, planlegging og oppfølging.
De fire trinnene er en prosess
som må gjentas og gjentas.
På denne måten får man et
kontinuerlig og systematisk
HMS-arbeid. Man kan aldri gardere seg mot uhell og uønskede
hendelser, men alle har en plikt
til å gjøre så godt de kan for å
verne om liv, helse og verdier.
Ingen boligselskaper er like.
Sikkerhetskrav, utfordringer
og løsninger varierer etter størrelsen, beboernes sammensetning, bygningsmessige forhold,
beliggenhet, klima m.m. Det
viktigste er at styret jobber
systematisk med å kartlegge
behovene.
Skader tilknyttet vanntilførsel
og brannrelaterte forhold er det
man oftest ser hos boligselskapene. Styret har sjelden tilgang
til hver enkelt boenhet, så det
bør informeres om hvilke fore-

byggende tiltak beboerne selv
kan iverksette.

Med HMSmodulen på
Styrerommet får
styret hjelp til
å gjennomføre
et systematisk
HMS-arbeid og
digital lagring
av all dokumentasjon.

Ved å dokumentere HMSarbeidet skriftlig tilfredsstiller
styret internkontrollforskriftens
krav om skriftlig dokumentasjon. Slik dokumentasjon kan
bli krevd framlagt ved tilsyn fra
offentlige etater eller ved større
ulykker. Dokumentasjonen
bør være digitalisert og enkelt
tilgjengelig for styremedlemmer, og man bør ha en digital
backup. //

!

Hjelpemidler

Norsk brannvernforening og Tryg
Forsikring har utarbeidet guiden
«Ta sikkerheten på alvor!» Denne
finner du på brannvernforeningen.
no/hms.
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HMSmodulen er en elektronisk
HMS-løsning utviklet av OBOS for
boligselskaper forvaltet av OBOS.
Her kan alt av HMS-dokumenter
lagres. HMSmodulen er tilgjengelig
via Styrerommet.net.
OBOS arrangerer kurs om HMS i
boligselskap. Neste kurs er 14. mars
og 3. mai. Les mer på obos.no/kurs.

Gåinn
innpåpåelfag.no
elfag.nofor
former
merinformasjon
informasjon
Gå

Min erfaring styreleder

Når det blir bråk
Hvem kunne vite at rekkehusene var bygget på et område
med den aller hardeste Oslo-granitten?
T E K S T : T Y R A T. T R O N S TA D F O T O : N A D I A F R A N T S E N

T

Vær tilgjengelig, finn ut av ting som
beboerne lurer på. Og vær strenge
på at alt skal gå gjennom styret.
A N NE THOM ASSEN
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rolltun borettslag består
av 32 rekkehusleiligheter på Bøler i Oslo. Den
gamle dreneringen var for
dårlig, og mye regn hadde
gitt vann i mange kjellere.
Forrige vinter var det klart
for å legge ny drenering
flere steder.
– Det halvåret lærte vi
i Trolltun borettslag at det
er noe som heter Lambertseteråra, forteller styreleder
Anne Thomassen.

laget. Vanligvis kan man
sprenge, men her var det så
kort vei til husveggene, så
det ble uke etter uke med
pigging i hardt fjell i stedet.
På toppen av det er vi et
borettslag for kunstnere, der
mange jobber hjemme. Det
var ikke lett å få arbeidsro,
og mange måtte finne andre
steder å jobbe. Vinteren
2017 ble derfor nokså
krevende for både styret og
beboerne.

Hun har vært styreleder
i borettslaget i to og et halvt
år. Borettslaget hadde vært
gjennom en grundig prosess
på forhånd, og de fleste var
innforstått med at dreneringen ville medføre både
graving og en del støy. Men
få var forberedt på hvor
mye bråk det faktisk ville
bli.
– Entreprenørene kaller
det altså «Lambertseteråra»,
noe som er en litt uvitenskapelig beskrivelse av et
felt med en veldig hard
bergart. Det viste seg at den
gikk rett under boretts-

Arbeiderne i firmaet som
gjorde jobben ble også slitne
av piggingen, og det harde
fjellet gikk hardt ut over
utstyret. Aldri hadde det
vært mer støy i det vesle borettslaget ved skogen. Men
med kraftige forsinkelser og
et noe overskredet budsjett
ble jobben likevel gjort. Når
styreleder Anne Thomassen
ser tilbake, ser hun ikke
helt hva styret kunne gjort
annerledes. Jobben måtte
uansett gjøres. Her ble det
lagt drenering der det ikke
var drenert før. Men at det
likevel gikk såpass bra, tror

hun skyldes flere ting:
– Vi jobbet veldig mye
med å informere beboerne
grundig hele veien. Mange
var frustrerte, og det forstod
vi godt. Det var bra at vi
hadde hatt en omfattende
prosess i forkant og skapt
forståelse for at arbeidene
måtte gjøres. Hvis jeg skulle
gi noen råd til andre, så vil
jeg si: Svar på alle spørsmål
som kommer underveis.
Vær tilgjengelig, finn ut av
ting som beboerne lurer
på. Og vær strenge på at
alt skal gå gjennom styret.
I vårt lille borettslag er det
lett at beboere kontakter
de som jobber rett utenfor
huset, men vi insisterte på
at all kontakt skulle gå gjennom oss. Det tror jeg var
riktig og viktig, sier Anne
Thomassen.
Nå er dreneringsjobben
unnagjort i Trolltun borettslag, og denne vinteren er av
den vanlige, rolige sorten.
Men at borettslaget hviler
på toppen av Lambertseteråra, vil neppe beboerne
noensinne glemme. //

FA KTA

Trolltun borettslag
32 atelierleiligheter
i rekkehus
Ligger i Bølerlia og
Nøklesvingen på Bøler
i Oslo
Arkitekt: Helge B. Thams
Ferdigstilt i 1959
Borettslaget er klausulert
for yrkesaktive kunstnere
og er bygget av OBOS.
En av rekkene er bygget
spesielt for billedhuggere
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Guide
R E G N S K AP

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.

Styreleder Einar Eide-Fredriksen
synes det er like enkelt for styret
å opprette et betalingskrav som
det er for beboerne å betale.

Enklere
betaling
Betaling fra beboer til styre
føres automatisk inn i
regnskapet med Via OBOS.
T E K S T J O RU N N W O L D
FOTO MORT E N BE N DIK SE N

Tjenesten Via OBOS ble lansert
av OBOS-banken i høst, og nå
brukes den av hundre borettslag
og sameier. Tjenesten benyttes
til alt fra betaling for vaskekort
og nøkler, utleie av lokaler eller
lading av elbil. Via OBOS er den
eneste betalingstjenesten som er
spesialdesignet for borettslag og
sameier. Beboerne foretar betalingen fra egen PC eller mobil, og
transaksjonene føres automatisk
inn i regnskapet til boligselskapet.
Enklere innkreving. Søndre
Kragskogen boligsameie i Oslo
er en av dem som har tatt i bruk
betalingstjenesten. De har nylig
etablert lademuligheter for elbil,
og beboerne betaler egenandelen
med Via OBOS.
– Via OBOS har funksjonalitet
som gjør det enkelt å kreve inn
små beløp fra beboerne. Istedenfor å sende ut fakturaer for alt,
betaler beboerne fra egen PC eller
mobil når de får utlevert en garasjeåpner, en nøkkel eller skal lade
bilen sin, forteller styreleder Einar
Eide-Fredriksen. //

FAK TA

Via OBOS er gratis
Via OBOS er betalingsløsning for boligselskap. Styret kan enkelt ta betalt på borettslagets
eller sameiets nettside. Beboer trykker på en lenke og betaler med kort eller Vipps. Transaksjonene føres automatisk inn i regnskapet, og styret kan også få betalingsinfo på epost og sms.
Alle borettslag og sameier som er forvaltet av OBOS kan ta løsningen i bruk. OBOS setter opp
løsningen gratis. Via OBOS er integrert i hjemmesideløsningen Herborvi.no.
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Guide Kurs og seminar

Kurs for styremedlemmer

Laila Grymyr, kursansvarlig i OBOS

OBOS arrangerer i første halvår kurs om
nesten 20 ulike temaer som er aktuelle
for boligselskap.
TEKST HENR IK SØR LIE

møtes deltakere fra ulike boligselskap, og det virker som folk
setter pris på å utveksle erfaringer, sier kursansvarlig Laila
Grymyr i OBOS.
Nå er dato fastsatt for vårens
kurs, og et av de nye heter «En
hverdag som styremedlem».
Oversikt over kurs i hele landet
finner du på obos.no/styre/kurs.

FOTO: WERNER JUVIK

1500 styremedlemmer deltok i
fjor på ulike kurs i OBOS-regi. I
tillegg var det 750 som deltok på
høstseminarene.
– I fjor arrangerte vi 70 kurs på
landsbasis – fordelt på 25 ulike
temaer. Juss, HMS og styrearbeid
er de mest populære temaene.
Mange med styreverv ønsker å
bli tryggere i rollen sin. Det er
tross alt store verdier man er
satt til å forvalte. På kursene

Tre om
kursing
1. Hva synes du om høstseminaret i Sandvika?
2. Hvor mange OBOS-kurs
har du deltatt på, og hva
var mest nyttig?
FOTO A NNE C. ERIKSEN

Kathe Fagerli
Styreleder i Sameiet
Sentrumsbygget, Sætre

Harald Manheim
Styreleder i Vestre Ullern
Boligsameie, Oslo

Sverre Lindtvedt
Styreleder i Kjørbo Vest
Sameie, Sandvika

På høstseminaret fikk
vi info om ulike emner, og
det var veldig interessant
for meg som er helt ny som
styreleder. Det var betryggende å få litt oversikt, for
det er jo et stort ansvar å ha
et slikt verv.

Seminaret var interessant,
og det er en god måte å
komme i kontakt med andre
styremedlemmer.

Høstseminaret var bra
både faglig og sosialt. Det
var aktuelle emner og gode
foredragsholdere. Dessuten
er det hyggelige å møte
folk fra andre sameier og
borettslag.

Jeg har ikke rukket å gå
på OBOS-kurs, men jeg
håper å få deltatt på noen
snart. Mange temaer er
viktig, men kanskje jeg skal
starte med juss og HMS.
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Jeg har ikke vært på
noen kurs i OBOS-regi, men
kvaliteten på høstseminaret
borger for at jeg vil prioritere
noen kurs fremover – for
eksempel om Herborvi,
vedlikehold eller juss.

Jeg har ikke gått på noen
OBOS-kurs, men andre i
styret har deltatt og virker
fornøyd. Selv kunne jeg tenke meg et kurs om kabel-TV
og bredbånd, for vi skal
inngå ny avtale i år.

REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR OG KABA LÅSESMEDPARTNER
Guide Vedlikehold og miljø

Dørautomatikk
Adgangskontroll
Porttelefon

Smartere
planlegging
Vedlikeholdsnøkkelen
fra OBOS Prosjekt er blitt
interaktiv.
TEKST HENR IK SØR LIE

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

Vedlikeholdsnøkkelen er en
plan som beskriver bygningenes tilstand og gir konkrete
forslag til utbedringer for nærmeste femårsperiode. Tidligere
har den vært en statisk rapport,
men nå kan du gjøre endringer.
– Vi har laget en interaktiv
versjon. Du kan flytte rundt på
tiltak, avslutte eller legge inn
nye tiltak, priser og kommentarer, sier avdelingsdirektør for
IT Eiliv Mæhle Liljevik i OBOS
Forvaltning.
Den interaktive versjonen er
tilgjengelig for kunder som har
kjøpt Vedlikeholdsnøkkelen av
OBOS Prosjekt.
Kontakt eiliv.liljevik@obos.no
hvis du vil vite mer om den interaktive Vedlikeholdsnøkkelen.

FAK TA

Vedlikeholdsnøkkelen
Nøkkelinformasjon om bygningsmassen
Informasjon om tidligere vedlikehold og utskiftninger
Tilstandsvurdering av bygninger og fellesanlegg
Gjennomgang av bygningsmassen og utearealer
Bilder av aktuelle problemområder
Langsiktig vedlikeholdsplan med oversikt over hva som bør
gjøres de neste 5 år (evt. 10 år), og kostnader forbundet med dette

Grønn støtte
OBOS fikk 146 søknader om grønne
tiltak i 2017, og 130 fikk bevilget støtte – totalt over 20 millioner kroner.
Hele 41 prosent av søknadene gjaldt
støtte til installering av ladepunkter.
11 prosent av søknadene handlet
om beplantning og urban dyrkning,
åtte prosent om leke- og treningsapparater, åtte prosent til oljefri og sju
prosent til sykkelparkering.

OBOS ønsker i år å støtte miljøtiltak
som er enda mer innovative enn elbillading. I 2018 vil det derfor ikke bli
gitt støtte til elbillading, men OBOS
jobber i stedet med å inngå avtaler
med leverandører av ladepunkter.
Har du forslag til et innovativt miljøtiltak? Les om støtteordningen på
obos.no/obosgirtilbake.
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Guide jus

N Y E I E R S E K S J O NSLOV

Må tilpasse
vedtekter
Med ny eierseksjonslov
fra 1. januar betyr det at
sameiets vedtekter må
revideres og tilpasses.

Norges eneste SINTEF-godkjente
gulvbelegg for balkong og svalgang

TEKST: MADELEINE VEHRE NAVEKVIEN

Styret i sameiet er ansvarlig for
at sameiets vedtekter tilpasses
den nye loven, og tilpasning bør
skje i løpet av 2018 eller 2019.
– Vi bistår gjerne styret med å
vurdere om de bør beholde gjeldende vedtekter med tilpasning
til ny lov – eller om det bør utarbeides helt nye vedtekter. Hvis
sameiet har ordinær forretningsførerkontrakt, er denne tjenesten
kostnadsfri, sier forvaltningssjef
Cathrine Kabbe i OBOS.

bruksrett av fellesareal
Økning i legalpantretten for
sameiet fra 1G til 2G
Tidspunkt for avholdelse av
årsmøtet
Særskilte flertallskrav for
særlige bomiljøtiltak («luksusvedtak»)
Forenklede regler om revisjon
og regnskap for mindre sameier
Klarere språk med mer brukervennlig ord, kortere setninger og
punktlister

De viktigste lovendringene
Mulighet for seksjonseiere å
anlegge ladepunkt for elbil og
ladbar hybrid
Klarere regler for varighet på

– Når det gjelder vedlikeholdsplikten, så videreføres stor sett
dagens regler – men med et
høyere detaljnivå. Det nye er
regler om erstatningsansvar for
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seksjonseier og sameier som
bryter vedlikeholdsplikten, forteller Kabbe.

StoFloor Balcony EB 200
De mest utsatte delene på en bygning - balkonger, svalganger og altaner
- krever slitesterke og sklisikre gulvflater. Samtidig skal det være trivelige
plasser å være på. Derfor er det viktig at det finnes store muligheter til
å velge akkurat den farge og struktur som passer til bygningen.

Tidsfrister. Endringer i vedtektene kan vedtas på ordinært eller
ekstraordinært sameiermøte
i 2018 eller 2019. Unntaket er
nye regler om bytteordning for
parkeringsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.
Dette må vedtas innen utgangen
av 2018, men gjelder ikke for
sameier som fikk byggetillatelse
før Tek97 ble innført.
Vedtektsbestemmelser som
strider mot loven opphører å gjelde senest ett år etter at loven trer
i kraft, det vil si 1. januar 2019.

Med StoFloor Balcony EB 200 oppfylles kravene til funksjon og design og er
Norges eneste SINTEF godkjente gulvbelegg for balkonger. Kontakt oss for
informasjon om våre produkter, vi har selgere, ingeniører og arkitekter som
kan hjelpe med løsningsforslag til prosjektet i hele Norge.
Oslo - Buskerud - Vestfold - Telemark - Kristiansand
Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
www.sto.no

StoCretec

Omsorg for bygg.
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Guide juristen

PERSONVERN

Nye personvernregler
En ny lov er på vei. Her er det viktigste om personvern i borettslag og sameier.

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Behandling av personopplysninger har lenge vært lovregulert
i Norge. I slutten av mai trer
imidlertid en ny personopplysningslov i kraft. Det blir en viss
innskjerping, men i all hovedsak er det en modernisering
av personvernreglene som er
ment å ta opp i seg de betydelige
endringene som har skjedd de
siste to tiårene.
Selv om man kanskje ikke
tenker så mye på det, behandler
et borettslag en hel del personopplysninger som et ledd i sin
daglige drift. Blant annet navn,
adresse, telefonnummer og betalingsinformasjon om andelseierne som ledd i forvaltningen av
lagets anliggender, innkreving av
felleskostnader og registrering av
eierskifter. Begrepet «personopplysning» er meget vidtfavnende
og omfatter også opplysninger
som bare indirekte kan knyttes
til fysiske personer. Kanskje har
borettslaget kameraovervåking
av garasjeanlegg eller inngangsparti, eller borettslaget har
elektronisk låssystem som registrerer når noen passerer låste
dører? Alt dette vil være å anse
som «behandling av personopplysninger» etter loven.
Nå er det for så vidt ingen
grunn til å miste nattesøvnen
på grunn av dette. Alle normale
44 BOLIG & MILJØ

og nødvendige behandlinger vil
fortsatt være lovlige etter den
nye personopplysningsloven,
men loven gir anvisning på en
rekke prinsipper som må følges.
Et viktig prinsipp er at man
ikke skal samle inn og ta vare
på flere personopplysninger enn
man trenger for å ivareta det
lovlige formålet. For å illustrere
med et litt spisset eksempel:
For å forvalte borettslagets
anliggende trenger man å vite
andelseiernes navn, fysiske
adresse og epostadresse, telefon
og fødselsnummer (det siste for
å kunne foreta innberetning til
ligningsmyndighetene). Derimot trenger ikke borettslaget å
kjenne andelseiernes politiske
overbevisning, religion eller
fritidsinteresser – og da skal man
heller ikke invitere til at slike
opplysninger samles inn, selv
om det skjer frivillig.
Et annet viktig prinsipp er at
personopplysninger som utgangspunkt ikke skal brukes til
annet enn det som er nødvendig
for å oppnå opprinnelig formål. I et elektronisk låssystem
kan man ta vare på trafikkdata
som lagres i loggen til adgangssystemet for å opprettholde
sikkerheten og avdekke feil i
løsningen. Derimot vil det være
ulovlig å bruke slike data til å
overvåke beboerne med tanke på
hvem som kommer og går, hvor,
og til hvilke tider.
Et tredje prinsipp er at man
ikke skal oppbevare opplysninger lenger enn det som er

OBOS vil i løpet
av våren komme
med utkast til
nye databehandleravtaler
for sine forvaltningskunder.

nødvendig for å ivareta formålet.
Deretter skal de slettes. Hvor
lenge som er «nødvendig» vil variere med hva slags opplysninger
vi snakker om og hvilket formål
de skal ivareta.
I praksis vil mye av håndteringen av personopplysninger
skje av noen som opptrer som
databehandler på borettslagets
vegne. Det kan være forretningsfører, et vaktselskap eller et
driftsselskap. Det er imidlertid
stadig borettslaget som har behandlingsansvaret – og selv om
oppgaver kan delegeres, forblir
ansvaret hos borettslaget. Det
er derfor viktig at det inngås en
god databehandleravtale som
regulerer databehandlerens
plikter. OBOS vil i løpet av våren
komme tilbake med utkast til
nye databehandleravtaler for
sine forvaltningskunder. //

Ny lekeplass til våren?
Søve har lekeapparater og utemøbler til DITT
DITT
borettslag
DITT
eller sameie! Alle våre lekeapparater er utviklet i henhold
til norsk standard og gjeldende krav om sikkerhet.

info@sove.no I www.sove.no

_soveas_

Ta
Ta
kontakt
kontakt
Ta
kontakt
for
for
GRATIS
GRATIS
for
GRATIS
løsningsforslag
løsningsforslag
løsningsforslag

Søve AS

Anleggsgartnere

Garasjeanlegg

Maskiner og utstyr

DEKKSTATIV.no
Avfallshåndtering

Dugnad eller rydding?
- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester

Heis

Fasade og tak – vår sak!

Hako Ground & Garden AS, Lindebergvegen 5
Sørum Næringspark, 2016 Frogner, Tel. 22907760 - www.hako.no

Postkasser

• Service
• Reparasjoner
• Modernisering
• Rehabilitering
• Boligheiser
• Personheis-vareheis
• Nyanlegg

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

www.heiskompaniet.no - tlf. 481 44 48
mobil 483 88 155

Blikk/kobberslagere

VI HAR MASKINER SOM VEDLIKEHOLDER
ALT DU TRÅKKER PÅ.

Låsesmeder

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

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

Bolig & Miljø dette er obos

Hva kan vi bli bedre på?
Vi går inn i årsmøteperioden, som starter med
de første møtene i februar og avsluttes med de
siste i utgangen av juni. Samtidig som årsmøtene avholdes, legger styret et helt styreår bak
seg. Vi håper styret opplever å ha fått den hjelp
og støtte som dere har ønsket i løpet av denne
perioden.
For å sikre at vi leverer gode tjenester som
våre kunder setter pris på, og at vi videreutvi-

Kurskalender

kler de riktige tjenestene, ønsker vi styreleders
tilbakemelding på våre tjenester og service i
styreåret som har vært.
Som tidligere år vil styreleder motta en kundeundersøkelse i etterkant av årsmøtet. Vi håper
du vil avsette litt tid til å svare på spørsmålene
som sendes fra forvaltningskonsulenten.
Dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss.
På forhånd takk for hjelpen!

Visste du at...

Radonmåling

En av Oslos ledende låsesmeder!

Bennechesgt
Bennechesgt
Bennechesgt
1 11
N-0169
N-0169
N-0169
Oslo
Oslo
Oslo

kaasa@kaasa.no
kaasa@kaasa.no
kaasa@kaasa.no

Radonmålinger - Radontiltak
Spesialrabatt til borettslag/sameier!

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

Dronningens gt. 25, 0154 Oslo
Tlf:
22 47 75 75
www.laashuset.no
FASADER
FASADER
FASADER
Faks: 22 47 75 70
post@laashuset.no
› Fasader
››Fasader
Fasader

› Reklamemotiver
››Reklamemotiver
Reklamemotiver
ogog
og
skilter
skilter
skilter

› Gamle
››Gamle
Gamle
bygninger
bygninger
bygninger

› Vedlikehold
››Vedlikehold
Vedlikehold
næringseiendommer
næringseiendommer
næringseiendommer

› Innvendig
››Innvendig
Innvendig
oppussing
oppussing
oppussing

› Vedlikehold
››Vedlikehold
Vedlikehold
sameie
sameie
sameie
ogog
og
borettslag
borettslag
borettslag

› Dekorasjoner
››Dekorasjoner
Dekorasjoner

› Gulvarbeider
››Gulvarbeider
Gulvarbeider

Maletjenester

INTERIØR
INTERIØR
// Byggentrepenør
// Murmester INTERIØR
// Blikkenslagermester // Taktekkermester
// Malermester
TLF

22 61 63 00

EPOST

Rettsgebyret for 2018 er
fastsatt til 1130 kroner?

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

Vaktmestertjenester

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

Knem & Næsvik AS

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

Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

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

Elektriker


       
 
 


 



1130

Skilt

post@kaasa.no

Brannsikring
Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

Alle nyvalgte styreledere blir invitert
til et oppstartsmøte med forvaltningskonsulenten?

OBOS er ny hovedsponsor for X Games
Norway?

DEKORASJON
DEKORASJON
DEKORASJON

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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I disse dager jobber vi med brukeropplevelsen til HMS-verktøyet til
«det nye Styrerommet»?

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

vaktmester-oslo.no

Noe av hva vi tilbyr

Hjelp i årsmøteperioden
Årsoppgjørs- og årsmøteperioden står for dør.
Styret kan få hjelp av forvaltningskonsulenten i
prosessen, med stort og smått. Ikke nøl med å
ta kontakt!
OBOS-prisen 2018
Bor du i et borettslag eller sameie som avsluttet
en rehabilitering i 2017? Da kan du nominere
boligselskapet til OBOS-prisen for rehabilitering
og miljøtiltak. Premien er på 200 000 kroner.
Søknadsfrist 5. mars. Les mer på obos.no/
obosprisen.

Herborvi.no
Bruker dere vår hjemmeside-løsning Herborvi.
no? Da har dere kanskje aktivert funksjonen som
gjør det mulig for brukere å abonnere på nyheter
fra sidene deres. Brukere som har bestilt nyhetsvarsel mottar epost hver gang det publiseres en
nyhet.
113 millioner kroner
Et godt sted å bo handler om mer enn selve
boligen, og OBOS ønsker å bidra til livet mellom
husene. Et rikt kulturliv, sport og andre sosiale
aktiviteter er med på å skape gode bo- og
bymiljøer, og OBOS gir 113 millioner kroner til
samfunnsnyttige formål i 2018. Les mer på våre
hjemmesider obos.no/obosgirtilbake.

Bredbånd i boligselskapet
Hvordan kan dagens nett
for tv og bredbånd møte
beboernes behov for stabile
og sikre tjenester med tilstrekkelig kapasitet? Hvilke
endringer og utfordringer
medfører dette for boligselskapet og styret?
Tid: 15. februar kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Utemiljø
Med dette kurset ønsker vi
å sette fokus på utemiljøet i
boligselskapet. Uteområder
og grøntanlegg har en viktig
funksjon som sosiale møtesteder, og som trygge og
trivelige steder for beboere
og brukere i alle aldre.
Tid: 27. februar kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Rehabilitering og finansiering
Godt forarbeid er en forutsetning for vellykket gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter. På kurset får du en
innføring i hvilke vurderinger
som bør gjøres, når du bør
tenkte på finansiering og
hvordan prosjektet påvirker
felleskostnadene.
Tid: 7. mars kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Grunnleggende Excel
Excel er et nyttig verktøy når
budsjett og regnskap skal
settes opp. Lær hvordan du
kan få mest mulig ut av programmet. Kurset er grunnleggende og går over to dager.
Tid: 13. og 15. mars kl.17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

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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RAMMEAVTALE Baktrappa

MED OSS?
VI TILBYR RAMMEAVTALER TIL MEGET

KONKURRANSEDYKTIGE
PRISER OG BETINGELSER
TIL PROFESJONELLE KUNDER SOM
BEDRIFTER, SAMEIER, BORETTSLAG M.M
FOR YTTERLIGERE INFORMASJON
KONTAKT
TROND SVENDSEN

?

Jeg tror det er et marked
på verdensbasis for kanskje fem
datamaskiner.
T H O M A S WAT S O N , S T Y R E L E D E R I I B M , 1 9 4 3

Test deg selv!

OBOS-quizen
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

For hvilket ishockeylag i USA spiller
nordmannen Mats Zuccarello Aasen?
Gjennom hvilken østeuropeisk
hovedstad renner elven Dnepr?
Hvilken kvinnelig artist representerte Norge med sangen Oliver i
Eurovision Song Contest i 1979?
Hvem vant 50 kilometer langrenn
under OL på Lillehammer i 1994?
I hvilken TV-serie for barn fra 80tallet møtte vi Onkel Reisende Mac?
Ved hvilken norsk by ligger Farrisvannet?
Hvem ble kåret til «Årets nordlending
2017» gjennom en avstemming i NRK
Nordland og Avia Nordland?
Hva slags musikkinstrument er en
concertina?
I hvilken engelsk by hører du hjemme
hvis du er en Scouser?

10. Hvor mange sultne unger hadde
mora som lagde pannekake i det
norske folkeeventyret «Pannekaka»?
11. Og hvem endte opp med å spise
pannekaka?
12. Hvor skal vinter-OL i 2022 holdes?
13. Sverige tok to OL-gull på Lillehammer 1994. Ishockeylaget vant det
ene, hvem vant det andre?
14. Hvilket dyr står i fokus i den norske
filmen «Jakten på Berlusconi» fra
2014 med blant andre Atle Antonsen
og Henriette Steenstrup på rollelisten?
15. I hvilket år kunne man følge Hurtigruten minutt for minutt på NRK?

SVAR: 1. New York Rangers 2. Kiev (Ukraina) 3. Anita Skorgan 4. Vladimir Smirnov, Kasakhstan
5. Fragglene 6. Larvik 7. Popduoen Marcus og Martinus 8. Et trekkspill (sekskantet) 9. Liverpool
10. Sju 11. Grisen (gylte grisesylte) 12. Beijing (Kina) 13. Pernilla Wiberg (alpin kombinasjon) 14. Hest
(travhesten Berlusconi) 15. 2011 (134 timer)

Fremtidens familiebolig
Da Brochmannsgata borettslag
på Sagene var nytt i 1947, ble det
omtalt på forsiden av tidsskriftet
Byggekunst under overskriften «Familieboligen først!». Det var særlig
planløsningene som vakte oppsikt.
Borettslaget var egentlig planlagt
like før krigen, men krigsårene satte en stopper for all boligbygging.
Borettslaget ble ferdigstilt i 1947,
og arkitektene Lund og Pedersen
hadde lagt seg i selen for å skape
fremtidens familiebolig. Fire rom
på 65 kvadrat ble sett på som en
optimal løsning, i tillegg med store
balkonger, lys og luft!
Nylig feiret Brochmannsgata at
det er 70 år siden innflyttingen, og
Bolig & Miljø gratulerer!

Radio Gaga

TLF. 23 24 50 21
trond@svendsen-glass.no

Tlf. 23 24 50 20
Brobekkveien 104 B
www.815GLASS.no

24–TIMERS VAKT, ÅRET RUNDT

815 GLASS
45277
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Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

Boligselskapsforsikring OBOS

30%

UTVALGT SOLSKJERMING

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.

30%
GARASJEPORTER

Få gratis befaring med gode tips og råd, vi har egen produksjon
og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex
leverer til alle typer boliger, borettslag og næringsbygg.

DET GRØNNE SKIFTET!
En sensorarmatur fra STEINEL vil enkelt kunne
spare inn 50 - 90% av energikostnadene til
belysning i trappeganger, korridorer, entré og
resepsjonsområder.
RS Pro LED Q1 er en fantastisk sensorarmatur
fra sensorspesialisten STEINEL.
Den sørger for rask og presis registrering av
bevegelse som igjen tenner lyset umiddelbart.
RS Pro LED Q1 kan enkelt kobles sammen
trådløst, noe som gir en helt unik mulighet for
et optimalt belysningsanlegg – uten ekstra
kabling.
Den total lyseffekten på 26W gir et meget
kraftig og godt lys, men ønskes det litt
svakere lys i noen områder, kan dette enkelt
stilles med en fjernkontroll.
Med den integrerte grunnlysfunksjonen kan
man selv bestemme hvor mye lys man vil ha
etter at sensoren ikke lenger registrer
bevegelse.

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

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

Importør i Norge:
Vilan as - post@vilan.no - www.vilan.no - 22 72 50 00

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