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Langtidsplanlegging
For det meste i livet gjelder det at
med god planlegging slipper man
unna mange problemer. Slik er det
selvsagt også når det gjelder vedlikehold og rehabilitering av bygningsmasse og uteområder i sameier og
borettslag. Ja, til dels er det også slik
at med godt og planlagt vedlikehold
kan man unngå enkelte av de store
og kostbare rehabiliteringene, for i
noen tilfeller er rehabilitering bare
forsømt vedlikehold.
OBOS Prosjekt tilbyr tjenesten
Vedlikeholdnøkkelen. Da blir alle
fellesanlegg og bygninger gjennomgått av fagpersoner, og det ender med
et forslag til en vedlikeholdsplan med
tiltak og prioriteringer som styret skal
ta stilling til. Alternativt kan man lage
en vedlikeholdsplan selv. En vedlikeholdsplan må ses på som en investering, ikke en utgift. Det blir billigere
å gjøre det som må til før det har gått
for lang tid – og å ta ting samtidig og
i riktig rekkefølge.
Har ditt boligselskap avsluttet en
omfattende rehabilitering i løpet av
2018, så få med deg oppfordringen
i dette bladet om å melde dere som
kandidat til OBOS-prisen for beste
rehabiliterte boligselskap.
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Steinar Håland
i OBOS Prosjekt har
bistått med teknisk
kompetanse i Sameiet
Kjerrberg Terrasse 2
og 4 på Sola
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Bolig & Miljø ønsker alle sine lesere en
riktig god jul og et godt nytt år!

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

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.
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VI ER AVHENGIG AV
HVERANDRES SIKKERHET

Få et tryggere borettslag med
felles brannvarsling
Kontakt oss for en uforpliktende befaring: styremail@get.no eller 21 90 07 30
get.no/safe

TEKST OG FOTO: HENRIK SØRLIE

Entré

Marianne Gjertsen Ebbesen (46) er ansatt som ny konserndirektør for
bank og eiendomsmegling i OBOS. Hun får ansvar for OBOS-banken med
en samlet forvaltningskapital på 41 milliarder kroner, samt for OBOS Eiendomsmeglere. Ebbesen har ledererfaring fra Nordea, DNB og If.

En Golf fra Zipcar har
fått plass i Nylænde
borettslag på Lambertseter i Oslo. Zipcar
tilbyr også e-Golf.

Bildeling med OBOS-fordel
Nylænde borettslag på Lambertseter er blant de første som får
en Zipcar plassert rett utenfor døra.
Zipcar er en bildelingstjeneste med over én million
abonnenter på verdensbasis, og nå er tjenesten
under utrulling i Norge.
Zipcar eies av Avis Budget
Group. I første omgang har
Zipcar plassert biler på åtte
lokasjoner i Oslo-området.
Ved hjelp av en mobilapp
kan du bestille, betale og
åpne bilen. OBOS samarbeider med Zipcar, og
OBOS-medlemmer får en
innmeldingsbonus på 400
kroner som kan benyttes i
Zipcar-appen.
– OBOS ønsker å tilret-

telegge for at boligselskap
kan ta grønt ansvar. Bildeling er et bra tiltak som
vi håper og tror vil bli mer
utbredt, sier miljødirektør
Birgitte Molstad i OBOS.
Nylænde borettslag består
av 386 boliger, men har
bare 168 parkeringsplasser.
Driftsleder Arild Rebbeng
synes delingsbil i borettslaget er et ﬁnt tilbud for
beboerne.
– Det er mangel på parkeringsplasser, og ikke alle
beboere har bil. I borettslaget er det 7-8 års ventetid
på garasjeplass, og halvan-

net år for utendørs p-plass.
Vi ønsket å tenke miljø
og stordriftsfordeler, sier
Rebbeng.
I borettslaget er det nå
ordnet fast parkeringsplass
til en Golf fra Zipcar. Bilen
kan også leies av andre
OBOS-medlemmer som
ikke bor i Nylænde borettslag – men den må hentes
og leveres i Nylænde.
Planen er å tilrettelegge
løsningen i ﬂere boligselskap over nyttår. Se
zipcar.no hvis du ønsker å
sjekke muligheten for delingsbil i ditt boligselskap. //

Tips
Bolig & Miljø!
Har ditt boligselskap
gjort noe som kan være
av interesse for andre?
Har du forslag til artikler,
ris eller ros? Kontakt
redaktør Henrik Sørlie på
tlf. 92665225 eller henrik.
sorlie@obos.no.
Hvis tipset benyttes får du
gavekort på to billetter til
Nationaltheatret.
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VI SATSER
PÅ EIENDOM

OBOS Eiendomsdrift er nå en del av Coor.
Sammen skal vi utvikle eiendomsleveransen, med sterk fokus på
innovasjon og ny teknologi.
Målet er å kunne tilby våre kunder de beste løsningene i bransjen.
Vi kaller det Service med IQ.
Les mer om oss på www.coor.no

Entré nyheter

Generalforsamling i OBOS BBL: Generalforsamlingen ﬁnner sted 14. mai i Oslo Kongressenter.
Hvis du er OBOS-medlem og ikke har brukt medlemskapet til å kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan du møte på delegertmøte der det skal velges representanter til generalforsamlingen i OBOS.
Møtet avholdes 5. mars klokken 18.00 hos OBOS på Hammersborg torg 1 i Oslo.

Lyst til
å være med?

FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Søk via obos.no
/
obosprisen. Frist
en
for påmelding er
4. mars.

Hvem får OBOS-prisen?
Har borettslaget eller sameiet ditt blitt rehabilitert?
Da kan dere vinne OBOS-prisen 2019.

risen på 200.000 kroner deles
ut til våren – for 28. året på
rad. Den går til et boligselskap
som har lykkes spesielt godt
med en omfattende rehabilitering. I tillegg kan juryen tildele
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 kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.
Alle typer boligselskaper kan
delta, uavhengig av om de er
forvaltet av OBOS eller ikke.

P

Og det spiller ingen rolle om
dere har rehabilitert fasader og
balkonger, eller gjennomført en
oppgradering av uteområder
eller baderom. Alt vil bli vurdert
av juryen.
Årets pris gikk til Voldsløkka
borettslag, som hadde rehabilitert fasadene på en god måte.
Året før var Nordre Gran borettslag i Oslo. Der hadde fasader og
uterom fått en kraftig oppgradering. I 2016 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 fjor innført
en ekstrapris for grønne eller
sosiale miljøtiltak. //

OBOS-prisen
på 200.000
kroner gikk til
Voldsløkka
borettslag i
2018.

FA K TA

Dette blir vurdert
• Situasjonen før og etter
rehabiliteringen.
• Økonomi / kost / nytte
• Energiøkonomisering
• Miljø
• Beboertilfredshet
• Tilgjengelighet
• Arkitektur
• Teknisk løsning
• Helhetlig tenking
Tidligere vinnere
2018 Voldsløkka borettslag
2017: Nordre Gran borettslag
2016: Ammerudsletta borettslag
2015: Røverkollen og Svarttjern
borettslag
2014: Bjerkehaugen borettslag
2013: Skrenten borettslag
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Rehabilitering fasade

Maling til gamle murgårder

Slipp ut fukten
Mange eldre murgårder har blitt skadet av plastmaling som
ikke puster. Men hva skal du velge i dag?
TEKST OG FOTO : HELLE A ASA ND

enk deg en regnjakke som
ikke puster. Den holder
vannet ute, men du blir fuktig av
kondensen inne i jakka. Slik er
det også med maling og materialer som ikke puster. Arkitekt Ulf
Teigen er konsulent i Murbyen
Oslo, et bygningsvernsenter
som blant annet tilbyr gratis
rådgivning for gamle murgårder
i hovedstaden. Ifølge arkitekten, som også er murmester,
gipsmaker og takstmann,
startet man å bruke nye typer
materialer på fasadene etter
andre verdenskrig og fram til
2000-tallet. Det er først de siste
10–20 årene at kalkmaling og
kalkmørtel er blitt vanlig igjen
på de gamle gårdene – blant

annet på Grünerløkka, Torshov
og Sagene.
– På 80-tallet trodde man at
om overﬂaten var tett, ville det
heller ikke komme fukt inn
i fasaden. Man tenkte at nye
produkter måtte være bedre
enn de gamle. Nå, mange år
etterpå, ser man at det ikke var
bra, selv om det ble gjort i beste
hensikt. Sokler blir ofte overmalt på grunn av for eksempel
tagging. Da blir det ﬂere lag med
maling som stenger fukten inne
i muren, sier Teigen.

T

På 80-tallet trodde
man at om overﬂaten
var tett, ville det
heller ikke komme
fukt inn i fasaden.
Ulf Teigen
8 BOLIG & MILJØ

Maler Hubert
Stala fra Plan
Entreprenør gir
fasaden et nytt
strøk med pustende maling.

Silikonharts. Gunnar Carlson
i Total Byggassistanse ble hyret
inn som prosjektleder for rehabiliteringen av fasadene på
Torshov kvartal IX. Gården, som
på folkemunne blir kalt «Tysklandsgården», trengte en skikkelig overhaling. Fasadene ble sist
rehabilitert i 1990–1993. Carlson
har lang erfaring innen rehabilitering av gamle murbygg, og er
helt enig med Ulf Teigen når det
gjelder valg av materialer som
puster. Men han mener at det
ﬁnnes bedre egnede produkter
til selve sokkelen.
– I dette prosjektet har

Tysklandsgården
er ett av 18 kvartaler med klassiske
torshovgårder, som
alle ble bygget i
perioden 1918-23.

FA K TA

Borettslaget
Torshov kvartal IX
Gården grenser til Vogts gate,
Krebs gate, Per Kvibergs gate
og Agathe Grøndals gate på
Torshov i Oslo.

1922
Tysklandsgården

Tegnet av

Borettslaget

Gården ble bygget i 1922
og kalles på folkemunne
for Tysklandsgården.

arkitekt Harald
Hals ved Kristiania
Boligkontor.

består av 131 andelsleiligheter med
18 oppganger.
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Jeg har sett resultater
etter ti år med silikonharts, og den puster
«som en ørn».
Gunnar Carlson

vi valgt å bruke et alternativt
produkt som jeg mener fungerer. Det heter silikonharts, sier
prosjektlederen.
Arkitekt Teigen mener kalkbasert maling og mørtel er de
beste materialene for gamle
murgårder.
– Alternative, moderne materialer som silikonharts er et bra
tilsetningsstoff/bindemiddel,
men ikke alltid det beste for
mur, mener Teigen, som gjerne
tar diskusjonen om materialer
videre med folk i bransjen.
Ikke helt enige. La oss gå tilbake
til dette med regnjakken som
ikke puster. Mye har skjedd også

FA K TA

Tilskuddsordninger
Det ﬁnnes tilskuddsordninger
for rehabilitering av fasader,
som hos Kulturminnefondet,
Byantikvaren og Sparebankstiftelsen. Kontakt Murbyen
Oslo eller byantikvaren i ditt
distrikt for informasjon om
hvor man kan søke om midler.

10 BOLIG & MILJØ

Murer Andrjey
Lowicki har jobbet som murer
i 25 år. Her er
han i ferd med
å fullføre murerarbeidet på den
ene kortveggen.

Det kan
se bra ut på
utsiden, men
når man skal
rehabilitere og
ser forvitringen
på baksiden, er
det ofte ille.

St. Hallvard
har også blitt
rehabilitert.

på den fronten de siste årene. Nå
har vi Gortex, som kanskje kan
sammenliknes med silikonharts.
Men her er altså Teigen skeptisk,
fordi han mener at de ikke har
nok erfaring med slike produkter, mens Carlson sier at han har
god erfaring med dette over en
tiårsperiode:
– På sokkelen må man regne
med tagging, og der går jeg imot
andres anbefalinger om kalkmaling, Jeg har sett resultater
etter ti år med silikonharts, og
den puster «som en ørn». Dessuten er den selvrensende. Den
kan høytrykksspyles og vaskes,
og den tåler impregnering på en
fornuftig måte. Tagging er ett av
problemene man får på sokler
i storbyene. Her kan man spyle
eller skrubbe det av, sier Carlson,
men poengterer at ikke-pustende
maling som inneholder akryl og
lateks bør være forbudt.
Fargesetting. André Korsaksel er
antikvar for teknisk byggevern
hos Byantikvaren i Oslo. Han sier
at bygårder som ikke er fredet
står ganske fritt til å velge fargesetting på fasaden.
– Mange ønsker å gjøre dette

Cort Adelersgate 33 Oslo, her har
vi levert nytt sinktak, nye tak- og
fasadevinduer samt puss- og
aluminiumfasade.

historisk riktig. Fasiten sitter i
veggene, sier han.
Man kan gjøre bygningsarkeologiske undersøkelser og kanskje
ﬁnne rester av pigmenter og
maling fra den opprinnelige tiden.
– Finner man ikke pigmentrester, kan det hende man ﬁnner
informasjon i gamle dokumenter, eller man kan prøve å analysere gamle svart/hvitt-bilder.
Da får man en viss pekepinn
på hvordan fargenyansene på
fasaden og vinduskarmene var,
sier Korsaksel.
Silikatmaling. Kalkmaling slites
ved at pigmentene vaskes ut,
som igjen gir et ﬁnt fargespill.
To-komponent silikatmalingssorter skal være teknisk gode,
puste, og gi noe av det samme
uttrykket som kalkmaling. Det er
et alternativ som har blitt benyttet av mange, men antikvaren er
mest glad i kalkmaling.
– Det er fordi det harmonerer
godt med underlaget. Kalkmaling gir en estetisk, varm og
levende overﬂate med spill. Kalk
er kulturhistorisk, teknisk og
estetisk best for gammelt murverk, sier André Korsaksel. //

Murekspert og
arkitekt Ulf Teigen
viser skader på
fasaden til Tysklandsgården som
skyldes bruk av feil
materialer da gården ble pusset opp
på 90-tallet.

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!

Murbyen Oslo
er et bygningsvernsenter for
Oslos murgårdsbebyggelse.
Mer info på
murbyenoslo.no.
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Rehabilitering planlegging

Ikke spar
deg til fant
En vedlikeholdsplan kan være en lønnsom investering
for både nye og eldre boligselskap.
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : ILJA C. HEN DEL

Vedlikeholdsplanen er detaljert,
og har ulike fargekoder etter hvor
mye oppgavene haster.

ransletta borettslag i Oslo
er i full gang med å rehabilitere fasaden og skifte ut
vinduer på den ene blokka.
Rehabiliteringen er et resultat av
at borettslaget ﬁkk utarbeidet en
vedlikeholdsplan i 2015.
– Vi følte at borettslaget
begynte å bli gammelt og så
symptomer på at ikke alt var
som det burde være. Det var behov for bistand fra profesjonelle
så vi kunne få en oversikt over
hva som burde gjøres først, sier
styreleder Mohamed Benali.
Borettslaget fyller 40 år i år, og
i vedlikeholdsplanen ﬁkk styret
oversikt over hvilket vedlikehold som hastet og hva som bør
gjøres på sikt.
– Normalt skjer det utskiftninger i styret, og vedlikeholdsplanen er en ﬁn håndbok for
styret i framtiden, sier han.

G

Også for nyere bygg. Det er
ikke bare eldre borettslag som
har nytte av en vedlikeholdsplan. Elvegata 11 borettslag
i Brumunddal er bare 1,5 år
gammelt, men har allerede en
vedlikeholdsplan på plass.
– Selv om borettslaget er nytt
og det ikke er så mye å gjøre
i starten, er det viktig å være
proaktiv. Jeg synes Vedlikeholdsnøkkelen og HMS-modulen er
viktige verktøy for å kunne følge
opp kontinuerlig, både så det ser
ﬁnt ut og så man slipper ekstra
store utgifter som kan ramme
innskuddskapitalen hardt, sier
styreleder Magnar Sætre.
En plan for alt. Glenn Arvesen
utarbeider vedlikeholdsplaner
(Vedlikeholdsnøkkelen) for

Gransletta
borettslag på
Furuset er 40 år
i år. Borettslaget
består av 149
leiligheter.
– Når vi er
ferdig med
hovedprosjektet
er det lettere
å ta tak i det
som gjenstår,
sier styreleder
Mohamed Benali
i Gransletta
borettslag.

Normalt skjer det
utskiftninger i styret,
og vedlikeholdsplanen er en ﬁn
håndbok for styret
i framtiden.
Mohamed Benali

OBOS Prosjekt. Han forteller at
en del boligselskap først ber om
vedlikeholdsplan når de har
kommet skjevt ut.
– Mange deler av bygningen
har tilnærmet lik levetid, som
resulterer i store investeringer
innenfor en kort tidsperiode.
Og så må du ﬁnansiere utrolig
mye på en femårsperiode, som
du kunne gjort over 15 år hvis
du hadde hatt en plan, sier han.
Ved å være tidlig ute kan dessuten styret planlegge hva som
bør gjøres samtidig, for å holde
kostnadene nede.
– Det er ﬂere tekniske installasjoner som henger sammen og
påvirker hverandre. Det som ofte
er mest kostbart er å sette opp
stillas og leie inn kran. Hvis man
gjør ﬂere ting samtidig, kan man
spare penger sammenlignet
med å gjøre litt om gangen.

Eksperten svarer på neste side
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Lag en plan
Glenn Arvesen i OBOS
Prosjekt svarer på vanlige
spørsmål om vedlikeholdsplaner.
TEKST: HEIDI RØN EID

1

Hva skjer hvis man bestiller en vedlikeholdsplan?

– Ved utarbeidelse av en full
vedlikeholdsplan fra OBOS
Prosjekt, Vedlikeholdsnøkkelen,
gjennomgås fellesarealer og
fellesanlegg med fagpersoner
innen elektro, VVS og bygg. Vi
kartlegger tilstand og kommer
med forslag til tiltak og riktig
prioritering av disse. Avslutningsvis gjennomgås vedlikeholdsplanen med styret.

2

Hvilke vanlige feil gjør
styret når det kommer til
vedlikeholdsplaner?
– Vi ser at styrene ofte kommer
sent, gjerne først når de ser et
åpenbart vedlikeholdsbehov.
Veldig mange ting holder omtrent like lenge, og da kommer
det plutselig veldig mye samtidig. Jo tidligere man starter, jo
mindre vil kostnaden være ved
vedlikehold.

Jo tidligere man
starter, jo mindre vil
kostnaden være ved
vedlikehold.
14 BOLIG & MILJØ

3

6

Hvor langt fram i tid
bør vedlikeholdsplanen
gjelde?

Hvis man mistenker
at noe er galt med en
del av bygget, for eksempel taket, kan man få en
vedlikeholdsplan kun for
den delen?

– Det er vanlig å utarbeide en
konkret plan for de fem kommende årene, men at det også
legges inn tiltak som boligselskapet må forvente i de
kommende 10–15 år. Planen bør
oppdateres med ny befaring og
gjennomgang innen fem år.

– Det kan man, men da kalles
det en tilstandsrapport. Det er
de samme prinsippene som
benyttes, men ulempen er at
det kan være andre deler som
haster mer – eller det kan være
ﬂere prosjekter som bør kobles
sammen når stillasene uansett
skal opp.

4

Hva kan man gjøre hvis
man bor i et lite sameie
og har lite midler?
– Man kan starte på en vedlikeholdsplan selv. Men vi anbefaler
å se på en vedlikeholdsplan som
en investering, ikke en utgift.
Det blir billigere å rehabilitere
før det har gått for lang tid –
og å ta ting samtidig og i riktig
rekkefølge.

5

Bør man få profesjonell
hjelp hvis man har
kompetanse i styret?

– Ja, utarbeidelsen av en vedlikeholdsplan bør gjøres som
et samarbeid mellom styret og
konsulentene. Styret bidrar med
historikk, erfaringer og innspill,
mens konsulentene foretar den
objektive vurderingen. Dette er
vårt råd uavhengig om styret
besitter tverrfaglig kompetanse.

Mer info: Se obosprosjekt.no
Styret bør
notere ned
historikken til
bygget kontinuerlig, som
små lekkasjer
og lignende.
Historikken gir
viktig informasjon og gjør det
enklere å forutse hvor lenge
det er til noe
bør skiftes ut.

Glenn Arvesen i OBOS
Prosjekt anbefaler
vedlikeholdsplan både
for eldre og nyere boligselskap.

Økt trygghet i bomiljøet
Tilstedeværelse fra Nokas’ mobile vektere og
kameraovervåkning gir større trygghet i ditt miljø.
y Oppstår det en uønsket hendelse, og vekter ikke er tilstede,
har boligselskapet eget direktenummer til Nokas
y Nokas sikrer ved skade, og koordinerer nødvendige ressurser
med Tryg
y Nokas rapporterer alt av utførte kontroller og ulike typer
hendelser til boligselskapet
Sammen med Boligselskapsforsikring OBOS i Tryg får dere
tilgang til markedets beste sikringskonsept. Så lenge Nokas
utfører vekter-/alarmtjenester for boligselskapet, nyter dere
også godt av ekstra fordeler hos Tryg.
Ta kontakt på boligselskapsforsikring@tryg.no for mer
informasjon og tilbud fra Nokas og Tryg.

S
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sikringogforsikring.no
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Rehabilitering tak og vegger
Den femte
fasaden blir ofte
festet til ﬁlm i
byen mellom de
syv fjell. Men et
ﬂyfoto avslører
sjelden tilstanden til taket.

Det ytre som teller
Taket er den femte fasaden, men blir ofte oversett.
I Kringsjå borettslag har de tatt tak og rehabilitert alle fasader.
T E K S T : H E N R I K S Ø R L I E F O T O : O B O S P R O S J E K T O G B YG G M E S T E R J O S T E I N G A R N E S O G S H U T T E R S T O C K

ringsjå borettslag ligger i
Laksevåg i Bergen. Bygningen er fra slutten av 1940-tallet
og består av 41 leiligheter. Både
tak og vegger var modne for
rehabilitering.
– Det har vært mye småﬂikking på taket for å stoppe
lekkasjer, og det blir dyrt i
lengden. Vi kom fram til at det er
på tide med en skikkelig rehabilitering, forteller styreleder Cato
Kristensen i Kringsjå borettslag.
De hyret inn OBOS Prosjekt til
å lede arbeidet, og Byggmester
Jostein Garnes ble valgt som
entreprenør. Det ble bestemt

K

Å beholde skiferen
kunne bety at alle
steiner måtte merkes
og legges tilbake på
samme plass
Birger Bjorøy
å skifte tak, reparere murfasader
og balkonger, sette inn nye vinduer og male hele gården.
– Det er mange fallgruver i
forbindelse med et så stort prosjekt, og styret hadde ikke hatt
forutsetninger til å håndtere
dette alene. Det har vært godt
å ha en ekstern og uavhengig
part som holder ting på plass,
sier styrelederen.
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Flat eller krum stein. Arbeidet
krevde omfattende planlegging,
og et av spørsmålene var hva
slags takstein som skulle erstatte
de gamle skifersteinene. Prosjektleder Birger Bjorøy i OBOS
Prosjekt forteller at borettslaget
ønsket krum takstein, men det
var ikke så enkelt.
– Kommunen ville at skifersteinene og det ﬂate taket skulle

bevares. Begrunnelsen var at
bygningen er av historisk betydning siden det ble bygget for
arbeidere som jobbet på Bergen
Mekaniske Verksted, sier Bjorøy.
Å beholde skiferen kunne bety
at alle steiner måtte merkes og
legges tilbake på samme plass,
noe som hadde bidratt til store
ekstrautgifter. Men det viste seg
at skifersteinen var av dårlig

Tømrerbas
Daniel L. Roszak
på taket av
Kringsjå borettslag i Laksevåg.
Undertaket består
av sutaksbord,
duk, luftelekter
og taksteinlekter.
Den skiferliknende
betongsteinen
heter Zanda
Minster.

Levetid for tak
Byggforsk angir følgende
årsintervaller (kort og lang)
for utskifting og omlegging
av yttertak.
For skifer er årsintervallene 10–50 år for
utskifting og 50–80 år
for omlegging.
For tegltakstein er årsintervallene 10–40 år
for utskifting og 30–60
år for omlegging.
For betongtakstein er
årsintervallene 10–40 år
for utskifting og 30–60
år for omlegging.
Utskifting. Steiner som
er ødelagt fjernes og
erstattes med steiner
av samme type.
Omlegging. Steiner,
sløyfer, lekter og undertaksbelegg fjernes. Skader
på undertaket repareres.
Tekningen bygges opp på
nytt. Det er ikke nødvendig
å skifte steiner av god kvalitet så sant de kan brukes
på nytt.
KILDE: BYGGFORSK
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Rehabilitering tak og vegger
Fasaden før og
etter. Alle vinduer
mot den traﬁkkerte
Kringsjåveien er
skiftet ut med støyisolerende glass,
til glede for mange
beboere. Fasaden er malt med
StoColor Lotusan.
Hovedfargen har
kode 16108, mens
sokkel har 16131.

kvalitet og hadde begynt å dele
seg, og det endte med at kommunen tillot å legge ny stein – en
ﬂat betongstein. Styrelederen er
fornøyd med at taket ble ﬂat:
– Når jeg ser resultatet, synes
jeg dette passer mye bedre enn
krum takstein, så jeg må nesten
sende en takk til Bergen kommune, sier Kristensen.
Sjekk taket. Jan G. Garnes i Byggmester Jostein Garnes anbefaler
at borettslag og sameier rutinemessig får sjekket taket. Dette
bør gjøres av taktekker eller
byggmesterﬁrma.
– Vi ser mange tak som er
overmodne for utskifting. Tak bør
sjekkes én gang i året, sier Garnes.
Under kontrollen må sluk
og takrenner renskes, og taket
generelt bør ses over. Ventilasjonshetter og overgang mellom
tak og piper er svake punkter.
Mose og jord på taksteinen trekker vann ned til pappen,
og gammel takpapp kan ha
smuldret vekk.
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– Selv nye tak kan ha skader,
for eksempel etter en storm der
noe fra nabobygget har landet på taket ditt og slått hull i
taksteinen. Folk tenker ofte ikke
på taket før det blir misfarging
innendørs. Hvis det er blitt råte
helt ned til loftsleiligheten, kan
det bli dyrt.
Fargevalg. Arbeidet startet 2.
januar og ble ferdig i juni. Styrelederen synes det har gått fort
når det først kom i gang.
– Vi har informert beboerne
underveis gjennom beboermøter
med OBOS Prosjekt og entreprenør, det har vært oppslag i
oppgangene og vi har sendt ut
SMS-er med info. Beboerne har
vært positive til rehabiliteringen,
men valg av farger skaper jo
alltid debatt. Vi vurderte ulike
alternativer og gikk for friske
farger. Hele Bergen er grå
eller gråhvit, så det er på tide
med litt mer farger i gatebildet,
sier Cato Kristensen i Kringsjå
borettslag. //

Før og etter
på baksiden. Det
var stort behov
for å rehabilitere betong og
murpuss. Det er
rundt 30 år siden
bygget ble malt
forrige gang.

Er du byggherre?
Ved rehabiliteringsarbeid
regnes boligselskapet som
en profesjonell aktør – med
ansvaret det medfører i
henhold til byggherreforskriften.
Byggherren skal blant
annet påse at det er
utarbeidet en skriftlig plan
for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA-plan),
og at denne foreligger før
arbeidet starter.
Byggherren kan avtale
at en fysisk eller juridisk
person utfører plikter på
vegne av byggherren.

Mer om byggherreforskriften ﬁnner du på
arbeidstilsynet.no.

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

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

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

Fagutdannede låsesmeder
Service og kompetanse

Trygghet for våre kunder


Adgangskontroll

Service på hele dørmiljø

Elektronisk avlåsning

Reparasjoner / Feilsøking

Låssystem

Postkasser

Dørautomatikk

Porttelefon / Calling

Vi tilbyr ulike typer serviceavtale til borettslag og sameier
for å sikre stabil drift på fellesdører.

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

Sunt inneklima
etter rehabilitering

Ventilasjon er viktig ved
rehabilitering
Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering
oppstår det behov for kontrollert ventilasjon.
Hus og helse har behov for frisk luft. LUNOS
desentral ventilasjon med varmegjenvinning
er diskret og opptar ikke plass i leiligheten.
Ventilatorene monteres i ytterveggene.
Systemet bruker mindre strøm enn en
sparepære!
• Reduserte energikostnader
• Ingen plasskrevende aggregat
eller ventilasjonskanaler
• Enkel installasjon, drift
og vedlikehold
 1nLÁHUHQQQRUVNHEROLJHU

Ring 944 76 073 for
referanser til borettslag

gasta.no

Balansert ventilasjon – rett i veggen

Lavenergisystemer as | Tel: 944 76 073 | post@lavenergisystemer.no | lavenergisystemer.no

Min bedrift

NYBA

Et arbeidslag fra Oslo tar seg en velfortjent pause under
byggingen av Fridtjof Nansens plass 7. Året er 1949.

Utfasing av oljefyring
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Helt frem til i dag har de fleste prosjektledere hatt utfordringer
med å holde oversikt over bestillinger og materialer til
rehabiliteringsprosjekter. Vi vet, for vi har 369 års erfaring.
I dag tilbyr Maxbo Proff den digitale tjenesten «Min bedrift»,
et effektivt verktøy for innkjøp og prosjektstyring. For med
god oversikt blir ikke jobben bare gjort, men godt gjort.

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

Kontakt oss for
gratis befaring:
64 84 55 20
salg@noen.no
www.noen.no

Etterstad Øst borettslag, med 108
leiligheter konverterte til bergvarme i 2017.

Sparer
kr. 680.000,-/år
etter konvertering til bergvarme.
Varmeentreprenøren

Vedlikehold ansvar

Ansvaret
for vedlikehold
Juridisk direktør i OBOS, Terje Sjøvold, gir svar
på noen av de vanligste spørsmålene.

1

3

5

Hvem har ansvaret
for vedlikehold
av boligen?

Hvem har ansvaret for
vedlikehold av ytterdører
og vinduer?

Hvem har ansvaret dersom
det oppstår skade som følge
av manglende vedlikehold?

Beboer har ansvaret for at
boligen holdes i forsvarlig stand
slik at den tåler den bruk den
utsettes for uten å forårsake
skade eller ulempe for andre.
Dette betyr for eksempel at
badet skal være tett slik at vann
ikke renner ned og gjør skade på
andre boenheter. For øvrig har
beboer ansvaret for å vedlikeholde boligens indre ﬂater, men
vedkommende bestemmer selv
hvilket nivå vedlikeholdet skal
ligge på, så lenge boligen bare er
i forsvarlig stand slik at det ikke
oppstår skade eller ulempe for
andre.

Her snakker man i praksis
om et delt ansvar. Beboer vil ha
ansvaret for «daglig» ettersyn
og vedlikehold – herunder slikt
som maling av vinduskarmer og
utskifting av knuste vindusruter.
Full utskifting av vinduer med
karm og ytterdører er derimot
borettslaget/sameiets ansvar
etter loven.

Erstatningsansvaret følger
vedlikeholdsansvaret. Dersom
beboer forsømmer å holde
avløpet åpent og det oppstår
vannskader i bygget som følge
av dette, vil vedkommende
være økonomisk ansvarlig for
skadene. Dersom membranen
lekker fordi den har gått ut på
dato vil det være borettslaget
eller sameiet som må bekoste
utbedringsarbeidene.

2
Hva er borettslaget/
sameiets vedlikeholdsansvar?
Borettslaget/sameiet har
ansvaret for å vedlikeholde selve
bygningskroppen med bærende
konstruksjoner, yttertak og
fasade, felles rør- og ledninger
og andre fellesinstallasjoner,
samt alt fellesareal.
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4
Hvem har ansvaret
for vedlikehold av
balkongene?
Når det gjelder balkonger og
terrasser er ansvaret delt. Beboer
har ansvaret for det daglige
tilsyn og vedlikehold, herunder
å holde sluk og avløp rent
slik at det ikke oppstår oversvømmelser. Borettslaget eller
sameiet har derimot ansvaret
for vedlikeholdet av selve konstruksjonen da dette er en del av
bygningens fasade eller takkonstruksjon. Herunder hører
ansvaret for membranen som er
en del av bygningens klimaskall.

6
Hvem beslutter
vedlikehold i borettslaget
eller sameiet?
I både borettslag og sameier er
det styret som har beslutningsmyndigheten over vedlikeholdet.
Så lenge det ikke er snakk om
ombygging, påbygging eller
endring av bebyggelsen som går
utover vanlig forvaltning og vedlikehold har styret full kompetanse. Dersom det er snakk om
ombygging, påbygging eller
endring må derimot generalforsamlingen eller årsmøtet gi sin
tilslutning med to tredels ﬂertall.

I både borettslag og sameier er det styret som har
beslutningsmyndigheten
over vedlikeholdet.

7

8

9

Men hvor går grensen
mellom vedlikehold og slike
endringsarbeider?

Hva gjør vi dersom
lovens fordeling av
vedlikeholdsansvaret ikke
passer for borettslaget vårt?

Hva gjør vi dersom lovens
fordeling av vedlikeholdsansvaret ikke passer for
eierseksjonssameiet vårt?

Det er ikke alltid lovens normalordning passer i alle borettslag, man har kanskje et rekkehuslag der det ligger godt an
for at beboerne kan ha et større
ansvar for det ytre vedlikehold enn det som er naturlig i
en boligblokk. Borettslagsloven
åpner for at fordelingen av
vedlikeholdsplikten kan endres
gjennom vedtektene, det kreves
ikke noe mer for å gjøre dette
enn for andre vedtektsendringer,
det vil si to tredels ﬂertall på
generalforsamling. Men tenk
dere om først! Vedlikeholdet må
være egnet for å utføres av den
enkelte, utskifting av vinduer i
en boligblokk er for eksempel
dårlig egnet. Det er heller ikke
gitt at det er noen god løsning
å privatisere felles vedlikehold selv om det er mulig, mye
vedlikehold blir bedre og mer
rasjonelt gjennomført dersom
det gjøres felles.

Også i sameier kan ansvaret for
vedlikehold endres gjennom vedtektene. Her er det imidlertid litt
mer komplisert fordi man i tillegg
til to tredels ﬂertall på årsmøtet
også må sikre seg tilslutning fra
de seksjonseierne det gjelder. Det
er følgelig mindre vanlig med slike
avvikende vedtekter i eierseksjonssameier enn i borettslag.

Deﬁnisjonen på vedlikehold
er ganske dynamisk og omfatter
slike moderniseringsarbeider
som er naturlige som følge av
tiden og forholdene for øvrig.
Således vil man kunne bytte ut
løsninger og materialer som er
benyttet tidligere med nye og
bedre materialer og løsninger
som har kommet på markedet
siden sist, uten at dette ses på
som endringer. Dersom man
bygger på – eller bygger om –
slik at volumer eller vesentlig
funksjonalitet forandres, vil det
derimot fort være snakk om en
endring i lovens forstand.

Således vil man
kunne bytte ut
løsninger og
materialer som er
benyttet tidligere
med nye og bedre
materialer.
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Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

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

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 22 86 58 00

xxxx xxxx
Før/etter: De opprinnelige
terrassene har støpte
blomsterkasser, men
disse vil bli erstattet med
glassfronter.

Utbedring fasade

Best med test
En prøveterrasse ga viktig informasjon før rehabilitering.
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : ILJA C. HEN DEL
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Rehabilitering referanseprosjekt

a Frydenlund borettslag
i Oslo skulle rehabilitere
terrasser, balkonger og fasade,
bestemte de seg for å først
rehabilitere én terrasse og bruke
denne som referanse.
– Det har blitt gjort ﬂere forsøk
på å rehabilitere terrassedekkene
opp gjennom årene. Når vi nå
skulle gjøre noe måtte vi være
sikre på at det ble gjort ordentlig. Vi bestemte oss for rive opp
en terrasse for å komme til
bunns og se hvordan den så ut,
sier Gunnar Aspen, styremedlem
i borettslaget og leder i byggekomiteen.
Borettslaget består av både
småhus, punktblokker og
terrasseblokker, og det er i
terrasseblokkene det over lang
tid har vært problemer med
lekkasje og fukt.
– En del av terrassen ligger
over rom som er varme. I overgangen mellom varm og kald
sone har det blitt kondens, og
fukt har trukket inn i leiligheten
under, sier Aspen.

D
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På både
terrasse- og
balkongsiden
rehabiliteres
kledningsfeltet.
På punktblokkene blir
balkongene
skiftet ut.
Stillasene blir
stående i cirka
tre måneder per
blokk.

Testen. Styret engasjerte en
entreprenør for å rehabilitere
den ene terrassen, og entreprenøren pigget seg gjennom
lagene i dekket for å undersøke
konstruksjonen.
– Det stod verre til enn vi
hadde trodd. Isolasjonen var
mangelfull og prosjektet økte
i omfang etter hvert som vi grov,
sier Aspen.
Konklusjonen ble en total-

rehabilitering av terrassedekket,
i tillegg til isolering og vindtetting av fasaden.
– På grunn av at vi visste akkurat hva som måtte gjøres kunne
vi skrive en mer presis kravspesiﬁkasjon da vi la arbeidet
ut på anbud, sier styreleder Leif
Holmen.
God informasjon. Det er ikke
uvanlig at det dukker opp ﬂere

FA K TA

Referanseprosjekt
Referanseprosjekt er
egnet for å vise generalforsamlingen hva styret
foreslår og for å bli mer
kjent med konstruksjonen, og det blir tydeligere
for entreprenør hva de
priser.
En referanseterrasse
blir dyrere enn gjennomsnittet, men kan kutte
kostnader ved at risikoen
som prises blir mindre.
Det blir også mindre konﬂikter i gjennomføringen
og mindre diskusjoner
med tanke på endringskrav.

Referanseterrassen
er viktig fordi den blir
en mal for arbeidet.
Jarle Torp

problemer når en rehabilitering starter, men takket være
referanseterrassen kunnet styret
også gi mer nøyaktig informasjon til beboerne.
– Kostnadene ble mer forutsigbare, prosjektrammen ble
jo nesten doblet i forhold til de
første estimatene. Det er bedre
å be generalforsamlingen om
alle pengene med én gang, i
stedet for å komme tilbake og be
om hundre prosent økning, sier
Aspen.
Også entreprenøren er fornøyd
med at prosjektet har en referanse de kan jobbe ut fra.
– Det har blitt mer vanlig med
referanser i det siste. Referanseterrassen er viktig fordi den blir
en mal for arbeidet og vi sparer
tid på spørsmål og mail. Da har
vi lagt lista og har noe å måle
opp mot. Jeg er veldig fornøyd
med det, sier Jarle Torp i Oslo
Byggentreprenør.
Noen endringer. Arbeidet med
terrassene startet i sommer og

skal ferdigstilles i desember
2019. Men de nye terrassene blir
ikke helt like som referansen.
– Prinsippene i referanseterrassen er videreført, men
det er gjort noen få endringer,
som fargen på kledningen.
Referanseterrassen er også en
del av prosjektet og vil bli endret
tilsvarende som resten, sier prosjektleder Marius Huse i OBOS
Prosjekt. //

Terrasseblokken er pakket inn
for at det ikke skal
bli for kaldt til å
utføre arbeidet.
Styreleder Leif
Holmen følger med
på fremdriften.
Det blir mye
støy når gulvene
pigges opp, og
det er pause når
barnehagen i
nabolaget har
sovetid.

Referanser egner seg
godt for terrasser, balkonger og kledningsfeltet på
balkong/terrasse, men
det bør være litt størrelse
på prosjektet.
Velg en entreprenør
styret/prosjektledelsen
har god kjennskap til.
Det er viktig at referansen
har rett kvalitet og er
representativ for det
man forventer videre i
prosjektet.
Kilde: Prosjektleder Marius Huse
i OBOS Prosjekt.

Tips
OBOS-banken utfører
likviditetsanalyser for boligselskap som skal gjennom et større vedlikehold
eller rehabilitering. En
likviditetsanalyse kan
forutse størrelse på lån,
løpetid, antall utbetalinger
og eventuelle økninger
av felleskostnadene.
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La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent
Avløpsrør i borettslag og sameier trenger regelmessig tilsyn. TT-teknikk har over 30 års erfaring
med rørinspeksjon og kontroll av avløpsrør. Med godkjent teknologi og flinke fagfolk kan vi
utføre både kontroll og fornying av rørene slik at man unngår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

GRAVEARBEID

Innspill
REHABILITERING

Bli som ny!
Er det behov for å rehabilitere bygningsmassen?
Slik sikrer du at det blir
en god prosess.

AU!

ØYVIND
BODSBERG
Teknisk sjef i
OBOS Prosjekt

E

t rehabiliteringsprosjekt
starter ofte ut fra et behov for nødvendig vedlikehold eller et ønske om oppgradering. Innledningsvis er
det viktig å kartlegge hele
bygningsmassen gjennom
en tilstandsvurdering eller
vedlikeholdsplan for fellesanlegg og -arealer. Dette gir
en helhetlig oversikt over
framtidige behov, kostnader
og hvilke tiltak som bør
prioriteres.

Vurder alternativer. Gjennom en kostnadsrapport
eller et forprosjekt vil ulike
kombinasjoner av tiltak,
utforming og materialvalg
kunne vurderes nærmere
og kostnadsberegnes. Her
vil det være naturlig å
trekke inn bistand for å
utarbeide et grunnlag som
kan legges fram for avstemning i årsmøte eller generalforsamling.
Finansiering. Større
bygningsmessig vedlikehold
eller rehabilitering må som
regel ﬁnansieres gjennom

låneopptak som betales
gjennom felleskostnadene.
Basert på kostnadsoverslag
for ulike alternativer, utarbeides det en likviditetsanalyse basert på boligselskapets budsjett, regnskap
og ﬁnansielle situasjon.
Analysen vil vise lånebehov
og konsekvenser i form
av nødvendig regulering
av felleskostnader for den
enkelte bolig.
Info og vedtak. Når styret
har fått vurdert alternativer
med tilhørende kostnader
og felleskostnader, er det
tid for å presentere dette for
andels- og seksjonseierne
i et eget informasjonsmøte.
I forkant av påfølgende
generalforsamling eller årsmøte er det nyttig å hente
bistand til utforming av
innkalling for sikre et godt
vedtak.
Tilbud og kontrakt. Det
er nødvendig å utarbeide et
tilbudsunderlag for å kunne
sammenligne tilbud fra ﬂere
leverandører. For arbeider av

noe størrelse – kanskje der
det ikke er naturlig å benytte
et lite håndverksﬁrma –
er det vanlig å utarbeide
administrative og juridiske bestemmelser, samt
tekniske kapitler i form av
beskrivelser og tegninger.

Det er nødvendig
å utarbeide et
tilbudsunderlag for
å kunne sammenligne tilbud fra ﬂere
leverandører.
Boligselskapet har ansvaret for at sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA) ivaretas
gjennom byggherreforskriften, og må utarbeide
en SHA-plan som sikrer at
tiltakene både planlegges
og gjennomføres på en
sikker måte.
Med bakgrunn i utkast
til kontrakt settes det opp
et endelig byggebudsjett,
der alle kostnader knyttet

til arbeidene medtas. Før
bestilling av arbeidene og
signering av kontrakt må
boligselskapet sørge for
ﬁnansiering.
Oppfølging. I byggemøter behandles fremdrift,
økonomi- og endringskrav,
avvik og detaljavklaringer,
samt SHA. Det er vanlig å
utføre stikkprøvemessig
kontroll av kvalitet underveis i prosjektet. Prosjektets
økonomi følges opp i et
byggeregnskap gjennom
behandling av fakturaer og
endringskrav.
Overtakelse. Prosjekter
basert på kontrakt etter
Norsk Standard avsluttes
med en formell overtakelsesforretning. Byggherren
taper retten til å få utbedret
mangler som ikke påpekes
under befaring ved overtakelse. Reklamasjonstiden
er normalt fem år, og det
er verdt å merke seg at
reklamasjoner skal meldes
til entreprenøren innen
rimelig tid. //
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Kjøkken vannskader

Vått på kjøkkenet
Hvis alle boliger har lekkasjestopper på kjøkkenet,
blir det mindre vann fra naboen over.
T EK ST: TOR BJØR N BR A N DEG GE N

jøkkenet er et av de mest
skadeutsatte rommene i en
bolig. I Sverige har vannskader
på kjøkken nå oversteget vannskader på bad, og forsikringsbransjen ser samme tendens i Norge.
Kjøleskap med isbitmaskin,
vannkokere, kaffemaskiner
tilkoblet vann og plassering av
vaskemaskin på kjøkken har gitt
en endring i skadebildet.
Et av problemene er manglende
krav til sikring mot vannskader
på kjøkken på samme måte
som på badet. Det betyr at
montering av maskiner tilknyttet vann på kjøkkenet gjerne er
noe folk gjør selv.

K

Økende skadeomfang. – En
vannskade på et moderne kjøkken vil ha helt andre konsekvenser enn tidligere da det gjerne
kun var ett vannskadepunkt
ved oppvaskbenken. Da pleide
skadene å være begrenset, mens
trenden med ﬂere kjøkkenapparater som er tilkoblet vann
og gjerne med en åpen løsning
mot stuen, er med på å øke
skadeomfanget, sier takstsjef
Lars Angell i Tryg Forsikring.
Det har de siste årene kommet krav om lekkasjestoppere
på nye og renoverte kjøkken,
men han anbefaler en kombinasjon av våtromsmembran og
sluk innenfor en ramme under
kjøkkenskapene. Det ﬁnnes også
fuktsensorer som kan stanse en
vannlekkasje automatisk før det
oppstår store skader på inventar,
gulv og vegger.
– Det anbefales at slikt arbeid
utføres av en rørlegger. Prisen
vil selvsagt variere ut i fra behov
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Takstsjef
Lars Angell i
Tryg Forsikring
ønsker våtromskrav for
kjøkken inn i
byggteknisk
forskrift.

Et av problemene
er manglende krav
til sikring mot vannskader på kjøkken
på samme måte som
på badet.
Lars Angell

og størrelse, men vi snakker
om noen prosent av et kjøkken til kanskje 250.00 kroner. I
et sameie der mange beboere
ønsker lekkasjestoppere kan det
selvsagt lønne seg å samordne
bestillingen, sier han.
Vil ha nye krav. Tryg Forsikring
og bransjen planlegger forslag
om å få våtromskrav for kjøkken
inn i byggteknisk forskrift.
– Hovedprinsippet er å unngå
skader som følge av vannlekkasjer på kjøkken. Mange har
åpen stue- og kjøkkenløsning
med dyr parkett og relativt
kostbare byggematerialer. Skulle
en vannlekkasje oppstå i et slikt
kjøkken, kan kostnadene bli
høye. Materialkostnaden ved en
vannlekkasje kan fort utgjøre
verdier for opp mot 100.000 kroner, sier Angell. //

Foto: Nadia Frantsen

Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

Ta vare på dine verdier
OBOS Prosjekt er styrets naturlige medspiller når boligselskapet skal planlegge og gjennomføre
vedlikehold, rehabilitering og ombygging. Vi kjenner prosessene som skal til for riktige vedtak og
gjennomføring av kvalitetsmessige gode og helhetlige prosjekter i boligselskapene.
Byggeprosjekter fra A-Å
• Prosjekt- og byggeledelse
• Byggherreforskriften
• Uavhengig kontroll
• Skadevurderinger
• Tilstandsvurderinger
• Vedlikeholdsplaner
• Utredninger og forprosjekt
• Internkontroll
• Innemiljø

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøkartlegging
VVS og våtrom
Enøk og energitiltak
Heis
Elektrotekniske anlegg
Betogskader
Brannsikkerhet
Uteområder
Avfallshåndtering

Tlf. 22 86 57 96 | obosprosjekt@obos.no | obosprosjekt.no

Feil og mangler reklamasjon

Klag
før det er
for sent
Feil og mangler i nye boligselskap
skal utbedres uten kostnader – eller
med prisavslag.
T E K S T : J O RU N N W O L D F O T O : J A N I N G E H AG A

Da sameiet stod
klart for innﬂytting, ble OBOS
Prosjekt invitert
med på ferdigbefaring. Der ble
det oppdaget en
rekke feil, blant
annet brannvarsler plassert
utilgjengelig bak
gelenderet.
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ye boligselskap leveres med
reklamasjonsrett, men ikke
alle opplever at det går knirkefritt å reklamere.
– Hvis bygningen ikke samsvarer med det som er avtalt
i kontrakten, har boligkjøperen
rett til å reklamere til entreprenøren. Da er det en del frister
å forholde seg til. Fristene reguleres av to ulike lover, bustadoppføringslova og foreldelsesloven, forteller advokat Pål
Grønnæss i OBOS.

N

Bustadoppføringslova. I bustadoppføringslova har forbruker
reklamasjonsfrist i fem år,
men det er også andre frister
å forholde seg til. Feil og
mangler som oppdages ved
overtakelse må meldes innen
bare noen dager. Fristen er kort,
men til gjengjeld stilles det
ikke strenge krav til innholdet i
reklamasjonen. I første omgang
er det tilstrekkelig å gi beskjed
om hvilke feil eller mangler
som er observert, og at du vil
kreve utbedring eller prisavslag.
Skjulte feil og mangler, som for
eksempel manglende støydemping mellom leiligheter eller feil
på rør og varmekabler, oppdages
vanligvis ikke før etter en stund.
– Slike feil må meldes innen
rimelig tid, cirka to til tre
måneder fra de oppdages, men
ikke senere enn fem år etter
overtakelse av boligen, sier
Grønnæss.
Oppdages feilen mer enn fem
år etter overtakelse, er reklamasjonsfristen ute.
Foreldelsesloven. Ifølge foreldelsesloven er et mangelkrav
foreldet tre år etter overtakelse
av boligen. Oppdages en feil
først mellom to og fem år etter
overtakelse, har du likevel ett år
på deg før saken er foreldet.
– Den som stiller kravet må
sørge for at feil og mangler

Styreleder Yvonne
Grünbaum i
Kjerrberg Terrasse 2 og 4 på
Sola.

OBOS
Prosjekt bisto
ved ferdigbefaringen og
lagde liste over
feil og mangler.

Fristen er kort, men
til gjengjeld stilles
det ikke strenge
krav til innholdet i
reklamasjonen.
Pål Grønnæss

faktisk rettes innen saken er
foreldet. Går fristen ut har ikke
entreprenøren lenger noen
plikt til å rette feilen, forklarer
Grønnæss.
Det er ikke uvanlig at partene
bruker lang tid på å diskutere
hvorvidt det foreligger en
mangel eller ikke.
– Foreldelsesfristen kan
imidlertid avbrytes. Det gjøres
enten ved å gå til søksmål, eller
ved at entreprenøren erkjenner
ansvar for mangelen. Et tredje
alternativ er at partene blir enige
om å utsette foreldelsesfristen.
Det gir mer tid til å forhandle,
og man unngår unødvendige
søksmål.
Ikke la deg lure. Alle bransjer
har sitt fagspråk som kan være
vanskelig å forstå for andre. Det
kan fort bli brukt som hersketeknikk – bevisst eller ubevisst.
Steinar Håland fra OBOS Prosjekt forteller om entreprenører
som har kontaktet boligselskap
for å påpeke feil og mangler i
arbeid de selv har utført.
– Når en leverandør tilbyr et
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Feil og mangler reklamasjon

borettslag eller sameie å rette feil
og mangler mot betaling, er det
viktig at styrene er bevisst hva de
svarer. I noen tilfeller oppdager
vi at feilen egentlig skulle vært
utbedret kostnadsfritt for boligselskapet, sier Håland.
Hvis styret godtar tilbudet de
får, godtar de samtidig at de
mister retter til å reklamere.

I noen tilfeller oppdager vi at feilen
egentlig skulle vært
utbedret kostnadsfritt
for boligselskapet.
Steinar Håland
– Styrene mangler naturlig
nok teknisk innsikt og har som
oftest ikke kompetanse til å
argumentere mot henvendelser
med mange faguttrykk. Mitt
råd er å ikke gi seg før man har
skjønt saken. Be om hjelp fra en
uavhengig fagperson. Vi tror det
ﬁnnes mørketall for hvor mange
som egentlig blir lurt, sier han.
Håland råder styret om å ha
all kommunikasjon skriftlig i
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reklamasjonssaker.
– Notér dato for når feil oppdages, hva som er feil og hvilken
leilighet det gjelder. Spar også på
kopier av klager og annen korrespondanse med entreprenør, og
mellom styret og beboere.
Reddet av dokumentasjon. Da
sameiet Kjerrberg Terrasse 2 og 4
på Sola opplevde at varmtvannet
forsvant og ﬂere av radiatorene
ble kalde to år etter innﬂytting,
valgte de å gå grundig til verks.
Alle leilighetene rapporterte
status på varme og varmtvann
over en periode. Observasjonene
ble dokumentert i et skjema.
Et styrebytte i sameiet førte
imidlertid til at det tok tid før
klagen ble sendt, og fristen for å
reklamere gikk ut. Nyvalgt styre,
med Yvonne Grünbaum som
styreleder, overtok saken i 2018.
– Gjennom god dialog og møter
med leverandøren klarte vi å få
forlenget fristen, takket være
den gode dokumentasjonen.
Vi valgte å involvere Steinar
Håland fra OBOS Prosjekt. Han
protokollførte møter og sjekket
ut at begge parter forstod hverandre underveis. Det hele endte
med at feilene på varmeanlegget
blir rettet, forteller Grünbaum. //

Steinar Håland
fra OBOS Prosjekt
bistår med teknisk
kompetanse.
Han anbefaler
styremedlemmer
å søke hjelp fra
en uavhengig part
når de opplever
å mangle teknisk
innsikt.

FA K TA

Styret eller beboer?
Den enkelte beboer er ansvarlig for å reklamere på feil eller
mangler på egen bolig. Styrets
ansvar er å fremsette krav
som gjelder fellesarealene på
vegne av alle beboerne i et
borettslag eller sameie.

Hva sier loven?
Bustadoppføringslova
regulerer forholdene mellom
entreprenør og forbruker.
Foreldelsesloven regulerer
tidsfristen (foreldelsesfristen)
for hvor lenge et innbyrdes
krav mellom en kjøper og en
selger kan gjøres gjeldende.

Er utbygger konkurs?
Entreprenør skal etter loven
stille med bankgaranti, altså
en kausjon fra banken, svarende til fem prosent av kjøpesummen for den enkelte bolig.
Det betyr at banken garanterer
for entreprenørens forpliktelser
hvis den går konkurs.

D Ø R AU TO M AT I K K

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

POSTKASSER

Assistent Partner er registrert elinstallatør og leverandør
av tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester, med
dørautomatikk, porttelefon, adgangskontroll og elektroniske
låsesystemer som spesialfelt. Vi leverer også postkasser
med elektronisk lås tilpasset adgangskontroll-systemet.
Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for gode tilbud.
SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

Bomiljø julemarked

Åpner leiligheten
Designere i Enerhaugen borettslag
selger kortreiste julegaver til naboene.
T E K S T : H E I D I R Ø N E I D F O T O : A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O

ra stereoanlegget til Frøydis Pedersen strømmer
Joni Mitchells «A case of you»
og fyller leiligheten med en
behagelig førjulsstemning. Tre
designere har satt opp hvert sitt
bord i leiligheten, og inn døren
kommer et helt følge med potensielle kunder, ledet an av Lise
Lahn-Johannessen:
– Jeg har besøk fra Tyskland
og tenkte jeg ville ta dem med
på noe. Dessuten har jeg alltid
lurt på hvordan det ser ut inne
i blokkene her, så jeg kommer
også av nysgjerrighet, jeg innrømmer det, sier Lise LahnJohannessen.
Hun stopper foran bordet
til Fjong Fasong, som selger
handlenett av resirkulerte materialer. Vipps, så har hun kjøpt et
handlenett.
– Det var akkurat dette jeg var
ute etter, jeg kjøpte det først og
fremst på grunn av mønsteret.
Her er det ordentlig håndverk,
dette er ikke et hobbymarked.

F

Prøvemarked. Det er første gang
det arrangeres julemarked i
Enerhaugen borettslag – kanskje
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det julemarkedet som har best
utsikt over hovedstaden.
– Før jul i fjor var det noen
av oss som la ut en melding på
Facebook-siden til borettslaget
om at vi hadde kortreiste julegaver å selge. Vi ﬁkk veldig god
respons, og da foreslo Imke at vi
skulle organisere et julemarked,
sier Frøydis, som designer klær
under navnet Fogg Gildeskål.
Fire leiligheter er åpne, og totalt syv kunstnere og designere
selger julegaver.

Lise LahnJohannessen har
med seg gjester
fra Tyskland.

– Det er en ﬁn greie for å
bli kjent med naboene, så det
sosiale er viktig. Naboene vet at
vi er her, og kan kontakte oss
hvis de trenger gaver resten av
året også, sier Imke Tschentke.
Engasjement. På markedet
selges stilige kort, håndtrykkede
skjerf og bruksting i tre, for å
nevne noe. Tingene er av høy
kvalitet, og ﬂere av designerne
har stand på Designernes eget
julemarked, som arrangeres
årlig i Oslo. Markedet arrangeres
av beboerne selv, men styret er
positive til arrangementet.
– Jeg synes det er kjempegøy
at det arrangeres julemarked
i borettslaget. Det bor mange
kreative mennesker her, og det
er mange som engasjerer seg
i lokalmiljøet, spesielt Tøyenløftet. Det er gøy at det er et så
lokalt arrangement og at vi får
vist fram borettslaget, sier styreleder Rune Berge.
Den første leiligheten han
er innom er Imkes, hvor han
kjøper med seg et spill laget av
tre i julegave til nevøen. Men det
er ikke bare potensielle gaver

– Jeg bor i denne gangen og hadde lyst til å
gå på markedet og se
etter julegaver, sier Tonje
Reinsvollsveen, her
sammen med datteren
Andrea og designer
Marit Gunnes.

som trekker styrelederen til
markedet.
– Det er gøy å se hva slags utsikt naboene har og hvordan de
bor. Som at de har strippet ned
til betongen på veggen her. Jeg
vurderte å gjøre det samme da
jeg pusset opp. Når jeg ser hvordan det er her, ser jeg at det er
noe jeg burde gjort, sier han. //
(Reportasjen er fra fjorårets julemarked. Det ble gjentatt i år, og da var det
11 utstillere i fem leiligheter.)

Styreleder
Rune Berge (i
blå genser) blir
imponert over
betongveggen,
og angrer på at
han ikke valgte
samme løsning.

– Jeg laget
luene selv fra
starten, men nå
er det to damer
på Gildeskål som
strikker luene,
sier Frøydis Pedersen, som står
bak merket Fogg
Gildeskål.
Imke Tschentke
selger spill, julepynt og fjøler
i tre.
Fanney
Antonsdóttir bor
ikke i borettslaget, men har blitt
invitert til å ha en
bod i leiligheten
til Imke, hvor hun
selger håndmalte
skjerf.
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Førsteklasses håndverk fra start til slutt
Malerhuset As er en mellomstor malermesterbedrift
med 20 års erfaring innen rehabilitering og vedlikehold.
Vårt kjerneområde og spisskompetanse er utførelse av
inn og utvendige malerarbeider samt fasaderehabilitering.

Vi har et profesjonelt faglig team av dyktige og pålitelig
håndverkere, et godt arbeidsmiljø og er veldig fokusert
på kvalitet og oppfølging av alle prosjekter som utføres,
store og små.

Vi har en solid håndverksmessig kompetanse og mange
gode referanser. Bedriften har sentral godkjenning og
er godkjent for ansvarsrett i klasse 2 innen antikvarisk
oppussing.

Fagkunnskap gir trygghet –
bruk en seriøs mesterbedrift.

Tlf 21 91 50 00 · www.malerhuset.no
Design: www.b-c.no

Guide

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

SIKKERHET

Høytid for
brann
Desember er måneden
for selskapeligheter,
stress og brann.
T E K S T: A M A L I E M O L D S K R E D
IL LUST R A SJONSFOTO : ISTOCK

Det er ﬂest boligbranner i
desember. Det skyldes i hovedsak økt bruk av levende lys nær
gardiner og julepynt, tørrkoking
ved matlaging og gammel elektrisk julepynt.
– Vi ser absolutt en økning
i antall branner i advents- og
juletiden, dette er på grunn av
økt bruk av levende lys og mye
matlaging. Men det skyldes også
at vi øker varmen på elektriske
og oljefyrte ovner, som i mange
tilfeller er gamle, sier branningeniør Bente Dagestad i Fredrikstad brann- og redningskorps.
Hun anbefaler at styret råder
beboere til å være ekstra oppmerksomme hvis de har gamle,
eksterne ovner, og kun bruke
fastmonterte ovner når ingen er
hjemme.
Gamle elektriske gjenstander,
som adventsstaker og lyslenker
er årsak til mange av brann-

Sjekk tips til forebyggende tiltak på neste side
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Guide sikkerhet

TIPS

Husk fristene til
årsregnskapet
I november ﬁkk alle
boligselskap informasjon
om tidsfrister for å sikre
en effektiv avslutning av
årsregnskap og korrekt
skatteberegning. Flere av
disse fristene er nå passert,
blant annet for lønnsbilag
og oppgjør av håndkasser/
refusjoner. Framover er det
viktig å merke seg følgende
frister:

tilfellene, og det kan være
lurt å informere beboerne om
å bytte gamle lyslenker. Det
ﬁnnes gode alternativer til de
gamle elektriske lysene, blant
annet LED-lys som er mer
brannsikre og miljøvennlige.
Matlaging. Brann på grunn av
matlaging er også hyppigere
i julen, det kan derfor være
lurt å tipse beboerne om å
installere en komfyrvakt. Den
består av en strømavbryter
og sensor som er plassert bak
komfyren eller i sikringsskapet. Hvis sensoren oppdager
fare for brann, utløses en
alarm. Om ingen reagerer
på denne, blir strømmen til
komfyren kuttet. //

Hvor skal juletreet?
Juletreet skal til kommunens hageavfallsmottak.
Mange kommuner tilbyr
også innsamling der folk
bor, blant annet i Oslo
som har rundt tusen
innsamlingsplasser den
andre uken i januar. Sjekk
hjemmesiden til din kommune for sted og dato.
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Minn beboerne om
brannfare og tiltak

På brannvernforeningen.
no/gode-rad
ﬁnner du blant
annet info om
brannvern
i hjemmet med
en sjekkliste
som kan lastes
ned og
henges på
oppslagstavla.

1. Sjekk batteriet i røykvarsler og
bytt batteri ved behov. Det anbefales å bytte batteri én gang i året.
2. Vit hvor du har slokkeutstyr og
kjenn til rømningsveier
3. Mange branner starter på
komfyren – følg med. Komfyrvakt
er en smart investering, den kutter
strømmen ved brannfare.
4. Pass på levende lys. Ikke ha
åpne ﬂammer nær gardiner og
tørre naturmaterialer.
5. Brannhemmende spray kan
brukes på juledekorasjoner, men
hovedregelen er å ikke forlate rom
med levende lys.
6. Gamle og slitte elektriske produkter, skjøteledninger, forgreninger og overbelastning på el-nettet
kan utløse brann. Er det på tide
kjøpe nye lyslenker til juletreet?
7. Gamle olje- og vifteovner bør
kun brukes under tilsyn. De må
ikke tildekkes med tøy, og husk
å tørke av støv.
8. Ring 110 ved brann.

4. januar er fristen for
innsending av fakturaer
selskapet har mottatt direkte
fra leverandør med fakturadato 2018.
Frist for innsending av
kontoutskrift fra ekstern bank
er 7. januar. Utbetalinger
og lønnsinnberetninger for
ekstra arbeid m.m. for siste
halvdel av desember 2018
skjer i 2019.
Det er viktig at fakturaer
behandles så raskt som
mulig i slutten av desember
og hele januar, slik at styret
er sikret at fakturaene blir
bokført i tide. Pass på at
ingenting blir liggende ubehandlet.
All regnskapsinformasjon
må være registrert i begynnelsen av januar, slik at
skatteberegning og utarbeiding av tredjepartsopplysninger (tidligere kalt ligningsoppgaver) kan starte så raskt
som mulig etter årsskiftet.
Hvis tidsfristene ikke overholdes, kan det bli nødvendig
å sende nye tredjepartsopplysninger i henhold til
Skatteetatens bestemmelser.
Merkostnadene knyttet til
eventuell ny skatteberegning
vil bli belastet boligselskapet.

VÅRE NEDGRAVDE LØSNINGER er framtidens avfallshåndtering

– perfekt for både borettslag og offentlige områder! Den
eneste synlige delen av systemet er en stilig innkastsøyle og
plattform i valgfritt design. Pent, praktisk og enkelt!
Ved å oppbevare avfallet under bakken unngår man både
skjemmende lukt og avfallsrester rundt deponeringsområdet.
Løsningen forhindrer også at skadedyr og fugler tar seg til
rette blandt avfallet. Tømmingsprosessen er dessuten enkel
for renovatørene.
Systemet kan leveres med adgangsstyring, slik at man unngår
at uvedkommende tømmer avfall i anlegget.
Våre løsninger birar til et renere og mer estetisk bomiljø.

NAMDAL RESSURS AS // SANDSTUVEIEN 70 F/G 4. ETG., 0680 OSLO // VERFTSGATA 12, 7800 NAMSOS
TLF. +47 74 28 17 65 // FIRMAPOST@NAMDALRESSURS.NO //WWW.NAMDALRESSURS.NO

Guide valgkomite

VA L G

Veien til nytt styre
Valgkomiteen har en viktig jobb,
og snart er det på tide å starte opp.
T E K S T: J O R U N N WO L D

Valgkomiteens oppgave er å
ﬁnne kandidater som kan velges
inn til nytt styre. Helst skal det
nye styret bestå av kvinner og
menn som utfyller hverandres
kompetanse, personlige egenskaper, interesser og alder.
Her er en tidsplan hvis årsmøtet er planlagt rundt månedsskiftet april/mai:
Januar. Litt ut i januar bør valgkomiteen ha sitt oppstartsmøte.
Der må de legge en plan for
rekruttering til styret. Det er lurt
å lage en fremdriftsplan og fordele oppgaver nå. Ta en samtale
med hver av dem som sitter
i dagens styre for å kartlegge
hvem av styremedlemmene som
tar gjenvalg, og hvilke kompetanseområder dere eventuelt mister.
Februar. Det er tid for å ﬁnne
kandidater. Bruk de kanalene
dere har til rådighet og sørg for
at alle beboere vet at dere leter
etter nye styrerepresentanter.
Vær åpen om hvilken kompe-

tanse dere leter etter. Da er det
lettere for beboerne å komme
med tips til aktuelle kandidater.
Husk å avklare med kandidatene at de faktisk ønsker å stille
til valg. Dette er spesielt viktig
hvis andre beboere har foreslått
kandidaten. I tillegg er det lurt å
ta en samtale med hver enkelt
slik at dere får et inntrykk av
hvem vedkommende er, hvorfor
han eller hun vil sitte i styret
og hva vedkommende vil bidra
med i styret.
Mars. Valgkomiteen møtes for å
konkludere og lage sin innstilling.
Innstillingen sendes ut sammen
med innkallingen til årsmøtet
eller generalforsamlingen.
April/mai. På årsmøtet eller generalforsamlingen kan det være
lurt at hver kandidat presenterer
seg, i tillegg til at valgkomiteen
begrunner sin innstilling, før
forsamlingen skal stemme. Da
unngår du at det blir tilfeldig
hvem som havner i styret. //

Tips til valgkomiteen
Argumenter ved verving
Du kan påvirke eget bomiljø
Du får kunnskap om bolig
og forvaltning
Du får organisasjonserfaring
Du får utvidet kontaktﬂaten
Du deltar i et samfunnsnyttig
arbeid
Du får støtte fra en profesjonell
forretningsfører
Du får tilgang på kurs og
opplæring
Du kan få honorar for innsatsen

Kurs for valgkomiteen
10. januar kl. 17-20 blir det kurs
om valgkomiteens rolle. I tillegg til
å motivere deg for oppgaven, vil du
få råd om hvordan valgkomiteen
kan jobbe med verving, kommunikasjon og planmessig arbeid fram
til årsmøtet/generalforsamlingen.
Kurset holdes i Oslo.
Se obos.no/kurs.
Kilde: Teamleder Ellen Marie Indahl Randli
i Divisjon forvaltning og rådgivning i OBOS

Ny avtale om heiskontroll
Heisen skal gjennom en sikkerhetskontroll annethvert år. OBOS
har inngått en rammeavtale med
Heiskontrollen AS som boligselskapene kan benytte seg av. Prisen er
2938 kroner inkl. mva. pr. kontroll
pr. heis.
– Tidligere hadde de ﬂeste
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kommuner sin egen heiskontroll.
Etter at monopolet ble opphevet
har konkurransen tiltatt, men trolig
kjenner få boligselskaper til at
de står fritt til å velge leverandør.
Mange boligselskaper har gamle
avtaler og betaler kanskje mer enn
nødvendig, sier avtaleansvarlig

Harris Khan i OBOS Eiendomsforvaltning.
Sikkerhetskontrollen er lovpålagt og kommer i tillegg til en
service/vedlikeholdsavtale med et
serviceﬁrma.
For mer info, se Rabattavtaler
på styrerommet.net.

Bli ladeklar
for fremtiden!
Fremover vil det være større krav til
tilrettelegging for elbiler og hybridbiler i
borettslag og fellesgarasjer. Elbil-ladere
er en god investering som vil øke verdien i
borettslaget. Ta vare på batteriene med den
trygge og effektive elbil-laderen fra Schneider
Electric. Ladestasjonen EVlink Smart Wallbox
er meget monteringsvennlig.
Du får den hos Elfag!

5

års
garanti

Elfag-elektrikeren garanterer
kvaliteten av sine arbeider,
materialer og utstyr i 5 år.

Elfag har bred erfaring med montering av
elbil-ladere. Velg trygghet og garanti. Velg Elfag.
Les mer og ﬁnn elektriker på elfag.no

Guide juristen

NA B O K L AG E R

ILLUSTRASJON: ISTOCK

Bråk på gang
Hva kan styret gjøre med
beboeren som stadig forstyrrer
naboene med festing og bråk?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Borettslagsloven § 5-11, første
ledd fastsetter at bruken av boligen ikke må være til urimelig
skade eller ulempe for andre
beboere. Det er lov å ha fest
en gang i blant, men dersom
dette får et omfang som er til
sjenanse for naboer og andre, er
dette ikke noe man behøver å
ﬁnne seg i. Styret må imidlertid
behandle denne typen saker
korrekt og saklig. Det er ikke
alltid man skal ta alle klager for
god ﬁsk, noen ganger har det
vist seg at det er klagerne som er
mer eller mindre hypersensitive
og overreagerer på helt normal
aktivitet hos sine naboer.
Den påklagede skal normalt ha
anledning til å kommentere og
eventuelt imøtegå de klagemål
som framsettes mot ham. Styret
anbefales å tilskrive ham med
en nøktern beskrivelse av hva
klagen gjelder og be om hans
skriftlige redegjørelse, han bør
underrettes om at dersom han
unnlater å svare vil styret kunne
legge klagerens framstilling av
saken mer eller mindre uavkortet til grunn.
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Når redegjørelsen foreligger
vurderer styret denne, og beslutter deretter neste skritt. Dette
kan enten være å avslutte saken
uten videre forføyning, eller å gå
videre med en skriftlig advarsel.
– Hva hvis skriftlig advarsel bare
hjelper en liten stund, og bråket
fortsetter – kanskje også med
truende oppførsel overfor naboer
som klager?
Borettslaget behøver ikke å
tåle denne typen uakseptabel
adferd i det uendelige. Dersom
vedkommende ikke vil innrette
seg etter alminnelig aksepterte
rammer for orden og oppførsel
– og hans forhold blir å bedømme
som vesentlig mislighold – er
virkemiddelet å gi ham salgspålegg på boligen etter reglene
i brl. § 5-22. Salgspålegget er et
påbud om å selge boligen frivillig innen en frist som i borettslag ikke skal være kortere enn
tre måneder. Dersom han ikke
selger frivillig kan boligen kreves
tvangssolgt gjennom namsmyndighetene, det blir i tilfelle snakk
om en rettslig prosess.
Salgspålegget forutsetter at
noen formelle grep gjøres. Blant
annet skal vedkommende ha
fått minst én skriftlig advarsel
der han gjøres oppmerksom på
at salgspålegg vil bli gitt dersom

Hva ville du
gjort hvis du
var naboen i
midten?
A) Ingenting?
B) Sendt naboklager?
C) Lydisolert
vegger og tak?
D) Flyttet?

misligholdet ikke opphører.
Salgspålegget, som også må
være skriftlig, må gjøre oppmerksom på at tvangssalg kan
kreves etter at fristen for frivillig
salg er utløpt. Av bevishensyn
bør både advarselen og selve
salgspålegget sendes som rekommandert post, selv om dette
ikke er noe formelt vilkår for
gyldighet.
– Men hva hvis det ikke er
andelseieren selv som er problemet,
men en leietaker?
Andelseieren står ansvarlig
overfor borettslaget for sin leietaker. Hvis misligholdet fortsetter til tross for at andelseier har
fått advarsel, kan han få salgspålegg – selv om han personlig
ikke er å laste for bråket. Man
kan imidlertid i stedet velge å
gå direkte på beboeren og kreve
denne fraveket fra boligen etter
reglene i brl. § 5-9. Det er her
ikke noe formelt krav at beboeren har fått skriftlig advarsel,
men det er en fordel for saken
ved en eventuell rettslig prøving
at man kan dokumentere at han
har fått – og misbrukt – muligheten til å innrette seg. Borettslaget kan selvsagt også velge å
gjøre begge deler, det vil si både
gi salgspålegg til andelseier og
kreve beboeren fraveket. //
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SELVBETJENT BETALING MED NAYAX
GJØR HVERDAGEN ENKLERE!
Betalingsløsningen NAYAX er nå installert på over 4000 utsalgssteder i Norge.
Kunden betaler raskt, uten å taste pinkode, med VISA, Eurocard og Mastercard
(chip, magnetstripe og contactless NFC). Kunden kan også betale med SMS, Monyx
mobilapp eller verdikort. NAYAX - et trygt og raskt valg.

Noen bruksområder:

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

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•

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

NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

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

En av fordelene med rørfornying er at det gjøres
raskt og uten å rive vegger eller pigge opp gulv.
Beboerne kan bo i bygget mens arbeidet pågår.

RØRFORNYING
ELLER RØRBYTTE?
Rørfornying er i dag et fullgodt alternativ til rørbytte. Det ﬁnnes imidlertid ingen
trylleformel som ﬁkser alle rør. Noen ganger er svaret ”ja takk, begge deler”.
6WDGLJȵHUHE\JJHLHUHRJVW\UHULERUHWWVODJRJVDPHLHU
HUNMHQWPHGDWUºUIRUQ\LQJGHWYLOVLLQQYHQGLJUHKDELOLWHULQJDYHNVLVWHUHQGHUºUNDQXWIºUHVHQNOHUHUDVNHUH
RJ ULPHOLJHUH HQQ IXOO XWVNLIWQLQJ UºUE\WWH  Ζ GH ȵHVWH
WLOIHOOHUNDQEHERHUQHERLOHLOLJKHWHQHVLQHQ§UUºUIRUQ\LQJS§J§UQRHVRPQRUPDOWHUXPXOLJYHGUºUE\WWH

Be om en uforpliktende befaring

Ikke alltid enten - eller

GRATIS BESTILLERHÅNDBOK

ΖSUDNVLVHUGHWLPLGOHUWLGLNNHDOOWLGHWUHQWYDOJPHOORP
PHWRGHUQ§UJDPOHUºULERUHWWVODJRJVDPHLHUVNDOXWEHGUHV2IWHHUGHWIRUQXIWLJPHGHQNRPELQDVMRQIRU
HNVHPSHO Q§U HW KHOW UºUDQOHJJ VNDO UHKDELOLWHUHV Ζ WLOIHOOHUKYRUE\JJHWVW§UWRPWSODQOºVQLQJHQVNDOHQGUHV
HOOHUOHLOLJKHWHQHVNDOWRWDOUHQRYHUHVNDQUºUE\WWHY¨UH
GHWULNWLJHDOWHUQDWLYHW

'HW NDQ Y¨UH YDQVNHOLJ § VWLOOH UHOHYDQWH VSºUVP§O RJ
NUDYWLOOHYHUDQGºUHU'HUIRUKDUYLXWDUEHLGHWHQOLWHQ
SUDNWLVNK§QGERNVRPVNDOJMºUHGHWHQNOHUHIRUEHVWLOOHUH§YXUGHUHGHXOLNHPHWRGHUSURGXNWHURJOºVQLQJHU
VRPȴQQHVIRUUºUIRUQ\LQJ

+YLVGHUHHUXVLNNHUS§WLOVWDQGHQWLOUºUHQHLGHUHVERUHWWVODJ HOOHU VDPHLH HOOHU OXUHU S§ KYD VRP HU ULNWLJ
OºVQLQJIRUGHUHNRPPHUYLJMHUQHS§HQXIRUSOLNWHQGH
EHIDULQJ7DNRQWDNWPHGRVVYLDolimb.no.

1RHQDYVSºUVP§OHQHVRPGHQQH
ERNHQJLUVYDUS§
• +YDHUHJHQWOLJUºUIRUQ\LQJ"

Forkontroller er viktig

• +YLONHUºUNDQRJEºUIRUQ\HV"

'HWNUHYHUHUIDULQJRJNRPSHWDQVH§ȴQQHGHEHVWHOºVQLQJHQH IRU KYHU XWIRUGULQJ )RU § NXQQH JL HQ V§ JRG
DQEHIDOLQJVRPPXOLJJMHQQRPIºUHUYLL2OLPEDOOWLGIRUNRQWUROOHUVRPLQQHE¨UHULQVSHNVMRQDYUºUHQHRJNULWLVNHGHOHUDYDQOHJJHW-REHGUHIRUNRQWUROOGHVWRPHU
ULNWLJEOLUE§GHSURVMHNWEHVNULYHOVHRJSULV

• +YLONHPHWRGHUSURGXNWHURJ
EHJUHSHUEOLUEUXNW"
• +YDPHGKROGEDUKHWRJJDUDQWL"
• +YDEºULQQJ§LWLOEXGRJNRQWUDNW"

LAST NED: olimb.no/rfn-bestill

Olimb Rørfornying AS | 69 28 17 00 | olimb.no
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Nye Styrerommet inkluderer HMS
Alle boligselskaper som er forvaltet av
OBOS vil få vår nye HMS-løsning som en
del av nye Styrerommet.no og inkludert
i forretningsførselen. Vår faste leveranse
utvides således med denne tjenesten, noe
vi håper og tror blir godt mottatt. HMS (helse,
miljø og sikkerhet) er et viktig styreansvar,
og vi ønsker å gjøre det enklere for styret
å oppfylle sine forpliktelser.
HMS på det nye Styrereommet.no fungerer

like godt på PC som på nettbrett og mobiltelefon. HMS er et område som mange gruer
seg litt til å sette i gang med. Vi har gjort det
enkelt å komme i gang, få oversikt over de
rutiner som er aktuelle hos dere, og ikke minst
å følge opp og bruke.
I slutten av november var nesten 300 boligselskaper på den nye løsningen, og utrullingen
fortsetter. Målet er at alle er på det nye
Styrerommet.no senest innen høsten 2019.

Kurskalender
Valgforberedelser
– valgkomiteens utfordringer
Lær om valgkomiteens rolle
og oppgaver. Vi vil motivere
og gi råd om hvordan valgkomiteen kan jobbe med verving
og kommunikasjon.
Tid: 10. januar kl. 17-20
Sted: Hammersborg torg 1

Visste du at …

Oppfriskning før årsmøte/
generalforsamling

... styret kan registrere obos@obos.no
i Altinn som en offentlig varslingsadresse for boligselskapet?

... ﬂere rastebuer og
enklere og mer tilgjengelig
turinformasjon er noen av nyhetene i den nye avtalen mellom OBOS og Skiforeningen?

Hvordan var det nå igjen,
hvilke regler gjelder? Delta på
kurset og bli bedre rustet til å
gjennomføre årets årsmøte på
en god måte.
Oslo: 16. januar kl. 17-21
Bergen 23. januar kl. 17-20
Inneklima (radon) og
bygningsmessige tiltak i egen
leilighet

... Nabohjelp er
lastet ned av over
90.000 brukere?

... det har kommet en helt ny funksjon for
håndtering av utlegg på det nye Styrerommet.no?
Vink farvel til konteringsskjemaer
og bunker med kvitteringer!

Byggene våre blir tettere og
tettere og bruken av boligene
har endret seg opp gjennom
tiden. Kurset beskriver de vanligste utfordringene og hvilke
tiltak som bør iverksettes.
Tid: 31. januar kl. 17-20

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

Sted: Hammersborg torg 1

Noe av hva vi tilbyr

Rammeavtale – sikkerhetskontroll av heis
Visste du at heisen skal gjennom en
sikkerhetskontroll hvert annet år? OBOS har
inngått en gunstig avtale med Heiskontrollen
AS. Heiskontrollen AS tilbyr våre kunder
sikkerhetskontroll av heis for 2.938 kr inkl.
mva. pr. kontroll pr. heis

Via OBOS – fra OBOS-banken
Ved å bruke Via OBOS kan beboere betale med
Vipps eller kort for vaskeri, nøkler, bompenger
og annet der oppgjøret skjer umiddelbart til
boligselskapet. Har dere ikke løsningen i dag,
men ønsker denne? Se obos.no/viaobos eller
kontakt forvaltningskonsulenten for veiledning.

Rammeavtale – ladeløsning for elbil
OBOS har inngått avtaler med leverandørene
Fortum Charge & Drive og Grønn Kontakt
for ladeløsninger for elbiler. Alle borettslag,
sameier og boligaksjeselskaper forvaltet av
OBOS kan benytte dette tilbudet.

OBOS gir tilbake
Pr. tredje kvartal hadde OBOS innvilget sju
millioner kroner til miljøtiltak i boligselskaper
forvaltet av OBOS. Neste søknadsfrist er
28. februar. Husk at søknaden må sendes
og behandles før tiltaket iverksettes.

Vedlikehold er din beste
forsikring
Hva gjør styret når en skade
oppstår? Forsikringsavdelingen i OBOS tar for seg hva
som er forsikret, og OBOS Prosjekt omtaler typiske skader
og skadeårsaker.
Tid: 7. februar kl. 17-20
Sted: Hammersborg torg 1

Hele landet:
OBOS tilbyr kurs i en rekke
byer. Mer informasjon
ﬁnner du på Styrerommet.net (kurs) eller på
obos.no/kurs.

BOLIG & MILJØ 47

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

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

Malertjenester
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Skilt

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

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

TLF

22 61 63 00

EPOST

post@kaasa.no

Brannsikring

Vaktmestertjenester

BRANNSIKKERHET!
Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

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

vaktmester-oslo.no

Baktrappa

En ting er å legge planer.
Noe ganske annet er å vite
hvor man har lagt dem.
OLE H E NRIK MAGGA

Pepperkakebyen

Test deg selv!

OBOS-quizen
av Eddie Chr. Thomas
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Hvilket fotballag vant OBOS-ligaen
2018?
Hvor i London settes det hvert år
opp et juletre som er en gave fra
Norge?
Hva heter artisten som representerte
Norge under ﬁnalen i Eurovision
Song Contest i Portugal i mai i år?
Hvor mange land grenser Sveits til?
I hvilken TV-serie på NRK møter du
blant andre familien Pedersen og
Christian og Celine Kopperud?
Hvilket land ble sommeren 2018 nye
verdensmestere i fotball for menn?
Hva heter skaperen av tegneserien
Knøttene (Peanuts) hvor man blant
andre møter beaglen Snoopy?
Hvem sang «Vinter og sne», den
ofﬁsielle VM-sangen til Ski-VM i Oslo
1966?

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Hvilket artistnavn er rapperen
og låtskriveren Stig Joar Haugen
(28) fra Hamar kjent under?
Hvilken ugle-art er Norges minste?
Hvilket land har landskoden «vn»
på slutten av sine internettadresser?
Hvilken norsk politiker gav høsten
2018 ut boken «Der andre tier»?
Fra hvilken ﬁlmklassiker er sitatet
«Frankly, my dear, I don’t give
a damn» hentet?
Hvor mange av Amerikas 50
delstater har et navn på kun ﬁre
bokstaver?
Hva er fornavnene til de ﬁre
brødrene Dalton i tegneserien
Lucky Luke?

I Bergen har det siden 1991 vært
tradisjon med pepperkakeby når
det nærmer seg juletider. Pepperkakebyen på Vestlandet er fortsatt
regnet som verdens største – med
god margin. I fjor kom det inn et
par tusen byggverk, og det anslås
omtrent det samme i år. Privatpersoner, barnehager, skoler og
bedrifter bidrar til miniatyrbyen. I
tillegg til mange fantasifulle hus,
er det også en rekke båter, tog og
biler lagd av pepperkakedeig.
Utstillingen står til 31. desember
i Sentralbadet, og billetter kjøpes
i døren. Det er Bergen Sentrum AS
som arrangerer Pepperkakebyen,
og overskuddet går til gode formål
for barn.
Mer info ﬁnner du på pepperkakebyen.org

FOTO: PEPPERKAKEBYEN

?

SVAR: 1. Viking Fotball 2. Trafalgar Square 3. Alexander Rybak (That’s how you write a song»)
4. 5 (Italia, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Liechtenstein) 5. «Side om side» 6. Frankrike 7. Charles
M. Schulz 8. Wenche Myhre 9. Unge Ferrari 10. Spurvugle 11. Vietnam 12. Sylvi Listhaug (FrP) 13. Tatt
av vinden (Gone with the wind) 14. Tre (Utah, Ohio og Iowa) 15. Joe, Jack, Averell og William

Når en pepperkakebaker baker
pepperkakekaker…

Radio Gaga
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Annonsørinnhold fra Fortum Oslo Varme

Fjernvarme kan løse ditt borettslags energiutfordringer
Det er tre store energiutfordringer borettslag må ta stilling til i den nærmeste tiden. Hvordan sikre
kontroll på energikostnadene, hvordan fase ut fossil fyringsolje og hvordan tilrettelegge for sikker
lading av elbiler.
Denne høsten har det vært fokus på
strømpriser og spekulering om hvordan
borettslag kan få kontroll på energikostnadene. Et mye diskutert alternativ
er varmpumper basert på bergvarme.
Enkelte framstiller det som at energikostnadene blir lavest ved å bruke
varmepumpe, men det er langt fra bare
energikostnaden man bør ta hensyn til.
I Oslo blir cirka 70 % av fjernvarmen
produsert ved å nyttiggjøre seg spillvarmen fra byens kloakk, og spillvarmen
fra byens energigjenvinningsanlegg.
Resten produseres med ulike former
for bioenergi og strøm. Bergvarme
derimot nyttiggjør seg av energien i
berggrunnen ved at det bores energibrønner og benyttes varmepumper.
Prisen på fjernvarme i Oslo ligger 5 %
under strømprisene, og følger variasjonene i strømprisene. Med bergvarme
er det virkningsgraden på varmepumen
som bestemmer hva energikostnaden
blir. Er virkningsgraden for eksempel
to, så betyr det at du betaler for en
kilowattime, men at du får ut energi
tilsvarende to.
Mange faktorer
Imidlertid er det ikke bare energikostnaden man må ta hensyn til i dette regnstykket. Med bergvarme må det også
investeres i boring av energibrønner,
varmepumper og driftssentraler. I tillegg
må du også ta hensyn til drifts- og
vedlikeholdskostnader. Det å eie sitt

eget oppvarmingssystem medfører også
et stort ansvar. Som kunde hos en
fjernvarmeleverandør kan borettslaget
derimot dra nytte av et serviceapparat
som er tilgjengelig døgnet rundt.

+YLVGHWLNNHHUQRNHႇHNWWLOJMHQJHOLJL
nærmeste trafostasjon må inntaket
oppgraderes, og det er kunden som
utløser oppgraderingsbehovet som må
betale et anleggsbidrag for utbedringen.

Et annet aspekt er at varmepumpene
som regel ikke klarer å produsere nok
varme når det er veldig kaldt. I perioder vil det være behov for ytterligere
varmekilde. Det vanligste er å ha en
elkjel som produserer varme i tillegg til
varmepumpen i de kaldeste periodene.

En løsning som kan hjelpe mange boUHWWVODJHUnInIULJMRUWHႇHNW%RUHWWVODJ
som bruker elkjeler for oppvarming, som
HUHႇHNWNUHYHQGHNDQE\WWHXWHONMHOHQ
med fjernvarme.

Fortum Oslo Varme har kartlagt 250
borettslag som bruker elkjeler til oppDet er med andre ord mange forhold å varming. Disse elkjelene kan ha en
ta hensyn til når man skal velge system. HႇHNWSnPHUHQQNLORZDWW1nU
HႇHNWEHKRYHWHUGHUVnHURJVn
Derfor er det smart å innhente mest
mulig informasjon om hva som er mulig hovedinntaket dimensjonert for det.
i hvert enkelt tilfelle, lage noen regne- 'HUPHGEOLUGHQQHHႇHNWNDSDVLWHWHQ
stykker og tenke gjennom konsekvens- ledig om elkjelen fjernes. 500 kilowatt
ene dersom noe går galt.
HUHႇHNWQRNWLOYDQOLJHKXUWLJODGHUH
HOOHUQRUPDOODGHUH)RUWXPWLOE\U
skreddersydde løsninger til borettslag
Forbud mot fossil fyringsolje
og sameier i Oslo, hvor de fjerner
Fra 2020 blir det forbud mot bruk av
elkjeler, installerer fjernvarme og setter
mineralolje til oppvarming. Det betyr i
praksis et forbud mot bruk av oljefyring. opp ladeløsninger.
Mange borettslag vil innen tidsfristen
PnWWH¿QQHHWDOWHUQDWLY%nGHYDUPH Alle store byer har fjernvarme og
pumper og elkjeler kan være alternativer, det er ikke noe i veien for at Fortum
men det kan bli vanskelig å kombinere Charge & Drive kan gå i samarbeid
med ønske om å etablere ladepunkter. med andre fjernvarmeselskaper. Men,
det kommer først i Oslo med Fortum
Fjernvarme kan gjøre plass til hundre- Oslo Varme.
vis av elbiler
Det økende antallet elbiler kan være
en utfordring i borettslag. Dersom elDQOHJJHWLNNHKDUQRNHႇHNWLQQYLD
hovedinntaket, må det oppgraderes.

Annonsørinnhold fra Fortum Oslo Varme

Det er Fuktspesialisten AS som har levert
tørre kjellervegger bl.a hos:
Statsbygg, OBOS, USBL, Veritas, Børsen, boligbyggelag og
privatboliger i kommuner over hele landet.
Er du ansvarlig for økonomi og drift i borettslag eller lignende,
er det ikke dumt å høre med oss hva systemet kan gjøre for deg.
Sjekk referanser og rapporter på: eps-fuktsikring.no
Salt- og kalkutslag, murpuss som
drysser i kjelleren er typiske tegn
på at kjellerveggen er fuktig.
EPS-Fuktsikring stopper kapillæroppsug, dvs fuktvandring i muren,
og derved holdes veggene tørre.

%\JJIRUVN)XNWVLNUHO¡VQLQJHUIRUNMHOOHUYHJJHU
)XNWHQLYHJJHQHNDQNRPPHGLUHNWHLQQJMHQQRPYHJJHQGHUVRPGHQXWYHQGLJH
IXNWVLNULQJHQLNNHIXQJHUHUPHQIXNWRSSWDNLVnOHQHUPHUYDQOLJHQQPDQJHWURU
'HWWHNDQJLEHW\GHOLJELGUDJWLOIXNWLYHJJHQ'HWHUYDQVNHOLJRJRIWHXPXOLJn
GUHQHUHVHJERUWIUDGHWWH6HOYHWWHURPIDWWHQGHWLOWDN RSSJUDYLQJQ\GUHQHULQJ
LVROHULQJRVY YLOPDQLNNHQ¡GYHQGLJYLVHOLPLQHUHSUREOHPHWRJPDQEOLUQ¡GWWLO
nKnQGWHUHIXNWHQSnDQQHWYLV

(36)XNWVLNULQJHUHWDNWLYWPXUW¡UNHU
V\VWHPWLONRSOHWYDQOLJ9VWLN
NRQWDNW6HQWUDOHQVHQGHUGLJLWDOH
SXOVHULQQLPXUHQYLDNRUURVMRQV
EHVWDQGLJHHOHNWURGHUDYWLWDQ
3nGHQQHPnWHQGULYHVIXNWHQXWDY
PXUHQRJKROGHUGHQSHUPDQHQWW¡UU
0HGIXQNVMRQVJDUDQWLRJWHNQLVNJRG
NMHQQLQJIUD1HPNRHUEnGHUHVXOWDWRJ
VLNNHUKHWLYDUHWDWW'XVRPNXQGHNDQ
GHUIRUY UHKHOWWU\JJ

Hovedkontor Oslo
Fuktspesialisten AS, tlf.: 91874360
epost: post@eps-system.no
Avdeling Bergen
Fukt1 AS
tlf.: 400009910
post@fukt1.no

Avdeling Telemark
Partner Fiskebekk
Risør, tlf.: 95777281
post@ﬁskebekk.com

Avdeling Tromsø
Stig Kristiansen AS
tlf.: 97484000
post@stig-kristiansen.no

Avdeling Trondheim
Fuktfjerning AS
tlf.: 48009598
post@eps-fuktfjerning.no

www.eps-fuktsikring.no

Avdeling Ålesund
Fuktservice AS
tlf.: 94100640
post@fuktservice.no
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