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TEMA

Uterom
Les om lekne og praktiske
fellesområder.
Side 8–27

PA R K E R I N G

SK A DEDYR

STYREARBEID

Lag plass til
syklene

Kryper til naboene

Råd til nye styreledere

Side 32–34

Side 40

Side 16–17

NEDGRAVDE AVFALLSANLEGG

TOTALLEVERANDØR AV ANLEGGSTJENESTER
TOTALLEVERANDØR AV ANLEGGSTJENESTER
TIL BORETTSLAG OG SAMEIER
TIL BORETTSLAG
OGnøkkelferdige
SAMEIER
Vi leverer
og monterer

nedgravde avfallsanlegg

• Underjordisk avfallsanlegg
•• Underjordisk
avfallsanlegg
Utvendig drenering
og
• Utvendig
og
fuktsikringdrenering
av grunnmur
av grunnmur
• fuktsikring
Vann- og avløpsarbeid
bistår
•Vi
ogoppdragsgiver
avløpsarbeid med:
• VannGrøntanlegg
•• Grøntanlegg
Mur- og betongarbeid
• prosjektering
•• Murog betongarbeid
Konsulenttjenester
• dimensjonering
• Konsulenttjenester

Leder

Spill og lek
Uterom som samler
beboerne

Belysning
Sikkerhet og
trivsel utendørs

Juss
Rett til bruk av
utearealer

Side 9–11

Side 24–27

Side 42

Se lyset!
De fleste er glade for at
 interen og mørketida er over
v
og at vi går våren og sommer
en i møte med lange lyse
kvelder og netter. Allikevel er
det nå det er lurt for et styre
å gjøre en vurdering av belys
ningen i boligselskapet sitt
– slik at de er klare når høsten
igjen melder sin ankomst.
Hva er erfaringene fra høsten
og vinteren når det er som
mørkest? Er det områder i
boligselskapet som er mørke
og hvor det enten er vanskelig
å finne fram eller hvor det rett
og slett føles utrivelig og utrygt
å bevege seg?

• innhenting av nødvendige tillatelser for
etablering av nedgravde avfallsbrønner

Se vår nettside
Se vår nettside

www.steinbakken.as
www.steinbakken.as

for referanseprosjekter • Telefon: 22 80 22 00
for referanseprosjekter • Telefon: 22 80 22 00

Fuktsikring av grunnmur • Nedgravde avfallsanlegg • Mur- og betongarbeid • Vann- og avløpsarbeid • Grøntanlegg • Konsulenttjenester
Totalleverandør av anleggstjenester til borettslag og sameier • www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00

Godt lys er viktig for sikkerhet
og fremkommelighet, men fler
og fler får også øynene opp
for lys som stemningsskaper.
I denne utgaven av Bolig og
Miljø kan du lese om hva to
borettslag i Oslo har gjort for
å få bedre belysning, og du kan
lære om forskjellen mellom
fritidsbelysning og funksjonell
belysning.

METRO UNDERGRUNN
er den mest moderne og plassbeMETRO
UNDERGRUNN
sparende undergrunnsløsningen på

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

i dypbrønner
som
plassbesparende
gir
Metro
og Molok
er er
våre
bestselgere derogavfallet
samles
medsom
lukt.er plassbesparende og gir
iminimalt
dypbrønner
minimalt med lukt.

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

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig
tilbud!
Ta
kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!
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AVFALLSHÅNDTERING
AVFALLSHÅNDTERING
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet samles

Temaet i dette nummeret er
uterom, og her finner du også
mange andre gode råd og tips
om hva du kan gjøre med ute
rommet i ditt boligselskap.

ÅG E
PETTERSEN
Ansvarlig redaktør
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Henrik Sørlie
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Annonsesalg
HSmedia v/ Mona Jørgensrud
Tlf: 911 73 473
E-post:
mona.jorgensrud@hsmedia.no

Trykk
07 Gruppen
Forsidefoto
Arash Nejad

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

Unngå borttauing. Husk å følge med på skilting hvis du har bil parkert i gata.
Vårrengjøring er på gang, og det skal bli varslet med skilt minst ett døgn i forkant
av gatefeiing. I Trondheim blir berørte boligeiere også varslet med sms. Søk
«gatefeiing» på Oslo kommunes nettsider for å se tidsplan for ulike gater.

Ladeløsninger
for elbil

FOTO: NYEBILDER.NO

OBOS har inngått rammeavtaler med Grønn Kontakt
og Fortum Charge and
Drive, som er leverandører
av elbil-ladetjenester.
Boligselskapene har også
anledning til å benytte seg
av disse rammeavtalene.
OBOS mener at dette er
solide aktører som evner
å levere et komplett
opplegg for lading, men
kan ikke garantere at de
er rimeligst i markedet. Av
talene sikrer alt fra prosjektering, installasjon, drift,
service og fakturering til
sluttbruker. OBOS Prosjekt
kan også bistå boligselskap med implementering
av elbil-ladeanlegg.
Mer info
om rammeavtalene
på styrerommnet.net
i modulen Rabattavtaler.

Ruller i gang
Ny lekeplass til våren?
Søve har lekeapparater og utemøbler til DITT borettslag
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 kontakt
for GRATIS
løsningsforslag

Søve AS

3000 bysykler er på vei ut i Oslos gater, og snart
følger Trondheim og Bergen etter.
I løpet av sesongen skal deler
av sykkelparken blir fornyet. I
Oslo vil det bli satt inn minst 700
nye sykler i løpet av sesongen.
I Bergen og Trondheim blir alle
syklene av den nye typen. De
nye syklene har trinnløse gir
og beltedrift i stedet for kjede,
forbedringer som skal gi en
bedre sykkelhverdag for bruker
ne. I mai er syklene på plass i
Trondheim. I Bergen skal tilbudet
rulles ut i løpet av forsommeren.
I vestlandsbyen gjør klimaet at
det legges opp til helårsdrift. Og
både trønderne og bergenserne
får gleden av en ny løsning som
gjør det mulig å låse sykkelen
utenom stativene. Tanken er at
dette også kan bli mulig i Oslo
etter hvert.

Tilbudet finansieres av abonne
menter, reklame på stativene og
sponsorer. OBOS har nå inngått
en treårig sponsoravtale med
Clear Channel og Urban Infra
structure Partner (UIP) som driver
Oslo Bysykkel. OBOS-medlemmer
som tegner sesongabonnement
får fem gratis dagspass de kan gi
bort til venner og familie.
– Bysyklene er en veldig positiv
del av bybildet. Vi ønsker å bidra
til at Oslos beboere og våre med
lemmer får flere gode og miljø
vennlige tilbud. Da passer det
godt å være med å utvikle bysyk
kelordningen videre. Målet vart
er at tilbudet skal bli tilgjengelig
for enda flere, og kanskje også i
nye områder, sier markedsdirek
tør Kjetil Framstad i OBOS. //

I Oslo blir det
bysykler fra april
til isen legger
seg på gatene. I
Bergen legges det
opp til bysykler
gjennom hele
året.

Mer boligsalg
For OBOS-tilknyttede
bruktboliger steg prisene
med 2,6 prosent i f ebruar.
Boligprodusentenes
Forening meldte om økende
salg av nye boliger i samme
periode. – Vi ser nå en
utflating etter at boligsalget
har sunket i ti måneder på
rad, uttalte adm. direktør
Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.
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Entré nyheter
Selvbetjent billeie i nabolaget. Med leiebil knyttet til boligselskapet kan beboerne via mobilen bestille og låse opp leiebilen – som står i nabolaget. OBOS og Avis har gjennomført en pilotperiode i noen boligselskap, og nå inviteres flere til å inngå avtale. Det kreves en viss størrelse på

VI SATSER
PÅ EIENDOM

boligselskapet for å kunne inngå avtale, og mer info finner du på avis.no/selvbetjent.

Hvordan vil du bo?
OBOS søker personer som
ønsker å delta i fokusgrupper, der tema er ulike
boformer. Har du tanker
om fleksible planløsninger,
leie/eie-modeller, bokollektiv eller helt andre ting som
kan være aktuelt for fremtidens boligprosjekter?

OBOS Eiendomsdrift er nå en del av Coor.
Sammen skal vi utvikle eiendomsleveransen, med sterk fokus på
innovasjon og ny teknologi.

Vi kaller det Service med IQ.
Les mer om oss på www.coor.no
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Målet er å kunne tilby våre kunder de beste løsningene i bransjen.

Hvis du ønsker å delta i
fokusgruppe, send epost
med kontaktinformasjon til
innovasjon@obos.no. Fokusgruppene holdes i Oslo
i løpet av våren.

Strid om nettleie

Størst i Norden
OBOS-konsernet ble i fjor den største boligbyggeren
i Norden med igangsetting av 4356 boliger.
Driftsresultatet var tidenes
beste, til tross for nedgang i
boligsalget på slutten av 2017.
Totalresultatet før skatt var 2,64
milliarder kroner, mot 2,8 milli
arder i 2016. Driftsresultatet før
skatt var 3,2 milliarder kroner,
mot 2,4 milliarder i 2016.
– Gode økonomiske resultater
er en forutsetning for å skape
merverdi for medlemmene – og
samfunnsnytte. Årets over
skudd er allerede reinvestert i
tomter for 7800 nye boliger, økt
boligbygging og ny kapital til
OBOS-banken, slik at vi kan øke
utlånene til borettslag og med
lemmer som skal kjøpe bolig. I
tillegg støttet vi «livet mellom
husene» ved å gi til sammen 70
millioner kroner til kultur, idrett

og miljø, sier konsernsjef Daniel
Kjørberg Siraj.
Næringseiendom hadde et
driftsresultat på 887 millioner
kroner, hvorav salgsgevinster på
370 millioner kroner. Forvalt
ningsområdet leverte et resultat
på 206 millioner kroner i fjor, og
det er god vekst i antall kunder
innenfor rådgivning og boligfor
valtning. OBOS-banken hadde
en utlånsvekst på 11 prosent.
Medlemstallet økte med 18.651,
og ved utgangen av året hadde
OBOS 435.451 betalende med
lemmer.
Støtten gjennom «OBOS gir
tilbake» skal i år økes fra 70 til
113 millioner kroner. Mer info
om ordningen ser du på obos.
no/obosgirtilbake. //

Terne tun 3
på Fornebu er
ett av mange
boligprosjek
ter bygget av
OBOS. I fjor ble
resultat før skatt
på 2,64 milliar
der kroner.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker
å legge om nettleien, slik
at strømkundene skal ha
nettleieabonnement som
er tilpasset hvor mye strøm
de vil bruke på én gang.
Hensikten er å motivere
forbrukerne til å redusere
strømforbruket i perioder
der belastningen på nettet
er høy. Høringsrunden viser
at både OBOS og en rekke
andre organisasjoner er
kritiske til den foreslåtte
omleggingen, som er tenkt
å gjelde fra 2021. NBBL
mener at tariffmodellen
er for komplisert og at
forslaget ikke vurderer hva
endringene betyr for boligselskap – som også har
fellesanlegg. OBOS mener
beboere i boligselskap
vil måtte betale mer enn i
eneboliger, til tross for at
det er rimeligere å drifte for
nettselskapet.
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Tema uterom
Konkurranseinstinktet
er absolutt på plass når
det a
 rrangeres høst
mesterskap i petanque
i Ammerud borettslag.

Lekne uterom
En sølvfarget kule seiler gjennom lufta før den
lander og triller bort til den rosa målkulen. Det
er tid for lek utenfor blokka.
TEKST HEIDI RØN EID FOTO NA DI A FR A N TSEN OG A R A SH N EJA D

I

dag arrangeres årets høyde
punkt i Ammerud borettslag:
Høstmesterskap i petanque.
– Ideen kom da vi skulle
rehabilitere uteområdet. Kona
hadde spilt petanque i utlandet
og foreslo at vi kunne få en bane
her, sier styremedlem og bane
ansvarlig Eric Sæby.
De fleste borettslag og sameier
har lekeapparater for de minste,
men samlingssteder for voksne
er det ofte færre av.
– Det er mange barn i boretts
laget, men også eldre. Nå har
vi noe alle kan samles om. Det
skaper fellesskapsfølelse og
samhold, sier styremedlem
Yvonne Iversen.
Beboerne spiller hver lørdag
gjennom hele sommerhalvåret,
og i dag er 21 personer, fra 1 til
64 år, samlet rundt banen.
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– Det er en fin måte å komme
i kontakt med hverandre på.
Vanligvis er man ikke på hils
med naboene en gang. Jeg har
bodd her i 29 år, og det er mange
jeg ikke har hilst på før nå, sier
Olav Grimsrud.
Konfliktdempende. Iversen
bruker ikke banen selv, men er
ofte tilskuer fra balkongen. Hun
er overbevist om at banen også
har en positiv innvirkning på
konfliktnivået i borettslaget.
– Banen skaper god stemning,
og jeg tror et slikt samlings
punkt kan senke konfliktnivået
i borettslaget. Det er lettere å
klage på en person man ikke har
en relasjon til, men når beboerne
kjenner hverandre kan de snak
ke med hverandre i gangene i
stedet for å ta konflikter til
BOLIG & MILJØ 9

Tema uterom

styret, sier hun.
Men selv om folk blir kjent
med hverandre går det hardt for
seg når kampene er i gang.
– Konkurranseinstinktet er så
absolutt på plass. Når vi spiller
turnering er det full skjerpings,
sier Sæby.
Sjakk i bakgården. – Hvem leder,
spør Conrad (7). Han spiller selv
sjakk. Og når han ser styre
leder Oda Erlendsdotter Urke og
nabo Kristine Hedenstad flytte
brikker, er han raskt på plass for
å ta en titt.
Sjakkbrettet er bare ett år
gammelt. Det ble satt opp i
forbindelse med at Møllebak
ken borettslag gikk gjennom en
omfattende rehabilitering.
– Da daværende styre snakket
om hva de ønsket for den nye
bakgården sa de at de ville ha
en bakgård hvor beboerne kan
skravle, slappe av og spille. Og
ideen om å sette opp et sjakk
10 BOLIG & MILJØ

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

Oda Erlends
dotter Urke og
nabo Kristine
Hedenstad spil
ler et slag sjakk
i bakgården i
Møllebakken
borettslag,
mens Conrad
(7,5 år) følger
nøye med.

brett kom ut av det, sier Urke.
Sjakkbrettet er etset inn i et av
de store steinbordene i bakgår
den. Tydelig nok til at man kan
spille på det, samtidig som man
kan bruke bordet til andre ting
uten å tenke på at brettet er der.
– Bordene er laget av gamle
klesruller som vi fant på loftet,
sier hun.
Sjakk er i vinden, og når Urke
og Hedenstad spiller kommer
flere av beboerne bort for å ta en
titt. Likevel skulle styrelederen
gjerne sett at brettet ble brukt
mer.
– Nå må beboerne ha med
egne brikker, men hvis vi hadde
kjøpt inn brikker hadde kanskje
flere brukt brettet.
Basket og bordtennis. Utenfor
veggene til Byhagen borettslag
på Grønland er det yrende fol
keliv, men så fort man trår inn i
bakgården er det som å komme
til en rolig oase. Og midt blant

Nå har vi noe alle
kan samles om. Det
skaper fellesskaps
følelse og samhold.
Yvonne Iversen
drivhus, frukttrær og en liten
dam finner vi bordtennisbord
og en ballbinge.
– Vi synes det er viktig å ha
et tilbud som ungene vil bruke,
også de som er litt større. Her tar
de med seg venner for å spille,
og voksne og barn kan gjøre ting
sammen. Når de har noe de kan
holde på med i nærmiljøet, bryr
de seg mer om det, sier styre
leder Eva Fagerli Sæthren.
Jomar Daniel Midttun bruker
bakgården mye.
– Jeg synes det er bra at vi har
ballbinge og bordtennisbord
her, da har vi noe å gjøre når
gymsalen er stengt og kan kom
mehit og spille i stedet. Jeg tror

jeg er den eneste av vennene
mine som har en så bra bakgård.
Han flyttet til borettslaget da
han var tre år gammel, og har
lekt i bakgården siden han var
liten.
– Nå spiller jeg basket på lag
og øver på skudd og driblinger
i ballbingen i tillegg til trening.
Nå skal tilbudet til ungdom
menebli enda bedre.
– Vi har akkurat fått 32.000
kroner i støtte fra OBOS gir tilba
ke, så nå blir det justerbare bas
ketkurver, og underlag beregnet
på ballspill. Det er vi veldig glade
for, sier Fagerli Sæthren. //

Når de har noe
de kan holde på med
i nærmiljøet, bryr de
seg mer om det.
Eva Fagerli Sæthren

Jomar Daniel
Midttun spiller
basket på lag. Flere
ganger i uken øver
han på driblinger
og skudd på kurven
i bakgården.

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!

Vi gir dere et firma å forholde
seg til! Kontakt oss nå for å
avtale en befaring og motta et
uforpliktende pristilbud!
www.drogseth.no
// tlf. 22 32 32 50

Tema uterom
Når området oppgraderes skal
det bli et langt promenade
platå, med paviljong, klatre
vegg og andre aktiviteter.

Åpner opp
Enerhaugen borettslag skal forvandle en skummel, mørk
gjennomgangsåre til park for hele bydelen. Prosjektet er så spennende
at det har fått tidenes høyeste støttebeløp fra OBOS.
T E K S T : H E I D I R Ø N E I D I L LU S T R A S J O N : T E G M A R K

D

e fire høyblokkene står som
ruvende landemerker mellom
Tøyen og Grønland. Like nedenfor
blokkene ligger Brannveien, en
gangvei for beboere og byvandrere.
– I dag oppleves området utrygt
og lite attraktivt. Det er fullt av
busker og kratt, dårlig belyst, og
det har vært et gjemmested for
narkotika. Nå vil vi skape positiv
aktivitet. Folk skal føle seg trygge
her, sier Rune Berge, styreleder i
Enerhaugen borettslag.
For at beboerne skal føle seg
trygge har borettslaget to alterna
tiver: Lukke igjen området – eller
åpne opp.
– Det kan være fristende å sette
opp gjerder og skilt om at det er
et privat område, for å fortrenge

uønsket aktivitet. Men vi vil heller
åpne opp, skape hyggelig aktivitet
og appellere til brukerne og hele
nabolaget på en positiv måte.

FAK TA

Enerhaugen
borettslag

Åpner med stil. Når området nå
skal åpnes opp, skal det gjøres med
stil.
– I første omgang skal vi forbedre
området rundt med belysning, nye
møtesteder, samt generell oppgra
dering. Deretter kan det fylles med
forskjellige aktiviteter, som folk i
området mener bør være der. Det
kan være en liten hage, et sjakk
hjørne eller en aktivitetspark for de
aller minste. Vårt fokus er på uorga
niserte aktiviteter som er spennen
de og utfordrer, sier arkitekt Jens
Jensen, i Lala Tøyen arkitekter.

mellom Tøyen
og Grønland

1964
Bygget

Borettslaget
sto ferdig i 1964

472
Rett på
nedsiden av
blokkene går
en gangvei som
kalles Brann
veien. Åkeberg
veien er nederst
i bildet.

Enheter
Borettslaget har 472
leiligheter fordelt på
fire høyblokker på
12-15 etasjer, og to
lavblokker.

Kvadratmeter
Leilighetene er fra 30
til 90 kvm.
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Har dere en plan for utemiljøet? Vi hjelper deg! OBOS Prosjekt har
over 100 ansatte prosjekt- og byggeledere rundt om i Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Ålesund, Hamar, Tønsberg, Fredrikstad, Ski og
Sandvika.

Paviljong

Aktivitetspark

Klatrevegg

Sjakkhjørne

På paviljongen blir det
utkikkstårn, områder for
lek og møteplasser.

I aktivitetsparken blir
det elementer som
inviterer til lek og utfordringer for barn.

Her skal Oslos lengste
utendørs buldrevegg
bygges, med utfordringer
for alle aldre og nivåer.

På det nye området
skal det legges til rette
for møteplasser, som et
sjakkhjørne.

Planene inkluderer også et
promonadeplatå med utsikt mot
Grønland og fjorden, buldrevegg
og en 60 meter lang sklie.
– Vi ønsker at området skal bli
en destinasjon i seg selv, så folk
kommer for å klatre eller se på ut
sikten. Og at det skal være et tilbud
i bydelen, hvor folk kan sette seg
ned og drikke en kopp kaffe, sier
styreleder Berge.
Samarbeid. Prosjektet skal være
lokalt forankret.
– Vanligvis tar borettslag ansvar
for eget område, men her har sty
ret og borettslaget tatt ansvar for

Vårt fokus er på
uorganiserte aktiviteter
som er spennende
og utfordrer.
Jens Jensen
nabolaget og bydelen de er i. Det
har gjort at det har blitt et veldig
positivt prosjekt. Politikere, politi,
frivillige organisasjoner, skole og
barnehage er med for å bygge et
godt nærområde, sier Jensen.
De samarbeider også med
14 BOLIG & MILJØ

sosiale entreprenører i nabolaget,
som Byverkstedet, hvor ungdom
skal være med å bygge benker og
møbler til området.
– Det er viktig å ha en dialog med
flere for at flere skal føle tilhørig
het. Vedlikeholdskostnadene for
de tiltakene man iverksetter blir
lavere når folk føler eierskap og tar
vare på området selv, sier han.

... da vi bestemte
oss for å gjøre det
til et åpent prosjekt,
kunne vi invitere
andre aktører med.
Rune Berge

Rekordhøyt støttebeløp. Prosjektet
er ambisiøst – og kostbart. Boretts
laget har derfor vært avhengig av
støtte for å få det realisert.
– Vi innså at vi ikke kunne gjøre
dette alene. Men da vi bestemte oss
for å gjøre det til et åpent prosjekt,
kunne vi invitere andre aktører med.
Det blir feil å søke støtte hvis det
bare er til egen vinning, sier Berge.
Og støtte har de fått. Bydelen har
gitt 750.000 kroner og Sparebank
stiftelsen 1,5 millioner. I tillegg har
prosjektet fått 10 millioner kroner
i støtte fra OBOS gir tilbake, som
er det høyeste støttebeløpet siden
ordningen ble opprettet.
– Støttebeløpet er eksepsjonelt
høyt, men dette er et særskilt
prosjekt og OBOS ser på det som å
gi tilbake til byen på en unik måte.
Vi trenger steder å møtes, det er en
del av det vi jobber med, når vi tar
sosialt og grønt ansvar, sier miljø
direktør Birgitte Molstad i OBOS. //

FAK TA

OBOS gir tilbake
OBOS gir tilbake er en
støtteordning som støtter tiltak som kommer
nabolaget til gode.
OBOS er medlemseid
og gir ikke utbytte. – Det
er viktig at det vi tjener
kommer medlemmene
til gode og at vi tar
samfunnsansvar. Så
hvis andre har lignende
prosjekter vil vi høre om
det, sier miljødirektør
Birgitte Molstad i OBOS.
Søk støtte fra OBOS
gir tilbake på obos.no/
obosgirtilbake. Neste
frist er 31. mai.

Foto: nyebilder.no

Tema uterom

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

Tema uterom

Lag plass til sykkelen
Kjellere fulle av punkterte sykler eller rader av sykler som brukes hver dag?
Styret kan gjøre mye for å tilrettelegge.
T E K S T : H E I D I R Ø N E I D F O T O : N Y E BI L D E R . N O

Søk støtte
Det er mulighet for støtte
til sykkelstativ og -skur
gjennom ordningen
«Grønt ansvar». Les mer
på obos.no/obosgirtilbake. Neste søknadsfrist er
31. mai.

Styremedlem Jan
Westergren i Lohøgda
borettslag har sykkel
plass i en av de 17 sykkel
bodene. Borettslaget
er Norges fjerde største
med 777 leiligheter for
delt på 15 blokker.
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– Jeg har valgt å sette sykkelen
øverst, så kan de som bruker
sykkelen hver dag til arbeid
parkere den på bakkeplan, sier
styremedlem Jan Westergren
i Lohøgda borettslag.
Han står i én av borettslagets
17 sykkelboder, som ble satt opp
da borettslaget nylig rehabili
terte uterommet. I bodene er
det også plass til barnevogner,
mopeder og større transport
sykler – også kalt lastesykler.
– Tidligere var sykkelparkerin
gen i kjelleren, men mange satte
heller sykkelen i oppgangen.
Det ble en opphopning av sykler,
som stengte rømningsveier og
var brannfarlig. Det er veldig
godt å kunne parkere sykke
len her, og slippe ta den ned i
kjelleren.
Flere syklister. Fra 2015 til 2016
var det en økning i syklister på
sju prosent på landsbasis og
hele 18 prosent i Oslo, ifølge tall
fra Oslo kommune og Eco Coun
ter. Med flere syklister kommer
også behovet for å parkere
syklene. Syklistenes Landsfore
ning oppfordrer boligselskapene
til å tilrettelegge, slik at sykkel
blir et reelt alternativ for flere.
– Godt tilrettelagt sykkelpar
kering gjør at sykler ikke ligger

henslengt eller står som vrak
robbet for utstyr. Hvis mange be
boere oppfatter sykling som en
fin transportform, vil dette også
kunne redusere bilkjøring, støy
og forurensing rundt boretts
laget, sier fagpolitisk rådgiver
Mats Mikael Larsen i Syklistenes
Landsforening.
Parkering. Statens vegvesen
anbefaler 1–3 sykkelparkerings
plasser per bolig. Det kan være
smart å få oversikt over antall
sykler i boligselskapet, og deret
ter utvide etter hvert.
– Kapasiteten bør alltid være
litt i forkant av etterspørselen –
slik at ingen møter fulle stativer.
Husk også å ta høyde for besøk
ende, sier Larsen.
Det finnes ulike løsninger for
parkering av sykkel, fra å bygge
om gamle vaskerom og boder til
å sette opp skur på uteområdet.
Uansett løsning er det viktig at
det er enkelt å ta sykkelen inn
og ut av parkeringen, og at det er
mulig å låse fast rammen, ikke
bare hjulet.
Ute og inne. – Ideelt sett bør
borettslaget tilby både innendørs
og utendørs parkering. Utendørs
parkering er ideelt på sommers
tid, for sykler man bruker daglig.

Møllebak
ken borettslag
bygget om
et gammelt
vaskerom til
sykkelparkering.
De skar et hull
og lagde dør i
ytterveggen for
å komme enkelt
inn og ut med
syklene.

Innendørs parkering er fint
vintertid, samt for sykler som
ikke brukes så ofte, eller er dyre.
Det bør også settes av plass og
egne stativer for lastesykler som
er bredere og lengre, sier Larsen.
Han har også tips til de som
vil tilrettelegge spesielt godt for
syklende beboere:
– Det er mange løsninger
som kan løfte kvaliteten på en
sykkelparkering, som vaskemu
ligheter, verktøysett og pumpe,
god belysning og lignende. Jo
bedre det tilrettelegges, jo flere
vil bruke løsningene. //

Mobil
sykkel
reparatør
Hva med å fikse alle syklene på
neste dugnad? Et punktert dekk
kan være nok til at enkelte beboere parkerer sykkelen for godt.
Mange kommer seg aldri avgårde
til et sykkelverksted for å få hjelp,
og resultatet kan bli sykler som
står ubrukt og opptar plass. Nå
kan du leie inn hjelp til å reparere
sykkelen der du bor. Kanskje en
gulrot for å trekke flere til vårens
dugnad? Du finner flere firmaer
hvis du søker på nettet etter «mobil sykkelreparatør».
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Totalleverandør
innen brannsikring
•Brannslokkere
•Slokkeanlegg
•Etterlysende ledesystemer
•Brannteknisk rådgivning
•Kontroll og service
•Branntetting
•Branndører
•Brannalarm
firesafe.no
22 72 20 20 / support@firesafe.no

A part of San Sac Group

• 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

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.
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HAGEMØBLER

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

GRAVEARBEID

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 uterom

Snurrende stol

Utendørs trening

Nå kan du få en utendørs
stol som kan snurres rundt
og rundt. High swivel chair
er robust og er laget av
stålplater og oljet eik. Pris fås
ved forespørsel hos Nola.se

Tilrettelegg for fysisk aktivitet
med utendørs treningsapparater på fellesområdet. Crossfit
Box kan tilpasses i størrelse
og farge, og koster fra 23 000
kroner hos Sove.no

Svevende stol
Stolen Bubble kaster nydelige skygger på
bakken, og setet ser ut som om det svever.
Bubble kommer både som stol og sofa,
kan lakkeres i flere ulike farger og koster
fra 10 460 kroner hos Wesp.no

Nytt til
uterommet
Skap samlingsplasser for beboerne
med lekre møbler, store lekeplasser
og artige apparater.*
T EK ST: H EIDI RØN EID FOTO : PRODUSE N T E N E

Skandinaviske møbler
Møbelserien Kong er inspirert av den
skandinaviske urskogen, og er laget
av stål og skandinavisk furu impregnert
med linfrøolje. Møblene er tilgjengelig
i nesten 200 ulike farger, og koster fra
9 850 k
 roner for bord, og 10 850 kroner
for benk, hos Vestre.com
*Alle priser eks. mva

20 BOLIG & MILJØ

Gjenbruk
Gjenbruk er i vinden, og nå
har Vestre designet en delehylle. Her kan beboere sette
fra seg ting de ikke lenger
trenger, men som andre kan
få glede av. Hyllen Share
koster fra 10 900 kroner hos
Vestre.com

Ballsport
Dersom det er god plass på
uteområdet kan en fotball-,
basket- eller volleyballbane
sørge for aktivitet for store
og små. Pris avhenger av
størrelse, forhold og ønsker,
kontakt Unisport.com for mer
informasjon.

Bordtennis
Det er ofte få tilbud til ung
dommer i borettslag og
sameier, men et bordtennisbord
kan samle beboere i alle aldre.
Dette er laget for å stå ute,
og koster 12 350 kroner hos
Tress.com

Sykkelparkering
Sett farge på uteområdet med
sykkelbøyler fra spanske
Durbanis. Den prisvinnende
sykkelbøylen kommer i flere
ulike farger og koster fra 2 740
kroner per stk hos Wesp.no
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Tema uterom

HAGESTELL?
Karusell for rullestol
Sørg for at også barn med nedsatt funksjonsevne kan delta i
leken med tilpassede lekeapparater. Karusellen Yugo har
plass til rullestoler, og koster
189 000 kroner hos Sove.no

Solstol
Når solen titter frem kan beboerne
sole seg i Loj Sunhair. Stolen kan
stilles inn i tre ulike sittevinkler, og
er laget for å stå ute. Pris fås ved
forespørsel hos Nola.se

Benk
Denne benken ser ut som en forvokst
ørelappstol, og den høye seteryggen
skjermer brukeren og gir en følelse av
ro. Benken Eiland er fra Miramondo,
den kommer i fem ulike farger og
koster fra 15 180 kroner hos Wesp.no

Du rydder i hagen, Renovasjonsetaten tar seg av hageavfallet! Rent hageavfall som
løv, gress og kvist lager vi Oslokompost av. Oslokompost er et kvalitetsprodukt som
selges på alle våre hageavfallsmottak og gjenbruksstasjoner.

Thorium: Lekeapparat
Barna har ikke stemmerett på generalforsamlingen,
men hadde de hatt det ville de nok stemt på styret
som satte inn et stort lekeapparat. Thorium kommer
i flere ulike størrelser og koster fra 90 884 kroner
hos Sove.no

Hageavfallet kvernes opp og varmkomposteres på 60-70 grader i en prosess som tar
ca. ett år. Denne prosessen tar også livet av eventuelle brunsnegler i hageavfallet. Den
ferdige komposten siktes og blandes til ulike jordblandinger, og er ny frisk jord som er
fri for ugress og plantesykdommer.
Ditt hageavfall blir til:
• Oslokompost til jordforbedring
• Toppjord og rotlag til gressplen og planting
• Tigerjord til planting i bed, krukker og potter
Hvor kan du kjøpe Oslokompost?

22 BOLIG & MILJØ

Bygdøy hageavfallsmottak, Christian Frederiks vei
Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87
Grefsen hageavfallsmottak, Kapellveien 118
Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien
Smestad gjenbruksstasjon, Ullernchausseen 26

Tlf: 2180 2180 - oslokompost.no

Tema uterom

Lys opp
God belysning på uteområdene bidrar til sikkerhet og trivsel for beboerne. Skap lys i nabolaget!
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : TOM ASZ M AJE WSKI

S

verre og Eufemia er to b
 orettslag
som ligger ved foten av Eke
bergåsen i Oslo. Borettslagene stod
ferdig i 2007, men de har nylig lyssatt
gangveiene med nye pullerter i den
felles bakgården.
– Vi hadde en del problemer med
den opprinnelige belysningen. Puller
tene sto på gangveien og ble kjørt ned
av brøytebilen, sier styreleder Vidar
Bernhardsen i borettslaget Sverre.
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Styret var avhengig av å ha lys
punktene omtrent der de opprinne
lige hadde stått, og ø
 nsket en solid
løsning som tålte både snø og barn
som drar i den. De fikk hjelp av en
belysningskonsulent, og løsningen
ble pullerter i god kvalitet som er
flyttet litt lenger inn på gresset.
– Vi har valgt LED-lys fordi det er
strømbesparende og har lang levetid.
Lyset sitter øverst i pullerten og

Lekende lys
På Ammerud i Groruddalen ligger en aktivitetspark hvor
brukerne kan trykke på en knapp for å skru opp styrken
på lyset. Da heves lysstyrken på anlegget i 20 minutter,
før lyset dimmes rolig ned igjen, så man har tid til å tenne
lyset igjen før det skrus helt av.
– Tanken bak lyssettingen er at du iscenesetter deg selv
når du skrur på lyset på plattformen, sier lysdesigner
Helga Iselin Wåseth i ÅF Lighting.
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Tema uterom

!

Tips til lyssetting

Definer hvilke behov
boligselskapet har, hvor bør
det være god sikt og hvilke
områder som kan være
utrygge. Definer også hvilke
områder som bør vises fram,
som arkitektoniske detaljer,
flotte trær eller grunnfjell.

lyser nedover, for å unngå at de
som bor i første og andre etasje
blir blendet av lyset.
Stemningsskapende. Godt lys
er viktig for sikkerhet og frem
kommelighet, men lysdesigner
Marie Anisdahl opplever også

Min oppfatning er
at borettslag og
sameier i større
grad bruker ute
områdene aktivt.
Marie Ansidahl
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En retningsstyrt lyskaster mot trappen bidrar til både sikkerhet
og god estetikk i sameiet Grenseveien 8-26.

en økende interesse for lys som
stemningsskaper.
– Min oppfatning er at boretts
lag og sameier i større grad
bruker uteområdene aktivt. De
bruker landskapsarkitekter og
gjør døde arealer levende, og bak
gårder blir som en felles utestue.
Da er lys viktig, sier Anisdahl.
Hun skiller mellom to ulike
typer belysning: fritidsbelys
ning og funksjonell belysning.
Fritidsbelysning er belysning på
områder som lekeplass, grill- og
sitteplasser, mens funksjonell
belysning er utenfor inngangs
døren, ved postkassen og
lignende.
– For den funksjonelle belys
ningen er sikkerheten i høysetet,
så her bør belysningen være

FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

Ved å lyse ned på bakken og opp i taket blir inngangspartiet til
borettslaget Sverre godt opplyst uten å blende.

konstant god. Fritidsbelysningen
bør derimot kunne dimmes,
så den kan tas kraftig ned om
natten for å redusere energifor
bruket. Lysforurensing påvirker
flora og fauna negativt, og i til
legg skal mennesker ha mindre
lys om kvelden og natten. Derfor
er det flere gode grunner til å
redusere belysningen nattestid.
FOTO: ARASH NEJAD/NYEBILDER.NO

Lampene fremhever granittforingen rundt inngangsdøren sam
tidig som ringeklokke og nøkkelhull er godt opplyst i sameiet
Grenseveien 8-26.

FOTO: TOR GUNDERSEN/OBOS PROSJEKT

FOTO: TOR GUNDERSEN/OBOS PROSJEKT

Velg belysning som treffer
bakken eller vegger, og
som i liten grad lyser inn
i vinduene til beboerne.

De nye pullertene i borettslaget Sverre er plassert slik at
de ikke blir ødelagt av brøytebilen.

Universell utforming. – Det
er ingen tvil om at lys viser
vei. Hvis det er en trappeløs
adgangsvei ved siden av trap
pen, så sørg for at også denne er
godt lyssatt. Sørg for at husnum
re og innganger er godt opplyst,
så det er lett å se hvor man skal.
I store borettslag er det lett å
gå seg vill, men ved å lyssette et

stort tre får man et landemerke
man kan orientere seg etter.
– Blending er også et viktig tema
når det kommer til universell
utforming. Sett opp nok lamper
så lampene kan peke nedover,
og bruk armaturer med skjulte
lyskilder. Da reduseres sjansen for
å bli blendet, sier hun. //

Pullert eller mast?
Pullerter er diskret, rimeligere og gjør mindre ut
av seg på dagtid. Ulempen er at det er vanskeligere
å se ansiktet til de du møter. Master gir en økt
følelse av sikkerhet, men de er dyrere, mer synlige
og gjør generelt mer ut av seg. Så her må styrene
vurdere hva som er best for deres behov.

Besøk andre boligselskap
for å se hva slags lys de
har og hvordan armaturene
fungerer i relevante omgivelser.
Prøv gjerne forskjellige
armaturer hvis du har mulighet til det, for å se hva som
fungerer best i ditt bolig
selskap.
Kjøp armaturer i god
kvalitet og sørg for at disse
blir montert ordentlig. Ellers
risikerer du at de blir skjeve
etter hvert, og det ser ikke
bra ut.
Vurder høyden på
 astene. Er de fem meter
m
høye ser de veldig voldsomme ut og gir en følelse
av å bli beglodd.
Bruk bevegelsessensorer
i områder som er lite i bruk,
for eksempel i garasjen,
vaskerom og boder.
Hvis borettslaget har
kommunal belysning,
undersøk hvilken temperatur kommunen vil gå for når
lyset byttes ut. Det kan se
rart ut hvis det er ulike typer
lys som brukes.
Kilde: Marie Anisdahl, lysdesigner
i Lys til ditt hus AS
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Elfag er et
trygt valg
Elfag er Norges mest kjente elektrikerkjede med
bedrifter over hele landet. Med Elfag er du trygg.
- Vi gir deg markedets beste garanti i 5 år.
• Dyktige og høyt sertifiserte elektrikere.
• Innovativ og fremtidsrettet kompetanse og løsninger
innen smarthus og velferdsteknologi.
• Vi dokumenterer alle våre jobber elektronisk og
direkte inn i Boligmappa.
• Kompetanse til å hjelpe deg med energieffektiviserende
løsninger (ENØK)

Innspill
T R AM POL INE

Hopp i det
En trampoline er ofte populært blant de
yngre beboerne, men kan styret bli stilt
ansvarlig for ulykker?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

• Sertifiserte El-kontrollører over hele Norge.
• Råd og innspill til god belysningsplan
• Rehabilitering av ditt sikringsskap
• Brannforebyggende tiltak
• Gjennomgang av ditt elektriske anlegg
• Vi benytter kun utstyr av høy kvalitet fra anerkjente
leverandører.

Gå inn på elfag.no for mer informasjon

FOTO: JOHNER / JOHAN WILLNER

Når du trenger elektriker;

Riktig montert og med på
satt sikkerhetsnett er ikke
trampoline noen spesielt
farlig innretning – selv om
uhell kan forekomme. Hvis
boligselskapet etablerer
trampoline på sin lekeplass,
har det imidlertid et ansvar
for trampolinen. Dette
omfatter blant annet å påse
at trampolinen er forsvarlig
montert og at den gjøres
til gjenstand for periodisk
ettersyn, vedlikehold og
utskifting av deler som er
utsatt for slitasje, akkurat
som man gjør med øvrig
lekeplassutstyr.
Hvis man gjør dette på en
normalt forsvarlig måte, vil
ikke boligselskapet være i
noen større fare for å kom
me i ansvar dersom ulykker
likevel skulle skje. En tram
poline er ikke å anse som

noen «særlig farlig innret
ning» som tilsier objektivt
ansvar (ansvar uten skyld)
for skader. Personer som
hopper på trampolinen må
selv akseptere at dette er en
aktivitet som medfører noe
større risiko enn å spasere
på fortauet. Dersom man
forsømmer plikten til å
montere og vedlikeholde
trampolinen på en forsvar
lig måte, kan boligselskapet
imidlertid komme i ansvar.

Dersom man
forsømmer plikten til
å montere og vedli
keholde trampolinen
på en forsvarlig måte,
kan boligselskapet
imidlertid komme i
ansvar.
Vi får noen ganger spørs
mål om det har betydning
for ansvarsspørsmålet om
man skilter trampolinen
med advarsler av typen «All
bruk skjer på eget ansvar»

eller lignende. Min vurde
ring er at betydningen av
slike generelle ansvarsfra
skrivelser ikke skal overvur
deres, dersom boligselska
pet har forsømt sine plikter
med tanke på montering og
ettersyn vil en slik ansvars
fraskrivelse neppe bli tillagt
noen større vekt. I grense
tilfeller vil det kanskje ha
en viss betydning, men det
viktigste argumentet for
skilting er at det kan mane
til en viss forsiktighet som
i seg selv kan virke skade
forebyggende.
Siden trampoliner kan
generere en del støy fra le
kende barn utover kveldene
er det en god idé å fastsette
ordensregler for bruken,
når det skal være ro, at barn
under en viss alder kun skal
bruke trampolinen under
foreldrenes tilsyn etc.
Et annet spørsmål er hvis
beboere monterer trampoli
ner i sine egne hager – hva
gjelder da? Har boligselska

pet et ansvar hvis noe går
galt her? Svaret er nei. Inn
retninger beboer anbringer
i sin egen hage er fullt og
helt beboerens eget ansvar.
Boligselskapets forhold til
slike innretninger er ene
og alene at de står på bolig
selskapets grunn – hage
arealet er rent juridisk å
anse som fellesareal – men
det er ikke i seg selv nok
til å danne grunnlag for
ansvar. En trampoline er
som nevnt over ikke å anse
som noen særlig farlig inn
retning og det er vanskelig
å se at boligselskapet skal
ha noen ansvarsbetingende
plikt til å gripe inn overfor
slike.
En annen sak er at bolig
selskapet også her bør
fastsette ordensregler for
bruken – noe man kan etter
de alminnelige hjemler for
husordensregler – slik at
bruken ikke blir urimelig
sjenerende for andre og
skaper dårlig stemning
mellom naboene. //
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Har ditt borettslag også behov
for trygg oppbevaring av sykler?

Innspill Integrerte solceller

– Når du ikke har plass inne, så har vi løsningen ute
Sykkelboks
•
•
•
•
•
•
•

EN ERGI

FOTO: JOHNER / STEPHAN BERGLUND

Solceller
til topps
Det finnes etter hvert
mange spesialdesignede
integrerte solceller, men
vil disse slå an i Norge?

Direktør krafthandel
i LOS Energy

Nylig kom nyheten om at Tesla
endelig er i gang med å produ
sere «Solar Roof». Det er en type
taktekke som består av herdet
glass med solceller. Integrerte
solceller finnes allerede i bybildet
flere steder i Norge. For eksempel
er fasaden til et kontorbygg på
bryggen i Drammen dekt med
integrerte grønne krystallinske
solceller. Ved nærmere skue ser
man at hver plate har et bilde av
gress trykket på innsiden av det
ytterste glasset. Superstilig, men
det koster flesk.
Å integrere solceller i byg
ningsmasse er ikke noe nytt.
Nyheten er at allmenheten får
tilgang til spesialdesignede
integrerte solceller signert Tesla.
Med Tesla på banen kan gråstein
bli til gull over natten, og kon
septet fatter allmenn interesse.
Men, vil dette slå an i Norge?
For dyrt. Integrerte solceller
koster per i dag vesentlig mer

enn standardløsningen, som
er solceller som skal plasseres
på tak. I Norge – og verden for
øvrig – finnes det nok av flate og
gunstige tak å plassere de ulike
standardløsningene på. Vi har
nok takplass til å dekke mye av
energibehovet med solceller.
Og det er mye av grunnen til at
de standardiserte løsningene
vinner frem der solceller instal
leres i Norge. Men, perioder med
dårlige solforhold og verdens
laveste kraftpriser bidrar til at
standardløsningene for mange
blir dyr nok i seg selv.
Masseproduksjon. I solfylte
deler av verden er det å inve
stere i solceller det billigste
energitiltaket som kan gjøres.
Det utkonkurrerer både stabil
fossil energi og andre fornybare
teknologier. Industrien respon
derer på den massive etterspør
selen etter solceller i disse lan
dene, og det masseproduseres
stadig nye standardløsninger til
en billigere penge. Vi er nok på
vei dit at standardiserte solceller
er en investering som også kan
forsvares i Norge, men vi har
ikke kommet dit.

I Norge blir
det kanskje
mer vanlig med
solceller på
ryggsekken enn
integrert i byg
ningsmassen?

Kontakt oss:

Fortsatt på taket. Vi er nok langt
unna det scenariet hvor mannen
i gata har solceller kledd inn i alt
fra veidekket i oppkjørselen til
blomsterpottene i hagen – om vi
i det hele tatt kommer dit. Det er
vanskelig å se for seg at spesial
designede integrerte solceller
vil bli en hit i Norge. Teslas
integrerte supersolceller vil nok
ikke klare å konkurrere med
standardløsningene som stadig
blir billigere.
Hvis borettslaget ditt ender
med å investere i solceller, så
vil de nok dessverre ikke synes.
De vil stå oppe på taket – helt til
topps. //

Sykkelboks, mål (2,05m x 0,85m x 1,15m høyde)

Våre containere for sykkelparkering
utgjør et gjenbrukskonsept
Containere er solide og allsidige, og er derfor perfekte for
gjenbruk. De er både miljøvennlige, rimelige og ikke minst
mobile. Standard er 20 fots containere (6,05m x 2,43m x
2,59m høyde) til 16 sykler.
Sykkelcontaineren leveres med ønsket farge, automatisk
døråpner med ulik låssystem. Det er mulig å velge bort
noen sykkelstativ til fordel for annet behov. Containere kan
bekles med trevirke for et mykere utseende.
Vi tilrettelegger også for grønne tak og habitatvegger
dersom det er ønskelig.

FOTO: ISTOCK

ANDREAS
MYHRE

Kontakt oss:

www.environmentbox.no – post@environmentbox.no
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Ryddig sykkelparkering.
Kan også benyttes til barnevogner.
Flere bokser kan monteres i serie.
Robust stålkonstruksjon.
Sikker sylinderlås (standard).
Egnet for utleie.
Beskytter mot tyveri og hærverk.

Reportasje skadedyr

!

Forebygging

Vær forberedt på
skadedyr:

Kryper til naboen

Sjekk forsikring allerede nå –
det er for sent når skadedyret er et
faktum
Informer godt om forsikring og
dekningsgrad til beboere

Det er et problem når beboere ikke melder fra om skadedyr,
og de små krypene sprer seg til naboene.

Gjør en befaring og sikre b
 ygget
ved behov – bruk erfarne fagfolk

T E K S T : M A D E L E I N E V E H R E N AV E K V I E N F O T O : A N T I C I M E X

Er veggdyr et faktum? Ta det
alvorlig og behandle snarest
Unngå heksejakt, men håndter
informasjon på en hyggelig
og diskret måte

– Noe av det viktigste styret kan
gjøre er å fjerne skammen ved
skadedyr, sier skadesjef Stein
Norstein i Anticimex Norge.
Skadedyr er vanlig, men ikke
så farlig som mange tror. Det
er ubehagelig å ha dem i hus,
men man klarer som regel å bli
kvitt dem. Hvis styret får rask
beskjed, blir det enklere å sette i
gang tiltak før problemet vokser
seg større.
Når det klør. Våkner du stadig
opp med noen bitt som klør? Da
har du trolig fått veggdyr.
– Ved mistanke, sjekk senga
først. Her ser du små svarte
flekker som om senga er litt
skitten, dette er avføring. Du vil
også kunne finne veggdyrskall
fra hudskifte. Veggdyr kan du
ikke håndtere selv, her må det
profesjonelle inn, sier Norstein.
De fleste skadedyr er dekket
av husforsikringen til boligsel
skapet. Likevel er det flere som
kvier seg for å informere styret.
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– Det er ingen som har skyld
i at veggdyr flytter inn, det
handler ikke om renslighet.
Veggdyr smitter mellom leilig
heter og rør, og de haiker inn
med kofferter og klær.
Ved bekjempelse av veggdyr
er første steg å fryse sengen.
Deretter legges det ut en gift
som tørker ut veggdyrene. En
vellykket behandling er avhen
gig av at beboerne fortsetter å
leve som normalt.
– Det verste du kan gjøre er å
flytte ut av soverommet til stua
eller gjesterommet. Veggdyrene
følger etter deg – ikke senga,
forteller Norstein.
Ikke jag bort maurene. Maur er
mest vanlig i rekkehus, men kan
også forekomme i blokk.
– De som har fått maur føler at
det haster veldig med å få dem
ut. Da kan jeg forsikre om at det
ikke haster for huset sin del.
Både sukkermaur og stokkmaur
vil stoppe å gnage så fort boet er

Hvis du
våkner med noe
som minner om
utslett, kan det
være at du har
fått veggdyr i
hus. Veggdyr
etterlater av
føring i senga,
så sjekk om
du finner små,
svarte flekker
på madrassen.
Veggdyret på
bildet til venstre
er i virkelig
heten 5–6 mm
lang og 3 mm
bred.

Det er ingen som har
skyld i at veggdyr
flytter inn, det handler
ikke om renslighet.
Stein Norstein

stort nok, sier Norstein.
Mange tror at de må bryte opp
veggen for å ta knekken på tua,
men det bør man ikke gjøre.
– Da stikker de av og etablerer
seg et annet sted i huset. I verste
fall jager du dem rundt. Løsnin
gen er å legge ut giftig åte tidlig
på våren når de ikke har andre
matkilder.
Sjekk yttervegger. Rotter og mus
flytter gjerne inn i rekkehus eller
lavblokker med trekledning.
Norstein råder styret til å sjekke
at bygningen er sikret så godt
som mulig.
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Utfasing av oljefyring

Reportasje skadedyr

FAK TA

Forebygge veggdyr
på reise

1

Undersøk undersiden av
senga for tegn på veggdyr

2

Hold mest mulig av
bagasjen i kofferten
3

4

Plasser koffert vekk fra
senga
Hvis du har overnattet et
sted med mulig veggdyr bør
du kulde- eller varmebehandle bagasje før hjemkomst
KILDE: FOLKEHELSEINSTITUTTET

%
60

Kollen boligsameie, med 113 leiligheter.
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FAK TA

Hva kan forsikres?

Sparer kr. 550.000,-/år
etter konvertering til bergvarme.

Alle OBOS’ leverandører
av bygningsforsikring tilbyr
skadedyrforsikring.

YBA
RN

FO

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

S

Tysk kaker
lakk (1)
Skjeggkre (2)
Stokkmaur (3)
Veggdyr, av
føring og skall
fra hudskifte
hos veggdyr (4)

R

Sølv- og skjeggkre. Sølvkre
trives i fuktige omgivelser og
har blitt sett på som et tegn på
mulige fuktskader.
– Sølvkre kan tørke ut og
forsvinne med rett behandling.
Skjeggkre tørker ikke ut. De hol
der til under tapet, bak listene
eller inni gulv og vegger. De lever
av ren cellulose, og kan overleve
på papiret på gipsplatene i veg
gen. De kan også sulte i mange
måneder.
Begge typene er ufarlige, men
neppe noe du ønsker å ha i hus.
Skjeggkre ble oppdaget først

i 2013, men ligner så mye på
sølvkre at de sikkert har vært
her lenger. I dag finnes det ingen
god måte å bli kvitt skjeggkre,
og skadedyrbransjen jobber
på spreng for å opparbeide seg
kunnskap.
Bekjempelse av sølvkre er en
klere, men det kan ta et års tid.

Sølvkre-egg klekkes
på ulike intervaller,
opptil flere måneder
etter at de er lagt.

– Forsikringen dekker bekjempelse av dyr som veggdyr,
ulike typer møll, maur og biller,
etter påvist aktivitet. Skader på
eventuell innbo må dekkes av
den enkeltes innboforsikring,
sier Håkon Krogenæs
i OBOS’ forsikringsavdeling.

I

– Se etter åpninger mellom
husets yttervegger og grunnmur,
eller i hjørnekasser. Bruk gjerne
fagfolk som har erfaring med
skadedyrsikring.
Han oppfordrer til å handle
raskt hvis man oppdager mus
eller rotter.
– Hvis det kun er et par rotter,
så holder det å sette opp rot
tefeller. Om de har etablert et
rottesamfunn kan det være vi
må benytte rottegift, men det er
siste utvei.

!
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Stein Norstein

Du kan gjøre det selv, men ikke
stopp for tidlig.
– Det tar litt tid å bli kvitt fordi
de legger egg med tidsinnstilling.
Der andre insekter klekkes etter
få uker, vil sølvkre-egg klekkes
på ulike intervaller, opptil flere
måneder etter at de er lagt, sier
skadesjef Stein Norstein i Antici
mex Norge. //

Skadedyrsdekningen dekker
ikke kostnader ved åpning
av konstruksjon for å påvise
skadedyrangrep.
Hvis du ønsker å vite mer om
bygningsforsikringer gjennom
OBOS, send forespørsel til
forsikring@obos.no.

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

Kontakt oss for gratis befaring:
64 84 55 20

Varmeentreprenøren

salg@noen.no

www.noen.no

Clas fikser dugnaden!

Min erfaring styreleder

Smarte borettslag har bedriftskonto hos Clas Ohlson. Vi gir alle borettslag
og sameier kostnadsfri kreditt*, i tillegg til skikkelig lave Clas Ohlson-priser.
Registrer deg på clasoffice.no eller i nærmeste butikk idag!
fra

39

92

Avfallssekk, 160 liter

63 20

Kjøp flere,
spar mye
-opptil 23%
rabatt

Presenning

Av dobbel HD-polyetylen.
Finnes i flere størrelser.
40-8948 2,4x3,5 m
40-8949 3,5x5,3 m
40-8950 5,3x7,1 m
40-8951 5,3x9,3 m

10-pack.
34-1171

159 20
39

Grensaks
med sideskjær

92

Plantesett 4 deler
40-7923-1 Aqua
40-7923-2 Rosa
40-7923-3 Grå

Kraftig grensaks
med sideskjær for
unge, friske greiner.
31-5419

Styreleder
Ketil Edvardsen i
Dreieskivak vartalet
jobber for å sikre
bodområdene,
som til sammen
har nesten 20
innganger.

319 20

Innbrudd i boden

Ekeby 21:an trillebår

Hva gjør du når kjellerbodene har fått besøk av ubudne gjester?

Galvanisert modell med
punkteringsfritt hjul. Maks
last 75 kg. Volum 70 l.
31-3839

Sjekk prisen!

95 20
Gatekost med
metallskaft
Epoxylakkert
metallskaft og
bust av PP-plast.
Lengde 150 cm,
bredde 30 cm.
31-4767

Gardena Comfort 35 slangetrommel
Automatisk innrulling. Leveres med 35 meter
1/2” kvalitetsslange.
31-5652
Bli bedriftskunde: Registrer deg i butikk eller på clasohlson.no eller ta kontakt
med oss: clasoffice@clasohlson.no/ 23 21 40 00 så hjelper vi deg med registreringen.
*Vi forbeholder oss retten til å ikke innvilge kreditt i særskilte tilfeller. Prisene er oppgitt ekskl. MVA, og gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest 12/05-2018.
Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.»
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Handle nå

i butikk

clasohlson.no

23 21 40 00

T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E F O T O : N A D I A F R A N T S E N

K

etil Edvardsen er styre
leder i Dreieskivakvarta
let borettslag i Kværnerbyen
i Oslo. Han flyttet inn i flun
kende ny leilighet i 2013, og
har siden vært styreleder.
Ikke lenge etter innflyttin
gen fikk borettslaget et ube
hagelig problem: Innbrudd i
boder. Blant annet klær, sko
og verktøy ble stjålet.
Totalt er det 264 boliger, og
hver leilighet har én kjel
lerbod. Disse er fordelt over
tre garasjeplan, og deler av
garasjen kan benyttes av
gjester og andre som ikke
bor i borettslaget. Det er
dører inn til bodområdene,
men innimellom sto de
åpne fordi beboerne hadde
glemt å låse etter seg – eller
de ble brutt opp.

– Når hundrevis av
 ennesker skal flytte inn
m
samtidig, er det mye trafikk
og mange dører som blir
stående åpne – og knapt
noen som kjenner hver
andre. Det er nærmere 20
dører inn til bodområde
ne, og enkelte var uten
dørpumpe og smekklås.
Det første vi gjorde var å
installere dette. I tillegg
fikk vi vekterselskapet til å
patruljere oftere, og i 2014
pågrep de tre personer som
var på innbruddsraid, fortel
ler Edvardsen.
Men problemet dukket
opp på ny. Neste tiltak ble
å la beboerne bruke brikke
i stedet for nøkkel når de
skulle inn i bodområdet. Det
var både for å avkrefte at

beboere sto bak, og fordi det
er praktisk.
– Jeg har aldri hatt tro på
at det er noen av beboerne
som stjeler fra bodene, men
med brikke får vi oversikt
over hvem som har åpnet
dørene inn til bodområdene
– og ikke minst er det
praktisk å kunne nullstille
brikker på avveie.
I tillegg fikk de installert
sikkerhetslister på døre
ne, men disse virket ikke
etter hensikten, og tyver
klarte fortsatt å bryte opp
dører – sist gang i jula 2017.
Edvardsen forteller at de
nå planlegger å skifte til
mer solide dører. De skal
også vurdere om de skal
ha kameraovervåkning i
bodområdene, men har
ikke konkludert. De må

FAK TA

Dreieskivakvartalet
borettslag
264 boliger fordelt
på fire bygg
Ligger i Kværnerbyen
i Oslo
Innflytting fra 2013

først undersøke regler for
personvern.
– Innbrudd og skader blir
jo dekket av forsikringen,
men med nye dører håper vi
å få satt en endelig stopper
for dette problemet. Jeg tror
de færreste oppbevarer sine
dyreste gjenstander i boden,
men det er naturligvis ube
hagelig når folk har rotet i
tingene dine. //
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Guide

DØR AUTOMATIKK

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.

Dugnad har lange tradisjoner.
Her fra Teisen borettslag i Oslo
på 50-tallet.

FE LLE S S K AP

Dugnads
plikt?
PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

Ikke alle bidrar
til dugnaden.
Bør de betale?
T E K S T J O RU N N W O L D

Postkasser med
elektronisk lås tilpasset
adgangskontroll-systemet.

Assistent Partner er leverandør av tradisjonelle elektroog låsesmedtjenester, med dørautomatikk, porttelefon,
adgangskontroll og elektroniske låsesystemer som spesialfelt. 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

Styret har ansvar for vedlike
hold av fellesarealene og kan
engasjere fagfolk. Hvis arbeidet
er egnet for det, kan styret
bestemme at arbeidet skal
utføres på dugnad. Det er alltid
noen som av ulike grunner
ikke ønsker eller har anledning
til å delta. Dette kan oppleves
urettferdig for de som faktisk
bidrar og jobber for fellesska
pets beste.
– Som hovedregel har man
ingen plikt til å delta på dug
nad. M
 anglende deltakelse er
derfor ikke å anse som mislig
hold. Unntaket er i de tilfellene
hvor vedlikeholdsansvaret er
fordelt på en annen måte, en
ten i vedtektene eller i en sær
skilt avtale. Husordensreglene
kan også ha r egler som påleg
ger eierne å utføre trappevask,
gressklipping eller snømåking.
Slike regler er e
 ierne pliktig
til å følge, og unnlatelse er
å anse som mislighold, men
husordensreglene kan ikke
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Guide Styrearbeid

Postkasser med elektronisk lås - en ny hverdag
for styret, vaktmesteren og beboerne!
utvides til å omfatte en generell
dugnadsplikt, sier advokat Anne
E. Prøsch Hage i OBOS.
Dugnadsgebyr? Det er ikke til
latt med gebyr eller «bot» til de
som unnlater å stille på dugnad.
Det er likevel mulig å premiere
dugnadsinnsats. En måte å gjøre
det på er at de som har deltatt
på dugnaden får reduserte
felleskostnader for en enkelt
måned.
– Såfremt reduksjonen ikke
overstiger den delen av dug
nadsarbeidet som forholdsmes
sig faller på den enkelte eier, har
skattemyndighetene akseptert
denne ordningen. Honorar
utover dette, vil bli ansett som
lønn og må innberettes som
lønnsinntekt. Hvis det dreier
seg om en helt vanlig dugnad
på et par timer en kveld, må 500
kroner kunne være en rettesnor.
Dreier det seg om større arbei
der, bør det gjøres en grundigere
beregning. //

Dugnadsforsikring?
Klatring i stige og håndtering av
verktøy, for eksempel motorsag,
medfører farer. Styret må ivareta
sikkerheten under dugnaden, og
i tillegg vurdere om de skal ha
ulykkesforsikring som dekker eventuelle skader som oppstår under
dugnaden.
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TIP S

10 råd til nye
styreledere
1. Engasjement og sunn fornuft er
gode egenskaper. Som styreleder
skal du forholde deg til mange
type mennesker og bidra til at
styret tar gode beslutninger.
2. Gjør deg kjent med styrets opp
gaver og boligselskapet ditt. Snakk
med avtroppende styreleder, og si
ja til oppstartmøte med forvalt
ningskonsulenten din i OBOS.
3. Bruk Styrerommet.net og følg
med på informasjon fra OBOS.
4. Få oversikt over den økonomis
ke situasjonen, planer, prosjekter,
avtaler, leverandører. Hva krever
oppfølging?
5. Sett mål for styrets arbeid. Legg
en plan for styremøter og hvilke
oppgaver som bør prioriteres.
6. Som styreleder er det viktig å
involvere hele styret. Skaff deg
oversikt over styremedlemmenes

kompetanse, engasjement og
interesser. Det gjør det lettere å
fordele oppgaver internt i styret.
7. Sørg for god kommunikasjon
med beboerne og i styret.

Ønsker du enkel administrasjon, god sikkerhet – og å
inspirere beboerne til å ta godt vare på eiendommen?
Da er postkasser med elektronisk lås et lurt valg.
Elektronisk lås fjerner ekstra-arbeidet som oppstår med
mistede nøkler, og administreres enkelt av styret, eller
beboerne selv. Samtidig er elektronisk lås et effektivt
hinder mot post-tyveri.

Les mer på www.postkasse.no

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

8. Husk at hele styret skal be
handle alle saker og fatte beslut
ninger i fellesskap.
9. Skaff deg mer kompetanse
gjennom deltagelse på kurs og
seminarer. OBOS arrangerer en
rekke kurs for styremedlemmer,
se oversikt på obos.no/kurs. Her
kan du få nyttig info og sjekklister
som hjelper deg til å jobbe smar
tere. Mange kursdeltakere synes
også det er nyttig å utveksle
erfaringer med andre styremed
lemmer.
10. Kontakt forvaltningskonsulent
når du er usikker eller hvis styret
trenger hjelp til å få utført admi
nistrative oppgaver.

TEKST: THAO THANH HO KILDE: CARL FREDRIK ARNTZEN, FORVALTNINGSKONSULENT I OBOS
OG KURSHOLDER I «STYREARBEID I BOLIGSELSKAP».

-30%

UTVALGT
SOLSKJERMING

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.

Åpne med bluetooth, adgangskort og
nøkkelbrikker – enkelt, sikkert og stilig.
Finn ut mer på www.postkasse.no, eller ring
oss i Stansefabrikken for en hyggelig
postkasseprat på tlf 458 65 935!

Guide juristen

UTEAREAL

Rett til bruk
av utearealer
Hvilke rettigheter har beboer,
og hvordan skal boligselskapet
regulere bruken til beste for
fellesskapet?
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Boligselskapets utearealer er
som hovedregel fellesareal. I
borettslag er utearealet alltid
fellesareal, men i eierseksjons
sameier kan deler av utearealet
være seksjonert som tilleggsdel
til seksjonen.
Når det gjelder fellesareal
følger det både av eierseksjons
loven og borettslagsloven at
andels- eller seksjonseier (her
etter kalt «beboer») har lik rett til
å bruke slike arealer «til det de
er beregnet eller vanlig brukt til»,
eller annen bruk i samsvar med
tiden og utviklingen. Forvalt
ningen av fellesarealene er en
fellesoppgave, og styret har det
daglige ansvaret for dette.
Det følger av dette at beboer
har rett til å bruke fellesarealene
på den måten det er tiltenkt.
For eksempel hvis deler av ute
arealet er parkmessig innrettet
med benker og bord, har alle lik
rett til å benytte disse.
Selv om retten til bruk av
fellesarealet i utgangspunktet
er en felles rett, vil man med ut
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gangspunkt i ordlyden «beregnet
eller vanlig brukt til» kunne ha
visse elementer av eksklusivi
tet i bruken, for eksempel vil
dette gjelde slikt som veranda,
balkong eller terrasse som den
enkelte beboer har tilgang til fra
sin bruksenhet. Det samme kan
gjelde for en avgrenset del av
utearealet på bakkeplan som lig
ger i tilknytning til boligen, som
typisk tjener til bruk som hage
for den tilstøtende boligen.
Dersom beboer har bruksrett
til slikt uteareal på bakkeplan
vil vedkommende også i rimelig
utstrekning ha anledning til
å beplante arealet, sette opp
utemøbler mv. Her vil imidlertid
borettslaget eller sameiet kunne
gi nærmere regulering i hus
ordensreglene.
Det som stundom kan reise
utfordringer er det nærmere om
fanget av slik bruksrett, både hvor
grensene går rent arealmessig og
hvilket volum beplantninger og
forskjellige innretninger kan anta.
Når det gjelder areal ser vi av
og til at boligselskapet og beboer
blir uenige om hvor stort areal
vedkommende kan disponere
som «privatisert fellesareal».
Boligselskapet kan med større
eller mindre rett mistenke

Boligselskapets
utearealer er
som hovedregel
fellesareal.
Illustrasjonen er
av Kværnerbyen
terrasse.

 eboer for å «kappe land» ved
b
gradvis å utvide «sitt» hageareal
ved beplantninger eller utsetting
av hagemøbler.
Man må i slike tilfeller så godt
det lar seg gjøre forsøke å fastslå
hvilken utstrekning bruksretten
var forutsatt å ha eller tidlig
erehar hatt. Her er flere kilder
tenkelige, blant annet opprinne
lige tegninger, senere tegninger
i salgsoppgaver eller historiske
luftfoto.
Hvis man ikke kommer til enig
het, må det imidlertid anses som
klart nok at boligselskapet kan
kreve at vedkommende «trekker
seg tilbake» til det som boligsel
skapet vurderer som den riktige
grensen. Dette er tross alt felles
areal som fellesskapet rår over
og som beboeren i utgangspunk
tet ikke kan etablere noen evig
varende, eksklusive rettigheter til.
Når det gjelder innretninger på
egen hageflekk er det på det rene
at boligselskapet kan fastsette
ordensregler for hva man vil
tillate av beplantninger og andre
innretninger, som plattinger,
gjerder eller vindfang. Dette an
befales da det vil gi alle berørte
forutsigbarhet og klare retnings
linjer – og forebygge eventuelle
konflikter. //

Selvvannende blomsterkasser er en fin løsning i tlllegg til bed. Blomsterkasser
kommer i mange farger og fasonger men her vises selvvande kasser fra ”Urban”.

Denne vinteren har vært svært snørik og temperaturen har til tider vært
utfordrende og kald.

Nå kommer den varme, fine tiden
Det er nå det er deilig å se frem mot svale sommerkvelder i et hyggelig miljø.
Se for deg dette; gode venner og naboer som sitter i koselige hagemøbler,
stearinlys på bordet, frisk grønn plen, frodige, selvvannende blomsterkasser
og en pent beplantet hage.
Ser det ikke slik ut hos dere? Vi kan hjelpe til med dette. Vi har en egen
gartneravdeling som tar seg av stell av planter i urner og bed. Vi tar oss
også av gress- og kantklippen. Rensing, oljing og vedlikehold av hagemøbler, terrasser og plattinger gjør vi også.

Gartner

Vedlikehold

Det eneste vi ikke kan hjelpe dere med er det hyggelige selskapet
og maten, men det fikser dere vel selv.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

vaktmesterandersen.no

Guide Avfall og energi

RUSKEN

Gratis å kaste

FOTO: ISTOCK

Med Rusken-kupong kan
boligselskap i Oslo levere
avfall gratis mellom 16.
april og 16. mai.
TEKST: HENR IK SØR LIE

Rusken er Oslo kommunes
satsing på en ren og trivelig by,
og Vårrusken er startskudd for
årets Rusken-aksjoner. Dugnads
arbeidere fra barnehager, skoler,
boligselskap og velforeninger
rydder opp og samler inn avfall
i sine nærmiljø.
Fra Rusken kan boligselskap
få engangshansker, premier til
barn, avfallssekker, vannfaste
plakater som oppfordrer til bruk

av hundepose – og ikke minst
Rusken-kupong til å levere avfall
gratis.
Boligselskap som har sikret
seg Rusken-kupong kan i år
levere avfallet hos Ragn-Sells
avdeling i Lørenskog. Husk at
avfallet ikke må inneholde farlig
avfall, elektrisk avfall eller rester
fra oppussing eller riving. For
påmelding og mer info, se rus
ken.no/varrusken.

Rent hage
avfall fra
Oslo-boere
leveres på et av
hageavfallsmot
takene i Oslo
kommune.

Rekordforsøk
Rusken forsøker å sette verdens
rekord i kosting når tusenvis av barn
skal koste Rådhusplassen i Oslo
26. april. Hensikten er å skape
miljøengasjement blant barn og
unge som en forberedelse til at
Oslo skal være Europas miljø
hovedstad i 2019. Etter kostingen
blir det appell fra ordføreren og
sceneshow med Ravi. Les mer på
rusken.no/verdensrekord.

Maskiner for vedlikehold
Maskiner
vedlikeholdavav
alleslags
slagsflater
ﬂater –– året
alle
åretrundt!
rundt!

ENERGI

Grønn strøm til gunstig pris
OBOS har inngått en ny avtale med LOS Energy om levering
av fornybar strøm til boligselskapenes fellesareal.
T E K S T : T H A O T H A N H H O I L LU S T R A S J O N : I S T O C K

Den nye avtalen sikrer at bolig
selskapene får fornybar strøm
uten noen månedlige fastbeløp
og administrasjonskostnader. På
slaget er på kun 0,35 øre per kWh
– som skal være blant de laveste
i markedet. Avtalen innebærer
kraftforvaltning med formål å
oppnå lave og stabile strømpriser
som ligger under spotpris. Bolig
selskapet får garantert fornybar
strøm med gjenvinningskraft
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eller opprinnelsesgaranti som
viser at kraften er produsert med
fornybare energikilder.
OBOS har siden 2005 samar
beidet med LOS Energy, som
har de mest fornøyde kundene
i bedriftsmarkedet, ifølge den
årlige kundeundersøkelsen fra
EPSI Rating. Over 1200 bolig
selskaper har allerede gitt OBOS
fullmakt til kraftforvaltning, og
disse er automatisk med i den

Ta kontakt!
Boligselskap
som ønsker å
benytte avtalen
eller trenger
mer info, kan
ta kontakt med
forvaltningskonsulenten
eller lese mer
på Styrerommet.net.

nye strømavtalen – som gjelder
i tre år fra 1. januar 2018. Det
er beregnet besparelse på 2,5
millioner kroner i 2017 for bolig
selskapene som fikk kraftforvalt
ning med LOS-avtale. Kjøp av
gjenvinningskraft gav i tillegg en
besparelse i offentlige avgifter
på over 4,0 millioner kroner.
Det utgjorde en gjennomsnittlig
besparelse på 2,02 øre/kWh i
forhold til alminnelig spotpris.

4FMHFS4WFO&SJL/ZHBBSE NPC FNBJMTWFOFSJLOZHBBSE!IBLPOP
Hako
Ground
& Garden
AS, Lindebergveien
5, 20165,FROGNER.
Tlf 22 90 77 60
– www.hako.no
Hako
Ground
& Garden
AS, Lindebergvegen
Sørum Næringspark,
2016
Frogner, Tel. 22907760 - www.hako.no

Bolig & Miljø dette er obos

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

Bankkort for styremedlemmer

LÅS1 utfører alt innen lås og sikkerhet

OBOS-banken tilbyr bankkort for styremedlemmer. Kortet er personlig, og kan benyttes
til både varekjøp og kontantuttak. Det er ikke
mulig å overtrekke kontoen. Slik forenkles
styrehverdagen:

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

Enklere å betale for varer og tjenester
• Ingen sammenblanding med styremedlemmets privatøkonomi
• Mindre administrasjon av kontanter, veksel
og fakturaer
• Oversikt og kontroll på styrerommet.net

Visste du at...

Kurskalender
Reklamasjoner
Hvilke regler gjelder hvis
noe går galt, eller ikke blir
levert som forventet?
Kurset tar for seg de ulike
aktørene som vil være involvert i et vedlikeholds- eller rehabiliteringsprosjekt.
Tid: 10. april kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Livreddende førstehjelp

LÅS1 AS Oslo og Akershus

... vi også bistår andre utbyggere med
å etablere boligselskaper i deres ny
boligprosjekter?

Telefon 41 70 00 00 post@las1.no www.las1.no

... boligselskap kan inngå avtale med Avis
 elvbetjent Billeie som gir beboere mulighet
S
til å leie bil på boligselskapets fellesområde.

Hva gjør du hvis en beboer
faller om? På dette kurset
gir vi deg verktøyene som
kan redde liv.
Tid: 19. april kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1
Juss i boligselskaper

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 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

... OBOS skal sette opp en
rute med elektriske, selvkjørende busser på Fornebu
utenfor Oslo, til sommeren?

... Svenske Myresjöhus,
SmålandsVillan og
Kärnhem er en del av
OBOS-konsernet?

Juridisk avdeling i OBOS
tar på dette kurset for seg
spørsmål knyttet til styrets
juridiske plikter og rettigheter.
Tid: 25. april kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

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

Noe av hva vi tilbyr

Grønt ansvar
– søk om støtte til miljøtiltak
Vi minner om neste søknadsfrist som er 31. mai.
Det kan søkes om støtte til tiltak som retter seg
mot klima, miljø eller uterom. Les mer om de
øvrige søknadskriteriene på Styrerommet.net/
produkter & tilleggstjenester.
SMS-varsling
Hva med å sende seksjons-/andelseierne en
SMS-påminnelse om tidspunktet for årsmøtet,
et par dager i forkant av møtet? Mobilnumrene
til eierne hentes enkelt i SMS-løsningen på Styre
rommet, eller registreres direkte dersom det
mangler. To SMS pr bolig pr år er gratis, deretter
koster det kr 0,45 pr SMS.

Årsmøteledelse
Et viktig møte krever en ryddig ledelse. Vi påtar
oss gjerne møteledelsen av årsmøtet eller
generalforsamlingen og gjør det enklere for
styret å informere om og svare på spørsmål til
sakene som skal behandles. Vi får veldig mange
gode tilbakemeldinger på denne tjenesten.
Snakk med konsulenten deres, som også vil
informere om prisen, i god tid før møtet.
Mange kurs
Vårens kurssesong er i gang! Vi byr på over
20 ulike temaer denne sesongen, alle beregnet
for styremedlemmer i boligselskaper. Ikke nøl
med å tipse oss om du har forslag til nye temaer.

HMS-internkontroll i bolig
selskaper
På dette kurset får du en
innføring i hvordan helse,
miljø og sikkerhetsarbeidet
bør drives i boligselskaper.
Østfold: 17. april kl. 17-21
Oslo: 3. mai kl. 17-21

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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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

En av Oslos ledende låsesmeder!

?

N-0169
N-0169
N-0169
Oslo
Oslo
Oslo

Radonmålinger - Radontiltak

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

Tlf. 21960350 www.radonlab.no

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Skilt

8.

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

DEKORASJON
DEKORASJON
DEKORASJON

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

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

tlf

22 61 63 00

epost

under i morgen, ville jeg likevel gå ut
i min hage og plante et epletre i dag.
M A R T I N LU T H E R

Viser fram
boligkvalitet

Test deg selv!

OBOS-quizen

Bennechesgt
Bennechesgt
Bennechesgt
1 11

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

Spesialrabatt til borettslag/sameier!

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

Baktrappa

Om jeg visste at verden gikk

1. Hvor mange gullmedaljer
vant Norge under Vinter-OL
i Pyeongchang i år?
Hva heter den kjente tegneserie
figuren «Beetle Bailey» i den norske
utgaven?
I hvilken europeisk storby kan du
shoppe i handlegaten Oxford Street?
Hva slags dyr er en kaie: fugl, fisk
eller hund?
Hvilken engelsk popgruppe ga
i 1982 ut albumet Rio med låter
som «Rio» og «Save a prayer»?
Hvilken potetgull-produsent har
lansert dobbeltkrydret potetgull
og slagordet «Tid for fredagskos»?
Hvem skrev diktet «Jeg velger meg
april»?
I hvilket land skal fotball-VM for
menn arrangeres fra 14. juni til 15. juli
2018?

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Og hvilket land er regjerende
verdensmester i fotball for menn?
Hvem spiller hele 11 roller i spillefilmen «Norske byggeklosser» som
hadde premiere i februar i år?
Og hvem spilte åtte roller i filmen
med samme navn fra 1972?
Hvilket fotballag fra Telemark, som
trenes av Kenneth Dokken, skal
spille i OBOS-ligaen 2018?
Hvilket lands flagg kalles
«Trikoloren»?
På hva slags tre vokser det
«gåsunger»?
Hva heter byrådslederen i Oslo
siden 2015?

Hva er en god bolig? Og hvordan
har boligidealene endret seg
g jennom tidene? Boligkvalitet
er tema på Arkitekturmuseet
på Bankplassen i Oslo. I mars
åpnet en ny fast utstilling med
tittelen «Boligideer». Ved hjelp av
tegninger, fotografier og modeller
utforsker museet hvordan forestillinger om boligkvalitet har endret
seg fra 1920-tallet til i dag. Her er
det m
 ange godbiter, blant annet
modeller av Lambertseter og
Etterstad og unike tegninger fra
Ammerud og Tøyen.
27. april åpner utstillingen
«Visning», og her skal det handle
om boligbyggingen i dag. Søkelyset rettes mot boligkvalitet og
livsk valitet i nye, urbane bolig
prosjekter – med eksempler fra
Oslo, København og Wien.

FOTO: NASJONALMUSEET

Anleggsgartnere

SVAR: 1. 14 2. Billy (av Mort Walker) 3. London 4. Fugl (kråkefugl) 5. Duran Duran 6. KIMs
7. Bjørnstjerne Bjørnson 8. Russland 9. Tyskland (slo Argentina 1 – 0 e.e.o. i finalen i Rio i 2014)
10. Atle Antonsen 11. Rolv Wesenlund 12. Notodden FK 13. Frankrike 14. Selje 15. Raymond
Johansen (Ap)

post@kaasa.no

Bølerskogen borettslag, tegnet av
arkitektene Jens Selmer og Preben Krag.

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

Radio Gaga

Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

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

Elektriker
TENK BRANNSIKKERHET!
Vi leverer og monterer automatiske brannalarmanlegg
Prosjektering • Installasjon • Service
FG godkjent installatør
Sentral godkjenning
Alt innen nødlys

Tlf. 23 08 52 00 • www.elektro-nytt.no

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

vaktmester-oslo.no
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Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

Spar opptil 90% av
strømkostnadene
Har borettslaget eller sameiet en
belysningsløsning som har gått ut på dato?
Vi kan hjelpe deg med å finne rett løsning.
•
•

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.

•
•

Sensorarmaturer fra den ledende produsenten
innen sensorbelysning.
Produkter med høyeste kvalitet, lang levetid og
5 års garanti.
Lysberegning og energikalkyler
Veiledning i valg av sensorarmatur

Ta kontakt med oss for en uformell prat.

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

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

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

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

Norges eneste SINTEF-godkjente
gulvbelegg for balkong og svalgang
StoFloor Balcony EB 200
De mest utsatte delene på en bygning - balkonger, svalganger og altaner
- 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.
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.

