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For de ﬂeste av oss er kjøp av bolig
de største pengemessige investeringene vi gjør i løpet av et liv.
Det betyr at styremedlemmer i et
boligselskap har et stort ansvar. Det
er de som skal passe på og ivareta
denne investeringen slik at bygget
som boligen ligger i – og uteområdet
som tilhører boligselskapet – ikke
forfaller og i verste fall fører til at
boligverdien forringes. De ﬂeste
styrer utfører denne jobben på en
god måte, men dessverre ﬁnnes det
eksempler på det motsatte.

• prosjektering
• dimensjonering
• innhenting av nødvendige tillatelser for
etablering av nedgravde avfallsbrønner

Fuktsikring av grunnmur • Nedgravde avfallsanlegg • Mur- og betongarbeid • Vann- og avløpsarbeid • Grøntanlegg • Konsulenttjenester

Vedlikehold koster penger og styret
kan oppleve at mange beboere
er skeptiske til å bruke penger til
vedlikehold – eller til at det settes
av midler til vedlikehold gjennom
fellesutgiftene. Derfor er det viktig
at styret informerer godt om
hva som gjøres og hvorfor det er
nødvendig. Styret må sørge for å ha
en plan for vedlikeholdet, og det er
lurt å ha jevnlig kontakt med fagpersonell.

Totalleverandør av anleggstjenester til borettslag og sameier • www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00

METRO UNDERGRUNN

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

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

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

FOTO: MORTEN BENDIKSEN

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

Mange tror også at større og kostbare vedlikeholdsoppgaver må opp
på generalforsamling eller årsmøtet
i selskapet. Dette er ikke riktig.
Styret har stor grad av frihet til å
gjøre nødvendig vedlikehold. På side
29 kan du lese mer om hva jussen
sier rundt denne problematikken.

Karihaugen borettslag gjennomfører omfattende vedlikehold av fasadene.
Borettslaget består av 545 leiligheter fordelt på 18 blokker. Se side 8–9.

Bolig&Miljø
Ansvarlig redaktør
Åge Pettersen
aage.pettersen@obos.no
Redaktør
Henrik Sørlie
henrik.sorlie@obos.no

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

Annonsesalg
HSmedia v/ Mona Jørgensrud
Tlf: 911 73 473
E-post: mona.jorgensrud@hsmedia.no
Design: Redink
Trykk: 07 Gruppen
Forsidefoto: Henrik Sørlie

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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Entré

BRANNSIKKERHET

HEIS TIL FLERE: Husbanken har de siste årene fått økte rammer
for tilskudd til ettermontering av heis i bygårder og blokker. En ny
veileder fra SINTEF Byggforsk viser gode eksempler, til inspirasjon
for boligselskap som vurderer oppgradering og etablering av heis.
Les mer og last ned veilederen på sintef.no/heis.

Oslos beste hage?

- SLIK DET BØR VÆRE

FOTO: AFP PHOTO/JOSEP LAGO

GET SAFE FOR BOLIGSELSKAP

Nå kan Oslos boligselskap
kjempe om heder og ære
for uteområdet. Bymiljøetaten har en årlig premiering
av hager og grøntanlegg. Alle kan delta – fra
bedrifter til villaeiere og
boligselskap. Juryen søker
etter anlegg og hager folk
oppfatter som inspirerende
og meningsfylte. Målet er å
skape en menneskevennlig by, og vakre og sosialt
stimulerende omgivelser
kan føre deg til topps i
kåringen.
Vil du delta, kan du melde
deg på ved å sende bilder
og en kort presentasjon
til postmottak@bym.oslo.
kommune.no. Fristen er
1. august.

• Varsler brann og vannlekkasjer

Innskjerping på utleie

• Oppdager farlig gass og varsler beboer med tale

Ny lov vil begrense Airbnb og hotelldrift til
90 dager i boligsameier.

• Døgnbemannet alarmstasjon
• Enkel i bruk for beboere og styret
• Full oversikt over systemet i mobil-app

KONTAKT OSS
For en uforpliktende befaring: styremail@get.no eller 21 90 07 30
get.no/safe

Regjeringen har foreslått
endringer i eierseksjonsloven som
vil begrense kortidsutleie. Forslaget innebærer en hovedregel om
at kortidsutleie av hele boligseksjonen begrenses til 90 dager i
året. Sameiet kan vedtektsfeste en
annen grense innenfor intervallet
60 til 120 dager.
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er positiv til
forslaget. NBBL har ment at
fulltidsutleie av boligseksjoner til
Airbnb, hotelldrift og lignende har
vært forbudt fordi en boligseksjon
skal brukes til boligformål. NBBL
mener omfattende korttidsutleie har vært å anse som ulovlig
næringsbruk, men det har vært
uklart hvor grensen skal gå for
lovlig korttidsutleie. Avdelingsdi-

rektør Henning Lauridsen i NBBL
mener det er grunn til å tro at de
aller ﬂeste ulovlige leilighetshotellene nå vil dø ut.
– For mange sameier som ligger steder der det har vært mye
korttidsutleie vil bestemmelsen
kunne føre til et langt bedre
bomiljø, sier Lauridsen.
For borettslag foreslås det
adgang til korttidsutleie på 30
døgn per år.
– Dette er noe NBBL mener at
det er adgang til etter dagens lov,
men det kan være fornuftig med
en klar lovhjemmel for det, slik
at styre og beboere ikke er i tvil
om hvor grensen går.
Lovforslagene er ute på høring
til 6. august, og endringer vil muligens tre i kraft fra årsskiftet. //

Vil samle byggenæringen

Det er langt fra
Barcelona-tilstander i det norske
utleiemarkedet,
men det ligger an
til innstramminger
på korttidsutleie.

OBOS ønsker å samle
bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren. Construction City blir
navnet på en stor kunnskapspark som skal bygges
på Ulven i Oslo, med plass
til over 5000 arbeidsplasser. OBOS og AF Gruppen
er blant aktørene som allerede har besluttet å ﬂytte
hovedkontoret dit i 2023.
– I Construction City skal
vi samlokalisere store og
små virksomheter på tvers
av næringen, for dermed
å løfte innovasjons- og
konkurransekraften til en
hel bransje, sier konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj i
OBOS.
Mer info på obos.no/
construction-city
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Entré nyheter

Stigende boligpriser. I april steg boligprisene i Norge med 1,8 prosent, melder Eiendom Norge. Korrigert for

VI SATSER
PÅ EIENDOM

sesongvariasjoner gikk prisen opp med 0,9 prosent. – Prisutviklingen i april er den sterkeste for april å være de siste
ti årene, og alle de store byene har en sterk oppgang i prisene, sier adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i
Eiendom Norge. For brukte OBOS-boliger i Oslo var gjennomsnittlig kvadratmeterpris 59.734 kroner i april.

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

ILLUSTRASJON LPO ARKITEKTER/BLÅR

OBOS Eiendomsdrift er nå en del av Coor.

Nybolig til lavere pris
OBOS lanserer en ny prismodell som skal gjøre det
enklere å komme inn på boligmarkedet.
ed salgsstart for de første
141 leilighetene i Ulvenparken borettslag i Oslo kan kjøper
velge mellom to prisalternativer: Enten ordinær pris eller en
spesielt gunstig pris. Sistnevnte
kalles «OBOS Bostart», og her ligger prisene 10–15 prosent under
ordinær pris. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris blir 51.326
kroner med Bostart-pris. Boligen
kjøpes til en lavere pris mot at
OBOS får retten til å kjøpe den
tilbake når kjøper ønsker å selge.
OBOS betaler en pris som er lik
den kjøper har kjøpt boligen for,
justert for endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge – for
leiligheter i Oslo-området. For
å hindre at noen får en tilfeldig
gevinst og for å motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en

V

tilbakekjøpsrett på leiligheten.
– OBOS Bostart er et helt unikt
pilotprosjekt og et ærlig forsøk
på å hjelpe ﬂere inn på boligmarkedet. Det skal bidra til å
oppfylle vårt formål om å skaffe
ﬂere medlemmer en god bolig,
sier konsernsjef Daniel Kjørberg
Siraj i OBOS.
Kjøpere som ønsker å kjøpe
boligen uten begrensningen som
ligger i OBOS Bostart, kan fritt
velge bolig til ordinær pris. Da er
gjennomsnittlig kvadratmeter-

Det skal bidra til
å oppfylle vårt
formål om å skaffe ﬂere
medlemmer en god bolig.
DANIEL KJØRBERG SIRAJ

Det blir to
prisalternativer
når boligsalget starter i
Ulvenparken
borettslag.
Snittpris med
OBOS Bostart
blir ca. 51.000
kroner per kvadratmeter.

pris på 60.384 kroner.
– Også her har vi lagt vekt
på å redusere terskelen inn i
boligmarkedet. I Ulvenparken
borettslag er nemlig de første
leilighetene i utgangspunktet
priset rundt 20 prosent lavere
enn boliger i tilsvarende nye
prosjekter i området. Dette er
blitt mulig takket være gunstig
tomtepris, innovativ og grundig
planlegging og tett samarbeid
mellom de ulike aktørene – som
arkitekt, entreprenør og rådgivere, sier Siraj.
OBOS Bostart gjelder foreløpig
de første 141 boligene på Ulven,
der salget starter 14. juni. Hvis
ordningen blir en suksess, vil
den kunne tas i bruk også på
andre nye prosjekter.
Mer info på obos.no/bostart
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Tema vedlikehold

Det du ikke ser
Fasaden så ﬁn ut, men så begynte det å ramle ned murstein.
TEKST: HEIDI RØN EID

FOTO : MORT E N BE N DIKSE N

– Vi ﬁkk beskjed fra beboere som
hadde sett deler av murstein på
bakken, og ba fagfolk se på det.
De så at fasadene bulet og at det
var fare for at deler av fasaden
kunne ramle ut, sier nestleder
Damir Cokovic i Karihaugen
borettslag i Oslo.
Styret kastet seg rundt og satte
opp gjerder rundt blokkene. De
utførte så et pilotprosjekt på en
vegg for å kartlegge grunnen til
skadene og ﬁkk utarbeidet en
vedlikeholdsnøkkel i samarbeid
med OBOS Prosjekt.
– Fasaden var øverst på listen
over ting vi måtte gjøre. Vi innkalte til ekstraordinær generalforsamling og ﬁkk hjelp av
fagfolk til å legge fram situasjonen. Vedlikeholdet ble enstemmig vedtatt. Alternativet var at
fasadene datt ned.

omfanget var ingen klar over.
– Det er først når man setter
opp et stillas at man virkelig ser
omfanget av skadene. På fasader
er det generelt mer skader
høyere opp, fordi der er fasaden
mer utsatt for vær og vind, sier
prosjektleder Ståle Fenstad i
Front Entreprenør.
Lite populært. Beboere er sjelden
positive til å bruke mye penger
på vedlikehold, spesielt når
resultatet er lite synlig.
– Her har beboerne tålt bråk og
holdt vinduer stengt i ﬂere uker.
Og når arbeidet er over ser det
helt likt ut som da det startet,
bortsett fra noen nye lufteventiler på fasaden. Vi skifter ut callinganlegget samtidig, og dette
synes beboerne er fantastisk,

fordi de ser det. Men at vi bruker
mange millioner på fasadene,
uten at man kan se særlig endring, er de ikke like glade for, sier
Damir Cokovic i Karihaugen. //

Flere enkeltsteiner og felter
av murstein
må skiftes på
fasaden til
Karihaugen
borettslag. I tillegg må fugene
mellom mursteinen etterfylles.
Bygningene er
fra 1971.
Binderne som
holder mursteinen fast til
betongveggen
har rustet.

FA K TA

Vedlikeholdsnøkkelen
Med en vedlikeholdsplan
får styret oversikt over hva
som bør vedlikeholdes når.
Vedlikeholdsnøkkelen er en
digital og interaktiv vedlikeholdsplan fra OBOS. Les
mer på obosprosjekt.no/
vedlikehold.

Vanskelig å se. Når malingen
ﬂasser av må det males, men
det er også mye vedlikehold som
ikke er synlig.
– Det er viktig at styrene har
jevnlig kontakt med fagpersonell, som kan komme med tips,
se hva som bør kontrolleres og
at borettslaget har en vedlikeholdsplan. Ulike deler av bygningsmassen har ulik anbefalt
levetid, og dette har fagpersoner
oversikt over, sier Hilde Henden
i OBOS Prosjekt.
Rør, ventilasjonssystem, tak
og piper er typiske eksempler på
steder det er vanskelig å se behovet for vedlikehold. I Karihaugen
borettslag var nedfall av stein et
varsel om at noe var galt, men
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Tema vedlikehold

Vedlikehold
av det skjulte

Pipe
Levetid: 50–100 år, avhengig av
hvor godt arbeidet er gjort.
Vedlikehold: Brannvesen/feievesen skal inspisere og feie piper
ved behov.
Tegn på at noe er galt: Sprekker
i pipa.

Avløpsrør
Levetid: 50–100 år for nye rør,
eldre rør har kortere levetid.

Tak
Levetid: 40–50 år for teglsteinstak, 25–35 år på asfaltbasert tak
og shingel, og rundt 20–50 år på
metallplatetak.

Vedlikehold: Beboerne bør åpne
og rengjøre sluk minst én gang i
året, og beboerne bør vite at fett
ikke må skylles ned i vask eller
toalett. Rørene bør spyles og
stakes opp når man merker at
de begynner å gå tett.

Vedlikehold: Sørg for et årlig
tilsyn av taket, hvor sluk og nedløp
renskes. Dette kan gjøres av vaktmester, eller rekkehuseiere kan
gjøre dette selv. Dersom taket er
eldre enn 10–15 år bør en fagperson se på det hvert femte år.

Tegn på at noe er galt: Hvis vannet
renner dårlig unna og demmes
opp, er det tegn på at rørene går
tett. Hvis boligselskapet har støpejernsrør, bør de trolig skiftes ut. Få
fagfolk til å undersøke dem.

Tegn på at noe er galt: Lekkasje,
skader på takrenner eller nedløpsrør. Store istapper fra taket om vinteren er et tegn på at takkonstruksjonen bør undersøkes av fagfolk.
Isen skader taket, i tillegg til at den
kan føre til personskader.

Ventilasjonskanaler

El-anlegg

Levetid: Avhenger av løsning,
men i prinsippet skal de holde
byggets tid ut.

Levetid: Ca. 30 år
Vedlikehold: Brytere og stikkontakter som blir slitt må skiftes.
Kontroller jordfeilvarslere og jordfeilbrytere jevnlig. Anlegget bør
sjekkes av fagkyndige, minimum
hvert tredje år.
Tegn på at noe er galt: Brent lukt
fra apparater, sikringsbokser eller
stikkontakter, brunfarge på deksel,
eller knitringer fra brytere, koblingsbokser eller stikkontakter.

Vedlikehold: Vedlikehold av
aggregat og skifte av ﬁlter bør
utføres årlig. Hovedkanalene
bør kontrolleres etter 20 år,
mens ventiler og delen nærmest
ventilen bør rengjøres etter
behov.
Tegn på at noe er galt: Dersom
dugg på speilet etter en dusj
blir værende lenge, eller det
ikke er sug i kanalen. Sjekk ved
å legge en papirbit på ventilen.
Hvis den faller ned, er suget
for dårlig.

Vannrør
Levetid: Nye vannrør har en levetid
på 50–100 år, eldre rør har kortere
levetid.
Vedlikehold: Sørg for at det er
tilstrekkelig varme på rørene, så de
ikke fryser.
Tegn på at noe er galt: Lekkasjer.
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Ladeløsninger for borettslag og sameier
EVBox er eksperter innenfor leveranse av større ladeprosjekter. Vi har allerede levert titalls lignende prosjekter
 À}iÃ>ii`ÛFÀi«>ÀÌiÀi°6 >À ©Þ«iÌ>Ãi}}`ÀÕÌi«FFwii«Ì>©Ã}vÀ
ladeanlegg innenfor de tekniske og økonomiske rammene som er tilgjengelig i det enkelte borettslag eller
Ã>ii°*>i}}}>ÛvÀiÌ`ÃÀiÌÌiÌvÀ>ÃÌÀÕÌÕÀ]>ÃÌL>>ÃiÀ}>Û>i}}]L>VvwVi>`ÃÌÀ>Ã>Û
ladebrukere er viktige elementer i et totalprosjekt.

Kilder:
Johan Gåsbakk,
bygningsingeniør,
Sintef Byggforsk
Per-Øivind Monge,
fagansvarlig seksjon
boligsikkerhet, Oslo
kommune
Odd Styrmoe, daglig
leder og installatør,
Oslo Elektriske

6QVCNNGXGTCPUGCX
store ladeprosjekter

-QPƂIWTGTKPICX
smarte ladere

Bent Sæthre, styreleder Ventilasjons- og
blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Nå er vi etablert i Norge med salg, leveranse og support.
Du kan nå oss på GXDQZPQ eller 22 41 41 01

1RRHÔNIKPIOGFHCMVWTGTKPI
QIXGFNKMGJQNF

Tema vedlikehold
Arbeidet stoppet opp og stillaset
sto der. – Det er når man kommer
i sånne situasjoner at man ser om
alt har blitt gjort riktig i kontrakten,
sier styreleder Espen Myrbakken.
I bakgrunnen står driftslederen i
borettslaget, Ole Edon Johansen.

Når arbeidet stopper opp
Like før påske ﬁkk styret beskjed om at hovedentreprenøren hadde gått konkurs.
TEKST: HEIDI RØN EID

FOTO : ILJA C. HEN DEL

– Det begynte å gå noen rykter,
og jeg ﬁkk telefoner fra andre
leverandører som ville ta over
arbeidet allerede før det var
ofﬁsielt at S-bygg hadde gått
konkurs, sier styreleder Espen
Myrbakken i Smedstua borettslag.
De var midt i en omfattende
fasaderehabilitering. Stillaser
stod langs blokkene og materialer var på området, men håndverkerne måtte stoppe arbeidet.
– Det blir fort rykter blant
beboerne, som at nå har vi tapt
60–70 millioner. Så det gjaldt å
stoppe ryktene raskt. Konkursen
var ofﬁsiell fredag 16. mars, og
mandag 19. mars sendte vi ut et
brev til beboerne om at vi jobbet
med å ﬁnne en ny entreprenør.
Vær raskt ute. Når et selskap går
konkurs, overtar et konkursbo
selskapets rettigheter og plikter.
– Hvis arbeidet ikke allerede er
utført, kan konkursboet velge å
tre inn i kontrakten og ferdigstille det. Dette skjer svært sjelden,
som regel må styret ﬁnne en ny
entreprenør, sier advokat Leif
Tomas Vik i OBOS.
Hvis konkursboet ikke trer inn
i kontrakten, må styret raskt få
oversikt over eventuelle krav og
mangler og sende disse til konkursboet. Smedstua hadde engasjert OBOS Prosjekt som prosjekt-
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leder og ﬁkk hjelp til å avholde
en såkalt registerforretning.
– En registerforretning er en
formell befaring som avholdes
for å få oversikt over hva som
er utført av arbeid og hvilke
mangler som foreligger ved konkurstidspunkt. Den er til hjelp
når man skal rette krav om økte
kostnader til konkursboet, sier
Alexander Rasen Csak i OBOS
Prosjekt.
Arbeidet raskt i gang. Konkursen
har medført mye jobb for styret,
men borettslaget har foreløpig
ikke hatt økonomiske tap.
– Vi har betalt for arbeidet etterskuddsvis, og nå har vi holdt
igjen penger vi skylder for å
motregne det boet skylder oss. Vi
hadde også bankgaranti, så hvis
en ny entreprenør hadde vært
dyrere, hadde garantien dekket
dette, sier Myrbakken.
Det meste av arbeidet ble utført
av underleverandører, og en av
disse var interessert i å overta
hele prosjektet. For at borettslaget skulle kunne inngå en ny
kontrakt måtte konkursboet heve
den eksisterende kontrakten.
– Det gikk i orden, og kun 2,5
uker etter at arbeidet hadde
stoppet opp, var det i gang
igjen. Det er bra for oss og for
håndverkerne, som slapp å bli
permittert, sier Myrbakken.

FA K TA

Unngå problemer
Engasjer en profesjonell
prosjektledelse som kan
hjelpe styret med å:

Den nye
entreprenøren kjøpte ut
stillasriggen fra
konkursboet.
Det bidro til at
arbeidet kunne
starte raskt opp
igjen.

1. Sjekke referanser.
2. Få en advokat til å se på
kontrakten, og sjekke at
den er basert på norske
standarder.
3. Sørg for at det foreligger
en ansvarsforsikring for
eventuelle skader.
4. Pass på at det foreligger
en byggesaksgaranti.
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Tema vedlikehold
Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

Hvilke rettigheter har man hvis
konkursboet overtar kontrakten
til entreprenøren?
Styret må akseptere det, forutsatt at konkursboet godtgjør at
arbeidet vil bli fullført i samsvar
med kontrakten, eller det stilles
betryggende sikkerhet for dette.
Vær oppmerksom på at man
vanligvis i kontraktene har fem
år på reklamasjonssaker, men
konkursboet slutter å eksistere
på et gitt tidspunkt og da er det
ingen å rette kravet mot med
mindre man på forhånd har
avtalt byggesaksgaranti.
Hvilke rettigheter har man
hvis konkursboet ikke trer inn
i kontrakten?
Da er det klart at kontrakten vil
bli vesentlig misligholdt. Styret
må da sende hevingserklæring
til bostyrer, og holde en registerforretning. Styret må da raskt få
oversikt over hva som er utført,
eventuelle mislighold, som
arbeid som ikke er utført eller
ikke utført godt nok, og merkostnader, for eksempel hvis en
ny entreprenør er dyrere. Disse
kravene må meldes inn til boet.
Hvordan kan man få igjen
penger for eventuelle merkostnader?
Styret kan rette et krav mot
konkursboet, men siden
selskapet er konkurs er det ikke
nok penger til alle. Kravene mot
konkursboet settes opp i en
prioritert rekkefølge, og sjansen
for at styret får igjen hele kravet
er liten, særlig i normaltilfellene,
hvor konkursboet ikke trer inn
i kontrakten.

Dersom entreprenøren har
byggesaksgaranti må kravet
også rettes mot garantisten.
Her er det mer midler å hente,
og sjansen for å få igjen hele
kravet er større. Reklamasjoner,
merkostnader og mangler må
dokumenteres grundig.
Når må krav sendes til
konkursboet?
Fordringsfristen er som regel
3–6 uker etter at konkursboet
er åpnet. Det kan gjøres relativt
enkelt og kravet kan dokumenteres nærmere i ettertid.
Hva bør jeg gjøre hvis jeg
skylder entreprenøren penger
når konkursen åpnes?
Hold igjen tilstrekkelige
betalinger til du har oversikt
over hva entreprenøren skylder
deg i form av merkostnader og
mangler. Da kan du motregne
krone for krone. Det vil si at hvis
du skylder entreprenøren 100 000
og mangler medfører 100 000 i
kostnader for deg, skylder du
ikke noe. Men hvis du betaler de
100 000 til boet og senere sender
et krav på 100 000, risikerer du å
bli avspist med kun noen prosent
av kravet eller ingenting, fordi
pengene må deles mellom ﬂere.

I Smedstua
borettslag var
de raske med å
få ny entreprenør på plass, og
2–3 uker etter
konkursen var
arbeidet i gang
igjen – med de
samme håndverkerne.

Hvordan kan vi få oversikt over
mangler når det er lenge til for
eksempel ettårsbefaring?
Forskuddter befaringen, ta med
fagkyndige og få en teknisk
tilstandsrapport på arbeidet
entreprenøren er satt til å utføre.
Sett så opp en liste med krav,
og send denne til bostyrer og
garantist. //

Foto: Nadia Frantsen

Dine
rettigheter
ved konkurs

KILDE: ADVOKAT LEIF TOMAS VIK I OBOS

FA K TA

Huskeliste ved konkurs
1. Finn ut når fordringsfristen er.
2. Meld raskt ifra om at det kan komme et krav
til konkursbo og garantist.
3. Hold igjen eventuelle betalinger dere
skylder entreprenøren.
4. Få oversikt over og dokumentasjon på
mangler, merkostnader og lignende.
5. Meld kravene til konkursbo og garantist så
snart som mulig (og innen fordringsfristen),
slik at dette også utgjør eventuell
reklamasjon.
6. Motregne krav entreprenøren har mot
sameiet på grunn av mangler, merkostnader
og lignende.

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
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Tema vedlikehold

beboerne. Det viktigste her er
naturligvis det forebyggende arbeidet for å unngå nettopp dette.

Snakk om
økonomi

Hvordan skal man fordele hvor
mye de ulike enhetene skal
betale for vedlikeholdet?
Både i borettslag og sameier er
hovedregelen at utgifter fordeles
etter henholdsvis felleskostnadsbrøk og eierbrøk. Vær
oppmerksom på at i enkelte
boligselskaper kan vedtektene
åpne for avvik.

Økonomi og kommunikasjon er
viktig for et vellykket vedlikehold.
Her er noen tips fra ekspertene.
TEKST: HEIDI RØN EID

Bør boligselskap spare i et
vedlikeholdsfond?
Det er positivt å spare til
planlagt vedlikehold, men hvis
sparingen er bundet opp i et
vedlikeholdsfond er dette lite
ﬂeksibelt for boligselskapet. Så
lenge eierne har tillit til hvordan
styret disponerer boligselskapets
midler, er det ingen øvrige fordeler ved å binde sparingen i et
vedlikeholdsfond.
Når og hvordan bør felleskostnader økes?
Felleskostnader bør justeres
gradvis. Dersom felleskostnadene
må øke 50 prosent, oppleves det
mye mindre dramatisk for beboerne hvis felleskostnadene økes
jevnt ﬂere ganger over tid, enn
om de plutselig øker mye. Sørg
for å ha en god plan, inkludert
god kommunikasjon til beboerne,
for mest mulig forutsigbarhet.
Hvordan vet man hva som
er riktig pris for arbeidet som
skal gjøres?
Vi anbefaler å benytte seg av
tekniske rådgivere. De vet
hva som må gjøres og hvilke
entreprenører som er gode. De
kan også lage et godt anbudsgrunnlag med spesiﬁkasjoner,
slik at entreprenørene gir tilbud
på samme arbeid. Da er det
lettere å sammenligne tilbud og
vite hvilken entreprenør man
bør velge.
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Når bør man betale entreprenøren for arbeidet?
Dette reguleres som regel av avtalen man inngår med entreprenøren, hvor etablerte standardkontrakter anbefales. Det er en
god hovedregel at man betaler i
henhold til plan eller i henhold
til det som er levert. Det beste
er om boligselskapet har en teknisk rådgiver som prosjektleder,
som kan bistå med oppfølging
av leveranse og betaling.
Hva kan man gjøre hvis arbeidet
ser ut til å bli dyrere enn ventet?
Her er det viktig med en god
spesiﬁkasjon og gode avtaler. Samtidig er det urimelig å
forvente at en entreprenør skal
kunne forutse alt. Åpner man
for eksempel taket, kan det dukke opp ting man ikke var klar
over. Sørg for å ha ﬁnansieringen
i orden, også dersom det skulle
dukke opp noe uventet.
Sørg også for å informere
beboerne grundig hvis det viser
seg å bli dyrere enn forespeilet.
Hva kan styret gjøre hvis man
får problemer med å betale for
arbeidet?
Det avhenger av hvor langsiktig
problemet er. Er det kortsiktig
kan man etablere en kassakreditt, men dette bør anses som
en kortsiktig løsning. Styret
kan også øke låneopptaket eller
be om et engangsinnskudd fra

Den mest
vanlige klagen
forvaltningskonsulentene får
fra beboerne på
styret, er knyttet
til manglende
informasjon.
Anders Thorud, OBOS

Hvor tidlig bør beboerne få vite
om vedlikeholdet?
Involver beboerne så tidlig som
mulig. Hvis noe må gjøres med
taket, så gi beskjed om at dette
er noe styret skal se nærmere på.
Da er beboerne forberedt på at
noe kommer og beslutningsprosessen kan bli enklere hvis beboerne har fått tid til å venne seg til
tanken. Estimater på kostnader
kan være vanskelig og ofte det
beboerne virker mest opptatt av,
men en god informasjonsprosess
er som regel minst like viktig.
Hvor og hvordan kommunisere
med beboerne?
Det er ingen fasit på hvilke infokanaler som fungerer best, men
hovedregelen er å informere der
beboerne er – for eksempel på
oppslagstavla i oppgangen, Facebookgruppa eller nettsiden til
boligselskapet. Forklar grunnen
til at arbeidet må gjøres, slik at
beboerne forstår hvorfor det for
eksempel bråker. Gi også beboerne tid til å forberede seg, så de
ikke planlegger ﬂytting av tunge
ting akkurat de dagene heisen
står. Ha også gjerne en oversikt
over forventet husleie framover
på nettsiden, slik at beboerne
kan forberede seg.

Kilder: Anders Thorud, avdelingsleder
forvaltningsavdelingen AML Oslo Øst
og Camilla Henning, organisasjonspsykolog i Lykkes
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A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

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.

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

Vi leverer hele eller deler av prosessen

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”.
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Be om en uforpliktende befaring

Ikke alltid enten - eller

GRATIS BESTILLERHÅNDBOK
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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

Totalleverandør innen brannsikring
•Brannslokkere
•Slokkeanlegg
•Etterlysende ledesystemer
•Brannteknisk rådgivning
•Kontroll og service
•Branntetting
•Branndører
•Brannalarm
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Reportasje rehabilitering
FOTO: HENRIK SØRLIE

Fikk fram fortiden
I Voldsløkka borettslag har de gjenskapt den gamle stilen, men
med en moderne vri. Prosjektet er belønnet med OBOS-prisen.
TEKST: HENR IK SØR LIE

oldsløkka borettslag har
kvittet seg med asbestholdige eternittplater fra 60-tallet,
pusset opp slitte murfasader og
nærmet seg den opprinnelige
stilen fra slutten av 40-tallet.
Oppganger er malt, pipeløp er
rehabilitert, balkongdører og
vinduer er skiftet ut, balkongene
har fått nye brystninger og
skjermvegger – i tillegg til en
rekke mindre tiltak.
– Denne rehabiliteringen
fremstår som et godt gjennomført prosjekt – både økonomisk,
håndverksmessig og estetisk. De
har funnet tilbake til sine røtter,
samtidig som de har lagt til
noen nye kvaliteter. Med relativt
enkle grep, nøktern tilnærming
og vekt på detaljer har det blitt
et ﬁnt resultat. Juryen synes
Voldsløkka borettslag er et
forbilde for hvordan man kan
ta vare på etterkrigsfunkis, sier
juryleder Kari Pahle.

De har funnet tilbake
til sine røtter, samtidig
som de har lagt til
noen nye kvaliteter.
K A R I PA H L E
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FOTO: WILHELM RÅGER
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Vekk med asbesten. Styreleder
Marianne Grymyr og nestleder
Per Johansen har til sammen
bodd 97 år i borettslaget. De har
vært med på diverse vedlikehold
og rehabiliteringer, og Johansen
forteller hvordan eternittplatene
ble mottatt i 1965.
– Eternitt var selve stjernen,
det var så ﬁnt og vedlikeholdsfritt, og folk kom for å se.
Men årene gikk og det viste
seg at eternittplater kan gulne,
bli sprø og sprekke opp. Asbest
skapte urolighet blant beboere,
men en ny plate – uten asbest –
hadde andre mål og var vanskelig å tilpasse. For to år siden
startet de med den store fasaderehabiliteringen, der eternittkledningen ble fjernet. I stedet

Voldsløkka
er tegnet av
Edgar Smith
Berentsen, og
innﬂytting var
i 1948–1950.
Borettslaget
ligger i bydel
Sagene i Oslo.
Det består av
165 treroms
fordelt på ﬁre
blokker.

BOLIG & MILJØ 21

Reportasje rehabilitering
FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

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

Vi er nok ikke det eneste styret
som er ganske blanke når det
gjelder tekniske løsninger.
FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

M A R I A N N E G RY M Y R

Styreleder Marianne
Grymyr med hunden Charlie
og nestleder Per Johansen.
Oppgangene er malt og
postkassene er nye.

Det blir fargespill på
fasadene når sola dukker
fram. Skjermveggene er
i rødt, grønt, oransje og
lyseblått glass.

ﬁkk de et kompakt pussystem
med fem centimeter isolasjon.
Inspirasjon og bistand. Styreleder Grymyr forteller at de
har vært rundt i ulike bomiljø
for å få inspirasjon til farger og
løsninger, men de tok likevel
kontakt med OBOS Prosjekt før
de innhentet anbud.
– Vi er nok ikke det eneste styret som er ganske blanke når det
gjelder tekniske løsninger, og jeg
vil råde alle til å få profesjonell
hjelp. Hilde Henden i OBOS Prosjekt er en fantastisk prosjektleder! Det er godt å ha en nøytral
part som snakker samme språk
som entreprenøren – og som kan
oversette og forklare.
Fargehjelp. De ﬁkk hjelp av arkitekt Lene Frank til å velge farger
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skjermveggen på balkongene.
Disse er av glass i rødt, grønt,
oransje og lyseblått – etter forslag fra arkitekten.
– De eldre beboerne var svært
positive, men det var blant de
yngre vi ﬁkk negative tilbakemeldinger. Vi ﬁkk høre at de
fargede glassene ville forringe
verdien på boligene. Nå som alt
er ferdig og folk ser helheten,
tror jeg de ﬂeste er fornøyd.
Hensikten er å skape litt krydder
og identitet – noe som binder
blokkene sammen. Dessuten
er det ikke så dyrt å endre hvis
man i fremtiden ønsker noe mer
nøytralt, sier styrelederen.

på vegg, vinduer, nedløpsrør og
balkonger. Veggene er malt med
STO Lotusan, fargekode 37307,
og arkitekten påpeker at omgivelsene har mye å si for hvilke
farger som passer.
– Husk at samme pussfarge
ikke nødvendigvis fungerer bra i
en annen sammenheng og med
andre farger. På fasadene til
Voldsløkka er det sju-åtte farger
som spiller sammen, sier Lene
Frank.
Styrelederen er svært glad
for at de brukte profesjonell
fargehjelp.
– Det er mange som har meninger om farger, men folk har
lettere for å godta fargevalgene
når en arkitekt står bak, sier
Grymyr.
Hun legger til at det riktignok
ble litt rabalder på grunn av

FA K TA

OBOS-prisen
«OBOS-prisen for rehabilitering og miljøtiltak 2018»
er tildelt Voldsløkka borettslag, og vinneren har
mottatt 200 000 kroner.
Målet med prisen er å påskjønne gode rehabiliteringstiltak gjennomført i boligselskaper, framheve
at dette er arbeider som er bekostet av beboerne
selv, og å skape positiv oppmerksomhet om den
kontinuerlige oppgraderingen som ﬁnner sted av
store boligområder.
I årets konkurranse var det 22 påmeldte, og åtte
av disse ble vurdert i ﬁnalerunden: Sørmarkå
borettslag (Stavanger), Borettslaget O. A. Devoldsgate 8 AL (Ålesund) og følgende boligselskap fra
Oslo: Jarbakken, Haugenstua, Nedre Ravnåsen,
Voldsløkka, Ullernbakken, Østausa.
Årets jury besto av Kari Pahle, Arve Brekkhus,
Dag Christian Bjørnland og Henrik Sørlie.

Økning på 200 kr. I sommer skal
borettslaget få nytt callinganlegg, og inngangsdør til oppgangene skal skiftes ut. De nye dørene vil likne på de originale, men
med en gråfarge som passer til
vinduene.
Prosjektet har kostet 46,4
millioner kroner, som er 281.000
kroner per leilighet. Det skulle
bli 1500 kroner per bolig i måneden, men felleskostnadene er
økt med kun 200 kroner.
– Det skyldes oppsparte midler
og at vi heretter ikke får spart
like mye, men vi tror det skal gå
greit. Det er ikke så lenge siden
vi tok bad, soilrør og tak. Forhåpentligvis er det mange år til vi
må gjennomføre kostbare prosjekter, sier Marianne Grymyr i
Voldsløkka borettslag. //

Gavlvegger
og langsidene
mot nord ble
dekket av
asbestholdige
eternittplater
på 60-tallet.
Da trodde man
at dette skulle
holde evig.

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!
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Reportasje arkitektur

1960-tallet: Sekstitallsbebyggelsen ble preget
av nye byggemetoder og nye byggematerialer.
Begeistringen for betong var stor blant arkitekter
og boligbyggere, men det er en myte at det bare
ble bygd høyblokker. Formspråket ble strammere
og mer minimalistisk. Typisk er glatte ﬂater
og kontraster mellom vertikale og horisontale
elementer. Store vindusﬂater og sammenhengende betongbrystninger er typisk, og tre, tegl
og ﬂiser ble brukt for å skape variasjon.

Anne-Kristine Kronborg
Kunsthistoriker med bolig- og byhistorie som
spesialitet, jobber som formidlingsrådgiver i OBOS.

Verdt å ta vare på
Vær snill mot hverdagsarkitekturen. Den fortjener det.
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FOTO: IVAN BRODEY

1950-tallet: Femtitallsarkitekturen
er nøktern og enkel, men lys, vennlig
og harmonisk. Blokker på tre eller ﬁre
etasjer eller to- og ﬁremannsboliger i
tre er det mest vanlige. Blokkene ble
bygd med saltak, tofagsvinduer og små
balkonger. Inngangspartiene ble ofte
ﬁnt utformet med dørrammer i granitt
og dører i teak. Blokkbebyggelsen ﬁkk
lyse, pussede fasader, mens trehusene
ofte kunne være mer fargerike.

Å ta vare på boligarkitekturen er å ta
vare på et stykke av
vår felles kultur- og
arkitekturhistorie.
På Keyserløkka i
Oslo er femtitallsblokkene oppgradert på en hensynsfull måte.

Vern av hverdagen. Bygningsvern handlet lenge
om å ta vare på det som var skikkelig gammelt
eller helt spesielt. Stavkirker, festninger, herregårder, monumentalbygg – sånne ting. Men de siste
årene har det blitt større oppmerksomhet omkring
den hverdagslige boligarkitekturen. «Også hus og
miljøer som omgir oss til hverdags – som boligblokker, “ferdighus”, leiegårder, fabrikkbygninger,
kjøpesentra og grøntarealer – har kulturhistorisk
interesse», skriver Byantikvaren i Oslo i sitt Kulturminneatlas for Groruddalen. Flere OBOS-borettslag
er blitt oppført på Byantikvarens gule liste over
verneverdig bebyggelse, blant annet den en gang så
utskjelte drabantbybebyggelsen på Ammerud. Å bli
listeført bør betraktes som et gedigent kompliment
– det betyr at stedet man bor betyr noe for Oslos
historie, og at det har noen ekstra kvaliteter det
er verdt å verne om. Gjennom hele 2018 er også
bilder, tegninger og modeller av en hel rekke OBOSborettslag å se på Arkitekturmuseet i Oslo.

Stilig og velproporsjonert
fra sekstitallet:
Sammenhengende balkongbrystninger
og effektfull
kontrast mellom
lyse og mørke
materialer og
vertikale og
horisontale elementer. Her fra
Stallerudåsen
borettslag på
Bogerud i Oslo.
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år betongen smuldrer og armeringsjernene
ruster, vinduene trekker og murpussen ﬂasser,
er bevaringsverdig neppe det første ordet som
faller på styremøtet. Å ta vare på bygningene i
boligselskapet – enten det er snakk om løpende
vedlikehold eller større rehabiliteringsprosjekter
– er blant styrets viktigste oppgaver. Og trolig den
som krever mest tid, krefter og penger. Nøkterne
femtitallsblokker, høyreiste betongkonstruksjoner
fra 1960-tallet, lune rekkehusmiljøer fra syttiårene
eller fantasifulle anlegg fra 1980-tallet har alle sine
vedlikeholdsmessige utfordringer. I tillegg har de
et arkitektonisk særpreg som bør tas vare på.

N
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Reportasje arkitektur

1970-tallet: På syttitallet skulle bebyggelsen
helst være tett og lav. Det ble bygd mange
ﬁne rekkehusområder, men også mange
blokker. Naturlige materialer og sterke farger
var populært. Stor materialrikdom med ﬂiser,
metall, glass, tegl, tre og betong. Se opp
for kontraster mellom bygningselementer
i forskjellige materialer og farger, som for
eksempel ruglete tegl mot glatt betong eller
fargesterke balkongrekkverk mot lyse fasader.
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Munkegaten
12 borettslag
i Tønsberg
stammer fra det
form- og fargeglade 80-tallet.
Pastellfargene
ble valgt for å
gjøre gatebildet
muntrere og
mindre monotont. Det ville
være et tap for
byen om dette
borettslaget ble
malt grått.

FA K TA
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Det særpregede rekkehusmiljøet i
Sankthansfjellet
borettslag på
Haugerud i
Oslo fyller femti
år i 2018, og
er oppført på
Byantikvarens
gule liste.

Hva er verdt
å ta vare på?
Ta dere tid til virkelig
å se på bygningene.
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Nyskapende. Styret synes kanskje ikke at blokkene
eller rekkehusene er så veldig ﬁne? Og andelseierne tenker kanskje at boligene øker i verdi hvis
fasaden blir mer nøytral og tidsriktig? Tja, det var
kanskje sånn man tenkte for noen tiår siden også,
den gangen man hakket bort dekoren på gamle
bygårder, og erstattet de originale vinduene med
svære ruter uten sprosser. Vandalisme, kaller vi
sånt i dag. Å slette historien fra bybildet blir ikke
lenger sett på som fornuftig og fremtidsrettet.
Tvert imot – vi søker det autentiske og ekte, og
liker å omgi oss med ting som har særpreg og
identitet. Gamle bygårder er kommet til heder og
verdighet igjen. Det samme gjelder funkisvillaer,
som jo også gjaldt som stygge for ikke så veldig
lenge siden. Etterkrigstidens boligarkitektur fortjener en tilsvarende statusheving. Fra 1950-tallet
til et stykke ut i 1980-årene ble det bygd boliger i
et tempo og et omfang, men også av et mangfold
og en kvalitet som aldri før. Hele nye bydeler og
helt nye typer bomiljøer ble bygd, ikke bare i Oslo,
men i byer over hele landet. Og det var gjerne de
dyktigste arkitektene som ble betrodd den viktige
oppgaven å skape best mulig rammer rundt vanlige folks liv. Erling Viksjø, for eksempel, tegnet ikke
bare regjeringskvartalet i Oslo sentrum, men også
OBOS-borettslag på Lambertseter og Bjølsen. Boligbyggelaget på Hamar ﬁkk byens mest prominente
arkitekt, Rolf Prag, til å tegne byens første borettslag, og høyblokkene i Loddefjord er tegnet av arkitektene Aall og Løkeland, som på 1960-tallet ledet
det mest innovative arkitektkontoret i Bergen.

1980-tallet: Enda større mangfold!
Arkitekturen ble litt mer fantasifull og
uhøytidelig på den ene siden, og mer
nostalgisk på den andre, og omfattet
alt fra fargeglade trehus med smårutete vinduer til bygårder med dører,
vinduer, balkonger, arker og karnapper
i forskjellige former og farger og aller
helst et «liksom-tilfeldig» preg.

Bruksarkitektur. Likevel skal vi ikke glemme at
hverdagsarkitektur er bruksarkitektur. Den ble lagd
for å gi gode rammer rundt folks liv, og ikke som
signaturbygg eller museumsgjenstander. Fasader
må av og til pusses opp. Og det er legitimt å ønske
seg bedre isolerte fasader og vinduer som ikke
trekker. Å kreve at alt skal bevares akkurat som det
én gang var, fører i verste fall til forslumming. Men
i de aller ﬂeste tilfellene er det mulig å vedlikeholde og rehabilitere med nennsom hånd og på en
omsorgsfull måte. Det krever litt mer omtanke, litt
større innsats og kanskje en ekstra diskusjonsrunde eller to på generalforsamlingen eller styremøtet
– men ikke nødvendigvis mer penger. Voldsløkka
borettslag i Oslo har fått OBOS-prisen for omsorgsfull rehabilitering og vedlikehold av sine erketypiske femtitallsblokker, og står som et godt eksempel
på at respekt for det opprinnelige arkitektoniske
uttrykket kan kombineres med beboernes krav til
komfort, og med styrets ansvar for å opprettholde
bygningenes bruksverdi og økonomiske verdi. //

Gjør litt historisk research.
Hvordan så bygningene ut da de
var nye?

Etterkrigstidens
boligarkitektur
fortjener en
tilsvarende
statusheving.

Hvilke materialer er brukt?
Tegl, betong, tre, ﬂiser – mange
boliganlegg har en større materialrikdom enn man legger merke til
ved første blikk.
Dører i teak, døromramning i
granitt og trapper i terrasso – eldre
bygninger har ofte en materialkvalitet som kun de færreste har
råd til i dag.
Vinduer og balkonger skaper
rytme og variasjon i fasaden. Nye
elementer med nye dimensjoner
og nye materialer må innføres med
omhu.
Hvilke farger kler bygningene?
Det tidsriktige er ofte det mest
tidløse.
Søk hjelp og råd hos fagfolk.
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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!

Innspill
B E S L U T N I N G S KO M P E TA N S E

Ansvar for vedlikehold
Er det styret eller beboerne som beslutter hva som skal
vedlikeholdes og rehabiliteres?

Juridisk direktør
i OBOS

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

Borettslaget eller sameiet
skal gjennomføre et omfattende vedlikeholdsprosjekt,
og mange lurer på hvem
som i tilfelle kan treffe
beslutningen om å iverksette prosjektet. Er det styret,
eller må saken på generalforsamling/sameiermøte?
Styrets kompetanse er
for borettslag gitt i borettslagsloven (brl.) § 8-8 og
for eierseksjonssameier i
eierseksjonsloven (esl.) § 58.
Styret kan treffe alle avgjørelser som ikke etter loven
eller vedtektene er lagt til
andre organ.
I vedlikeholdsprosjekter
avgrenses styrets kompetanse imidlertid av brl.
§ 8-9 nr. 1 og esl. § 49, annet
ledd, bokstav a). Etter disse
bestemmelsene kreves
generalforsamlingen eller
årsmøtets godkjenning
med mer enn to tredeler av
stemmene for tiltak som
medfører ombygging, påbygging eller endring av bebyggelsen, som går utover vanlig
forvaltning og vedlikehold.
Det er derfor viktig å ha
en klar oppfatning av hva
som representerer «vanlig

vedlikehold» og hva som
anses som «ombygging,
påbygging eller endring».
Med vedlikehold tenker
man i utgangspunktet
på tiltak som tjener til å
opprettholde eksisterende
bygningsmessig standard.
Hvis vi snakker vedlikehold
har styret full kompetanse
til å beslutte dette iverksatt,
kostnader er av underordnet betydning så lenge det
dreier seg om et nødvendig
tiltak. «Nødvendig» betyr
ikke at behovet for vedlikehold er akutt, det er
tilstrekkelig at det foreligger
et saklig begrunnet behov
og at det er hensiktsmessig
å gjennomføre tiltaket nå.
Dersom tiltaket går utover
vanlig vedlikehold og over i
«ombygging» eller «endring», kreves vedtak med to
tredels ﬂertall på generalforsamling/årsmøte.
Imidlertid vil ikke ethvert
tilfelle av «ombygging» eller
«endring» være omfattet av
lovens krav til to tredels ﬂertall. Ombyggings- eller endringstiltak kan stadig være
å anse som en del av «vanlig
forvaltning og vedlikehold»
og følgelig innenfor styrets
kompetanse. Rettspraksis indikerer at ganske omfattende endringer godtas, dersom
de er en naturlig konsekvens
av vedlikeholdstiltaket og

av tiden og utviklingen for
øvrig. Det har for eksempel
kommet nye og bedre materialer eller tekniske løsninger på markedet som det
er mer rasjonelt å benytte
enn å opprettholde dagens
standard. Gamle løsninger
kan ha blitt uhensiktsmessige fordi materialer har
gått ut av produksjon, blitt
ulovlige (f.eks. asbest) eller
rett og slett blitt økonomisk
lite rasjonelle. I slike tilfeller
vil «endringene» normalt
godtas som «vanlig forvaltning og vedlikehold».

Merk at loven enten
forutsetter at en sak kan
besluttes av styret eller at
den hører under generalforsamlingen med to tredels
ﬂertall. Loven opererer ikke
med noe krav om generalforsamlingsbehandling med
alminnelig ﬂertall for slike
vedtak, men styret kan selvsagt velge å forelegge saken
for generalforsamlingen
– hvilket kan være fornuftig for å sikre tilslutning
til kostbare tiltak – i så fall
treffes beslutningen med
alminnelig ﬂertall. //
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TERJE
SJØVOLD

Fossheim borettslag på Grünerløkka.
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Innspill energi

PLUSSHUS

Full av
energi
Reduksjon i utslipp
fra bygg er viktig for
å minske klimagassutslippene, og det går
i riktig retning.
NILS TORE
AUGLAND

Ikke bare blir behovet for energi
mindre i morgendagens hus.
Passivhusene har allerede fått
konkurranse av plusshusene. De
produserer mer energi enn de
bruker, og løsningene er enkle.
Lavenergihus er boliger som er
bedre isolert mot varmetap enn
dagens byggeforskrifter tilsier.
Årlig totalt energibehov skal
ligge på under 100 kilowattimer
per kvadratmeter. Dagens gjennomsnitt er mye høyere, og på
rundt 170 kilowattimer.
Bruker 25 prosent. Et passivhus
har et veldig lavt energibehov
sammenlignet med dagens bygg.
Grunnen til at det kalles passivhus, er at man bruker passive
tiltak for å redusere energibehovet. I huset er yttervegger, tak og
gulv mot grunn ekstra godt isolert. Det samme er vinduer, slik
at det blir god tetthet og svært
få luftlekkasjer. For å få til god
luftkvalitet og et godt inneklima
i et passivhus bør man ha et
ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning.
Det totale energibehovet til
en bolig bygget etter passivhus-
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Senior kommunikasjonsrådgiver i LOS

standard er ca. 25 prosent av
energibehovet til en vanlig bolig.
Det er deﬁnert en rekke krav for
at et bygg skal kunne deﬁneres
som et passivhus, blant annet
skal årlig oppvarmingsbehov
ikke overstige 15 kilowattimer
per kvadratmeter. Norge er det
eneste landet i Europa som har
en egen standard for passivhus.

Ikke bare blir
behovet for energi
mindre i morgendagens
hus. Passivhusene har
allerede fått konkurranse
av plusshusene.
Plusshuset kommer. Et plusshus
er et hus som produserer mer
energi enn det bruker. I tillegg
til energiminskende tiltak når

Stenbråtlia
borettslag på
Mortensrud i
Oslo var det
andre passivhusprosjektet som
ble bygget av
OBOS, og det
var innﬂytting fra
november 2014.

bygningen brukes, legges det
vekt på produksjon av egen
energi ved hjelp av solfangere,
jordvarme eller andre relativt
enkle løsninger.
Plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer
energi enn det som ble brukt
til produksjon av byggevarer,
oppføring, drift og avhending av
bygget. Dermed går bygget fra å
være en del av energiproblemet,
til å bli en del av energiløsningen.
Et plusshus løser to problemer
på en gang. Det er energigjerrig,
og produserer energi. I Norge
står bygninger for omtrent 40
prosent av den innenlandske
energibruken. Halvparten av
dette går til oppvarming. Hvis
vi i Norge skal redusere våre
klimagassutslipp, vil det å redusere utslippene fra bygg være et
viktig virkemiddel. //

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
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Reportasje fellesrom
Thomas
Knutzen bruker
storstua til
å kalibrere
linsene på
kameraene sine.
På lekerommet er det
sklie, klatrevegg, lekekjøkken og
masse leker.

Rom til alle
I borettslaget Friis gate 6 har beboerne ti fellesrom,
inkludert systue, treningsrom og kjøkken.
TEKST: HEIDI RØN EID
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ellesrom er i tiden – i hvert
fall i framtiden – om vi skal
tro en rekke forslag fra arkitekter
og boligbyggere. Stadig oftere
presenteres planer for nye boligprosjekter der fellesrom er en
del av planen. I gamle dager
var fellesvaskeri en selvfølge,
mens i dag er det for eksempel
selskapslokale eller et rom til
sykkelmekking. Borettslaget Friis
gate 6 på Grønland har over 30
års erfaring med fellesrom. Det
kan nesten virke som et bokollektiv, men alle har egne leiligheter og det er helt frivillig om
du vil være sosial med naboen.
– Dette er som en landsby. Vi
kjenner alle her og vet hva de
heter. Jeg ville aldri ﬂyttet i en
blokk hvor jeg ikke kjente noen,
sier Karen Hagen Liste.
Borettslaget ble bygget av USBL
i 1987, som ledd i en utprøving
av nye boformer. Leilighetene
ﬁkk litt mindre størrelse enn det
som var standard, men til gjengjeld ble det hele ti fellesrom.
– Nå har vi blant annet gjeste-

F
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Anette Boman
er ansvarlig for
systua. – Det er
noen som tror
at jeg er ansatt i
dette rommet og
spør om jeg kan
sy opp buksa
deres. Da er jeg
ﬂink til å si nei,
sier hun.
På felleskjøkkenet er
Astrid Loraas i
full gang med
å forberede til
konﬁrmasjon.
– Det er fantastisk at vi har en
slikt lokale her,
så vi slipper å
betale i dyre
dommer for leie,
sier hun.

I TV-stua er det
førstemann til mølla
som gjelder. Med
mindre vi har avtalt
at vi skal se på noe
sammen, som Melodi
Grand Prix eller
fotball-VM.
Rønnaug Hartz

rom, trimrom og lekerom, men
bruken har endret seg litt etter
behov og ønsker fra beboerne,
sier Rønnaug Hartz.
Sosialt. I andre etasje ligger syrommet, med stabler av stoff,
klippebord, strykebrett og dampstrykejern.
– Jeg syr mye, men bor i en 47
kvadratmeter stor leilighet, og
kunne ikke hatt dette utstyret
hos meg. Jeg er her rundt to
ganger i uken, og er nok
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Reportasje fellesrom
Borettslaget
har også ﬂere
fellesbalkonger,
hvor beboerne
kan ta en kopp
kaffe og strikke.
Beboerne
reserverer de
ulike rommene
gjennom å
skrive seg opp
i kalenderen.

Boligselskapsforsikring OBOS
Med Boligselskapsforsikring OBOS kan styret være trygg på at
boligselskapets verdier er godt forsikret. Forsikringen er utviklet i
samarbeid med OBOS gjennom mange år, og forsikringsløsningen er blant
markedets beste. Forsikringen dekker det aller meste som et boligselskap
har behov for.
den som bruker rommet mest,
sier Anette Boman.
Med ti fellesrom er det en
rekke møteplasser der beboerne
kan bli kjent.
– Her kan man treffe på
hverandre tilfeldig på fellesrommene, og terskelen for å snakke
sammen er lavere, sier Hartz.
De har blant annet et felleskjøkken og spiser middager
sammen, men ingen krav til å
delta. Anette Boman tror ikke
hun kunne bodd i kollektiv, og
setter pris på sin egen leilighet.
– Så kan du gå ut på takterrassen for å spise middag
med noen hvis du vil det, eller
du kan la være.
Fordeler ansvar. Fellesrommene
utgjør over 400 kvadratmeter,
som høres ut som en god del
ekstra jobb for styret.
– Vi forsøker å tildele én beboer hovedansvaret for hvert
rom. Personen passer på at det
er orden, at alt utstyr fungerer
og søker styret om eventuell
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støtte til ting de mangler, sier
Thao Nguyen, nylig avgått styreleder i borettslaget.
Men hva skjer hvis beboerne
bare vil bo og ikke ta del i felleskapet?
– Når man kjøper leilighet her
er fellesarealene en del av pakken. Beboerne velger selv om de
vil benytte seg av fellesrommene
og ta del i fellesskapet. Men vi
stoler på at de som velger å bo
her setter pris på godene, og ikke
betaler for noe de ikke bruker. //

– Jeg er arkitekt og ville bo
her på grunn av
fellesrommene
og fellesskapet.
Det er ikke noe
man ﬁnner andre steder, sier
Thao Nguyen,
nylig avgått
styreleder.
Borettslaget
har også et
trimrom med
ulike treningsapparater.
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Friis gate 6
Et borettslag på Grønland med
27 leiligheter på 46–85 kvm, to
utleiehybler på 15 kvm, to gjestehybler på 12 kvm og over 400 kvm
innendørs fellesareal.
Borettslaget ble bygget i 1987
som et sosialt borettslag, hvor
15 prosent av standardarealet til
leilighetene ble tillagt fellesrom.

Hver gang jeg får
folk på besøk tar jeg
dem med på en runde
og viser huset, fordi
jeg er så stolt.
Karen Hagen Liste

Eks. på hva som inngår i forsikringen:
• Bygninger, bygningsmessige påkostninger og
forandringer
• Tilbygg til eksisterende boliger
• TV-kabler og utvendige varmerør-/kabler
• Fellesanlegg for TV og radio
• Snøfresere, tilhengere, gressklippere
• Inventar og løsøre som boligselskap eier
• Avfallsystemer under bakkeplan
• Riving, rydding og bortkjøring etter skade
• Lagring og destruksjon av miljøfiendlige rester
etter skade
• Bygningsmessige offentlige påbud etter skade
• Boligselskapets tap av felleskoatnader
• Beboers husleietap
• Huseieransvar

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

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

Er borettslaget ditt eldre enn 25 år?
Da bør du ta en balkongsjekk!

Senk energikostnadene

Et lysere hjem

Skap rom for livet

Beskytt mot vær og vind

Min erfaring styreleder

Øk verdien på din bolig

Styreleder Knut
Halvard Roald i
Schultzehaugen
Vel. I bakgrunnen
er tre av de fem
sameiene som
deler på hagen.

SENK ENERGIKOSTNADENE
ET LYSERE HJEM
SKAP PLASS FOR LIVET

BESKYTT MOT VÆR OG VIND
ØK VERDIN PÅ DIN BOLIG
REDUSER STØY

Samarbeid med naboene
Et lite boligselskap kan dra nytte av å samarbeide med store naboer – og omvendt.
TEKST OG FOTO : HENR IK SØR LIE

et kvartal nedenfor Alexander Kiellands Plass
ligger fem sameier som alle
har Schultzehaugen som en
del av navnet. De to eldste
bygningene ble oppført på
1860-tallet, og det nyeste
sto ferdig i 2004. På mange
måter har en vernet frukthage ført de fem sammen,
og det står i vedtektene
at de skal samarbeide om
fellesarealene. I fjor hadde
de en stor oppgradering
av uteområdene med nye
benker, beplantning og
gangstier. I år er det utbedring av gårdsplassen som
står øverst på agendaen.
Dårlig fundamentering har
ført til at grunnen synker og
bidrar til at det dannes sto-

I

Det er selvfølgelig deilig å sitte på en innglasset balkong og nyte livet.
Men Balcos innglassede balkonger har mange ﬂere fordeler.
I tillegg til reduserte vedlikeholdskostnader, økt verdi på eiendommen og
energibesparing gir Balcos balkongsystem muligheten til å få større balkonger.
balco@balco.no • Tlf. 23 38 12 00

re sølepytter. Nå skal deler
av plassen graves opp, rett
ved det minste sameiet som
kun har to enheter.
– Arbeidet koster et par
hundre tusen, men det går
greit når det er så mange som spleiser. Vi har
fordelingsnøkkel basert på
boligﬂate, forteller styreleder Knut Halvard Roald i
Schultzehaugen Vel.
Det er ikke bare hagen de
deler på. De fem sameiene
har et felles fjernvarmeanlegg, og det bidrar til at servicekostnadene blir lavere.
De har også spart penger
når det største sameiet
skulle ha ny bredbåndsavtale. Da ble alle sameiene
invitert til å delta i an-

budsprosessen. Forhandlingsmakten ble større, og
resultatet skal ha blitt bedre
pris og bedre service.
– Installeringen blir enklere når samme leverandør
kan følge kabelgatene som
går fra bygning til bygning.
I tillegg er det enklere for
leverandøren å forholde seg
til én kunde, sier Roald.
Han ser ikke bort fra at
det kan bli mer samarbeid
med naboene i årene fremover, for eksempel når det
skal inngås avtaler om vedlikehold og rehabilitering.
– Jeg er opptatt av vedlikehold. Et sameie bør ha
en vedlikeholdsplan og
sette av nok penger – for
å unngå krise den dagen

FA K TA

Schultzehaugen Vel
Forvalter felleshagen
til fem sameier.
Sameiene består av
2, 6, 10, 65 og 119 boliger.
Ligger i Grünerløkka
bydel i Oslo.

det kommer store utgifter.
Ofte er det konﬂikt mellom
de som ønsker å holde en
høy vedlikeholdsstandard,
og de som vil bruke minst
mulig penger. Det kan være
vanskelig nok å bli enige i
styret, så det kan nok være
en utfordring å bli enig med
naboen i tillegg. //
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Guide

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

SIKKERHET

Sikker
sommer
EnergiPlan AS tilbyr smarte,
innovative og unike løsninger for lading
av Elbiler i borettslag og sameier.

Tyver er gjerne på jobb
når du er på ferie. Her
er noen forholdsregler.
TEKST EDDIE CHR. T HOM A S

Q EnergiPlan er produkt- og utstyrsuavhengig leverandør og
vil til enhver tid kunne tilby optimale og skalerbare ladeløsninger.

Bevisstgjør beboerne. Styret bør
minne beboerne om faren for
innbrudd i ferietider. Beboerne
kan bidra til økt sikkerhet, for
eksempel ved å melde fra til
styret eller politiet om unormal
adferd og aktivitet eller ukjente
besøkende.

Q Fullservice backofﬁce-rutiner for våre kunder, inkludert ferdig
avregning av bruk og betaling av strømforbruk, forbruksfakturering.
samt enkel administrasjon og forbruksoversikt til bruker og styret.
Q EnergiPlan kan drifte og administrere de ﬂeste typer ladebokser.
Herunder; laststyring, GDPR, sikkerhet innen programvareteknologi, godkjent fakturerings- og betalings utstyr, mm.
Q Vårt smarte og unike løsningskonsept kan integreres med
SolEnergi og har fremtidigsmulighet for kraftmagasinering og
optimalisert styring.
Q EnergiPlan leverer også Semi-hurtige ﬂexiladestasjoner
som bruker Type 2 kontakt / Modus 3 med ladekapasitet
fra 7,2 kWh som er den Europeiske standard som også
utstyres i alle nye elbil-modeller.

Gjester kan lade og betale via sin egen ladebrikke
fra EnergiPlan eller Elbilforeningen.
Q

Kontakt oss gjerne på post@energiplan.com
eller tom.jonberg@energiplan.com for en
uforpliktende dialog om våre konsepter innen
Energi, Elbil ladeløsning, Sol Energi og Miljø.

EnergiPlan fokuserer
på fornybar energi og innovative
smarte løsninger, i samarbeid
med erfarne og kompetente
energimiljø i Norge.

Hold det ryddig og lyst. Rene og
ryddige uteområder sender et
signal om at dette er et nabolag
hvor beboerne følger med og
bryr seg. Pass også på tilstrekkelig opplyste uteområder, slik at
den kriminelle ikke kan utøve
sin aktivitet «i mørke», for eksempel gjennom utelys styrt av
bevegelsessensorer.
Borte, men hjemme. Det ﬁnnes
også automatiserte hjelpemidler

FOTO: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX

Engasjer naboene. Oppfordre
naboene til å følge med og passe
litt på hverandre. Fulle postkasser og avisbunke på dørmatta er
en indikasjon på at boligen står
tom. Kanskje en nabo kan bistå?

som tidsur eller smartkontakt
som slår lyset av og på – som
kan gi en illusjon av at det er
folk i leiligheten – selv om man
er borte.
Lås og lukk. Sørg for at dører og
porter på boligselskapets fellesområder fungerer som de skal.

God belysning
og oppmerksomme beboere
kan bidra til at
tyver dropper å
prøve seg.

Pass på at ikke uvedkommende
smetter inn etter deg når du
kjører inn i garasjen.
Alarm og overvåkning. Om boligselskapet har satt opp alarmer
og overvåkningskameraer, ta en
ekstra sjekk for å sørge for at alt
virker som det skal. //
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Ta en dusj
Alle har godt av litt såpe og vann iblant. Det gjelder også murbygninger.
TEKST OG FOTO : HEN R IK SØR LIE

evnlig fasadevask gjør at
bygningen holder lenger før
det må males, og det bidrar til
færre skader i murpussen. Villaeiere med trefasade har gjerne
lært at det kan være smart med
en husvask iblant, men det er
langt færre boligselskap – særlig
med murfasade – som vasker
fasaden. Murmester Terje Gundersen i OBOS Prosjekt anbefaler alle boligselskap å vurdere
fasadevask.
– Da kan du få fjernet smuss,
støv, salter, sopp og annen be-

J

Ta kontakt
for GRATIS
løsningsforslag

Oppgradere uteområde?

groing som skader malingen og
pussystemet, og dermed bevare
fasaden lenger før du må sette
i gang med en større rehabilitering eller malearbeider.
Han legger til at det naturligvis også handler om estetikk. Spesielt en del bygårder i
sentrumsområder har et grått
slør av veistøv, pollen og annen
forurensing.
– En vask kan også avdekke
skader oppover i etasjene. Når
fagfolk kommer opp med lift
for å vaske, kan de notere seg

Oscar Olsson
i Ren Service
vasker en
fasade i Maridalsveien i Oslo.

eventuelle riss og skader
i muren som er vanskelig å se
fra gateplan. Ved taknedløp
kan det være lett å se skader.
Grønske og svarte renner på
gesimser kan være tegn på at
noe bør gjøres.
Tidligere var det gjerne
vaktmesteren som tok seg av
fasadevask, men nå er det mer
vanlig å bruke ﬁrmaer som har
spesialisert seg på utvendig
vask. Tjenesten tilbys også av
mange malerﬁrmaer og noen
murerﬁrmaer, ifølge Gundersen.

Søve har lekeapparater, treningsapparater og utemøbler
til DITT borettslag eller sameie. Alle våre lekeapparater
er utviklet i henhold til norsk standard og gjeldende krav

info@sove.no I www.sove.no

_soveas_

Søve AS
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Guide personvernlov

GDPR

Personvern der du bor
FOTO: ISTOCK

Ny lov om personopplysninger trer
straks i kraft, og styret må ta noen grep.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E

Du har sikkert mottatt utallige mailer den senere tiden fra
virksomheter som ønsker å beholde deg som kunde – og som
forklarer hvordan de heretter behandler persondata om deg. Fra
1. juli gjelder loven for norske
selskaper. For boligselskap som
borettslag og sameier er det ikke
snakk om store endringer, ifølge
juridiske direktør Terje Sjøvold
i OBOS.
– De behandlinger boligselskapene i dag lovlig utfører vil også
være lovlige når nytt regelverk
trer i kraft, sier Sjøvold.
Han legger til at det kan være
på sin plass med en viss opprustning uansett. Det er noen
endringer som må hensyntas,
og trolig er det en del boligselskap som ikke etterlever dagens
regelverk. Litt innsats nå kan
spare deg for trøbbel senere.
Inngå databehandleravtaler.
– Boligselskap har i stor grad
overlatt behandling av personopplysninger til forretningsfører,
som er boligselskapets databehandler. Styret må forsikre seg
om at det foreligger en databehandleravtale som gir anvisning
på rettigheter og forpliktelser
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mellom boligselskapet som
behandlingsansvarlig, forretningsfører som databehandler
og beboerne som registrerte, sier
Sjøvold.
I mai sendte OBOS ut slike
avtaler til alle sine kunder, slik
at alt skal være klart før 1. juli.
– Hvis boligselskapet har andre
databehandlere, må det inngås
avtaler også med disse. Eksempler kan være de som drifter
elektroniske låsesystemer eller
kameraovervåking.
Skaff oversikt. I tillegg må styret
skaffe seg oversikt over hvilke
personopplysninger boligselskapet selv sitter på, og hvordan
disse behandles. Er alle opplysningene nødvendig å beholde
for driften av boligselskapet?
Medfører bruken noen risiko
for at personopplysninger kan

Hvis boligselskapet har andre
databehandlere, må
det inngås avtaler
også med disse.

EUs forordning
for personvern,
The General
Data Protection
Regulation
(GDPR),
blir norsk lov
1. juli 2018.

komme på avveie, endres eller
ødelegges?
– En slik risikovurdering skal
ikke gjøres mer omfattende
enn nødvendig. For en enkel
virksomhet som et boligselskap
kan den gjøres tilsvarende enkel.
Etter omstendighetene kan det
være nok at saken diskuteres
på et styremøte, men det skal
gjennomføres og resultatet skal
dokumenteres for ettertiden.
Sett i system. Ifølge Sjøvold bør
forholdet til personopplysningsloven integreres i boligselskapets internkontrollsystem, på lik
linje med forholdet til brannforskriften og andre lover og
forskrifter som skal etterleves.
Men han understreker at dette
er mindre komplisert enn det
kan høres ut.
– Lag rutiner for hvordan dere
håndterer ulike personopplysninger, og sørg for at alle i styret
er godt kjent med disse. Det bør
lages en enkel beskrivelse av
hvilke personopplysninger boligselskapet tar vare på, og hvorfor.
Denne beskrivelsen legges
tilgjengelig for beboerne – for
eksempel på hjemmesiden, sier
Terje Sjøvold. //

Vedlikehold av eiendom er så mangt. Alt fra håndverkertjenester,
renhold, snørydding, gartner og til den daglige driften av vaktmester
er med på å ta vare på eiendommen.

Vaktmester Andersen, en trygg samarbeidspartner
Alt som gjøres i en eiendom kan sees på som vedlikehold.
Gartneren holder grøntanlegget i sjakk og får eiendommen til å
fremstå på sitt beste på sommertid. Renholdsavdelingen sørger
for at det er rent og skikkelig i fellesarealene. Vaktmesteren ser
eiendommen jevnlig og rapporterer inn avvik som oppdages og
vedlikeholdsavdelingen sørger for at vaktmesterens avvik blir
reparert.
Hvert eneste styre i en eiendom forvalter store verdier på
vegne av beboerne/eierne. Det er viktig at vedlikeholdet
utføres av en profesjonell aktør, slik at eiendommen blir tatt
vare på i ett langsiktig perspektiv.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

Vedlikehold

vaktmesterandersen.no

Guide juristen
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BA L KO N G A N S VA R

Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

Vedlikehold
av balkongen
Naboer strides iblant om
vedlikehold av balkonger
og hvordan kostnadene
skal fordeles.
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Terrasser og balkonger er en del
av bygningens tak eller fasadekonstruksjon, og som sådan er det
borettslaget som har ansvaret for
å vedlikeholde selve konstruksjonen, herunder membran og annet
som må sies å utgjøre bygningens
«klimaskall». Andelseieren har
det daglige tilsynsansvaret, blant
annet med å sørge for at sluket
holdes åpent og ikke tettes igjen
av løv, is og snø etc. Andelseieren
vil også kunne ha et visst ansvar
for balkongens ytre ﬂater, i hvert
fall så langt det dreier seg om innretninger eller installasjoner han
selv har anbragt der – slik som
tremmegulv, egne ﬂiser etc.
Det siste – egne ﬂiser og innretninger – kan stundom skape
spørsmål hvis borettslaget skal
gjennomføre felles vedlikehold
av balkongene eller terrassene:
Har andelseier som selv har
bekostet anleggelse av ﬂiser på
egen balkong/terrasse noe krav
på kompensasjon fra borettslaget
dersom de må fjernes på grunn
av felles vedlikehold? Svaret
på spørsmålet bør i de ﬂeste
tilfeller være «nei!». Innretninger
andelseier anbringer på terrassen
må anses gjort for egen regning
og risiko, og han kan ikke over-

føre den økonomiske risikoen
for dette på fellesskapet uten at
det foreligger et særlig grunnlag
for en slik overføring (typisk i
form av en egen avtale mellom
andelseier og borettslaget).
Det som her er sagt om borettslag gjelder også for eierseksjonssameier.
Blir det så annerledes i boligselskap der ikke alle har balkong
eller terrasse? Svaret er nei.
Kostnadene til å vedlikeholde
eksisterende balkonger er en
felleskostnad som fordeles på
alle i henhold til borettslagets
alminnelige fordelingsnøkkel. Etter Høyesteretts dom i Rt. 2013 s.
1503 (Heisdommen) må det anses
klart at kostnader til vedlikehold
av bestående innretninger i alle
praktisk tenkelige tilfeller skal
fordeles etter nøkkelen. Dersom
det derimot er snakk om å oppføre nye balkonger der ingen balkonger fantes – og ikke alle kan
få balkong – kan kostnaden ved
oppføringen av disse balkongene
fordeles på de som faktisk får
balkong, mens de som ikke får
balkong slipper å være med. Når
balkongene vel og vakkert er
oppført inngår de imidlertid i den

Harald og
Kirsten Overå
har ingen
balkongbekymringer.

bestående bygningsmassen, og
kostnadsansvaret følger alminnelig nøkkelbasert fordeling.
Borettslaget kan vedtektsfeste
at andelseierne skal overta deler
av borettslagets vedlikeholdsplikt. Borettslagets vedtekter kan
endres med to tredels ﬂertall, og
binder da alle – også de som måtte ha stemt imot. I motsetning til
i eierseksjonssameier er det ikke
noe krav om tilslutning fra hver
enkelt. Det oppfordres imidlertid
til at man tenker seg godt om
før man benytter seg av denne
muligheten. I mange tilfeller har
vi det inntrykk at styrene ønsker
seg dette fordi de ser på det som
en kjekk måte å spare felleskostnader. Man må imidlertid huske
at borettslaget er et «lukket kretsløp» i økonomiske henseende.
Det avgjørende bør derfor være
om dette er vedlikehold som det
er hensiktsmessig og kostnadseffektivt at andelseier besørger selv.
I noen sammenhenger er dette
uproblematisk, typisk i rekkehus
der mange har den ordningen at
andelseier selv beiser fasaden og
bytter vinduer. I andre tilfeller
vil det være best og billigst om
ting blir gjort i borettslagets regi i
fellesskap. //

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
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Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

Bolig & Miljø dette er obos

Styrerommet i ny drakt
Det jobbes for fullt med Styrerommet.net,
og til høsten blir ny versjon lansert. Vi lager
en topp moderne og mobilvennlig løsning
som inneholder det meste styreledere og
styremedlemmer trenger. Bedre møteoversikt
er en av prioriteringene i ny versjon. Dette
inkluderer en bedre løsning for planlegging og
gjennomføring av styremøter, referatskriving
og digital signering av dokumenter. Det
blir også en løsning for å holde oversikt

30%

UTVALGT
SOLSKJERMING

over styremøter i en årsplan. Sakene til de
ulike møtene kan legges inn etter hvert som
de dukker opp. Det vil også bli slik at alle
som får tildelt en oppgave av styret får en
oppgaveliste. Av andre viktige funksjoner kan
vi nevne enklere kommunikasjon mellom styret
og beboere, bedre økonomisk oversikt, enklere
HMS, kontakt- og leverandøroversikt og bedre
søk. Mer informasjon om høstens lansering av
første versjon kommer!

Visste du at …
… vi sender ut månedlige nyhetsbrev – og at du kan sjekke
spam-boksen din hvis du ikke har
mottatt nyhetsbrev fra oss?

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.
… løsningen Digitale årsmøter
har vært testet i ﬂere boligselskaper denne våren?

… vi også i år inviterer til høstseminar i
alle våre regioner?

… kommunene Ski, Asker,
Bærum, Fredrikstad, Trondheim
og Oslo gir
støtte til ladeanlegg for elbil?

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



LÅS1 utfører alt innen lås og sikkerhet
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale
om løsning tilpasset deres borettslag!

LÅS1 AS Oslo og Akershus

Kurskalender
HMS-internkontroll
i boligselskaper
På dette kurset får du en
innføring i hvordan helse,
miljø og sikkerhetsarbeidet
bør drives i boligselskaper.
Tid: 29. august kl. 17–21
Sted: Utvalgt boligselskap
avhengig av hvem som
melder seg på kurs og
hvem som ønsker en vernerunde gjennomført i sitt
boligselskap.
Styrearbeid i boligselskaper for nybegynneren
Hva vil det si å være
styreleder eller et styremedlem? Et styreverv
består av mange oppgaver.
På dette kurset vil vi vise
hvordan forskjellige saker
håndteres ved bruk av våre
systemer.
Tid: 5. september
kl. 17–20.30
Sted: Hammersborg Torg 1
Herborvi.no

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

Noe av hva vi tilbyr

Ladeløsninger for elbil
Vi har inngått rammeavtaler med Fortum Charge
& Drive og Grønn Kontakt om ladeløsninger for
elbil. Avtalene skal vi benytte i egne boligprosjekter og for våre næringseiendommer. Vi
tilbyr alle våre kunder, borettslag og sameier, å
benytte seg av de samme rammeavtalene. Mer
informasjon på Styrerommet.net/rabattavtaler.
Rabatt hos Maxbo
Forsommeren betyr ofte småinnkjøp av diverse.
Boligselskapet ditt får 10 prosent hos alle
MAXBO varehus, stormarkeder og proffsentre
i hele Norge. Styret eller vaktmester trenger
kun å opprette et eget kundeforhold for
boligselskapet hos Maxbo, dersom dere ikke
allerede har en konto. PS! Tilbudet gjelder også
for OBOS-medlemmer.

Via OBOS – enkel betaling
Med Via OBOS kan beboerne betale for vaskekort, parkering, postkasseskilt o.l. med Vipps
eller kort, rett til boligselskapets bankkonto. For
styret betyr dette enklere håndtering av innbetalinger. Betalingen registreres i regnskapet
med én gang, og ingen trenger å håndtere
kontanter. Styret har oversikt over innbetalingene
på Styrerommet.net og kan også få kvittering
direkte sendt på e-post. Enkelt og greit!
Åpent hele sommeren
Vi holder åpent hele sommeren! Din forvaltningskonsulent er en del av et større team. Gode
kollegaer vikarierer når konsulenten har ferie og
sørger for at du får god hjelp og service når du
kontakter oss på e-post eller telefon.

Et praktisk kurs i bruken
av løsningen Herborvi.no.
Deltagerne jobber i løsningen på hver sin pc. Målet
er at du skal kunne gå
hjem og lage en hjemmeside som både beboere og
styremedlemmer kan ha
glede av.
Tid: 26. september kl. 17–21
Sted: Hammersborg Torg 1
Styrearbeid i boligselskaper for den erfarne
Som styremedlem forvalter
du store verdier på vegne
av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og
rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte
verdiene på en bedre måte.
Tid: 24. september kl. 17–21
Sted: Hammersborg Torg 1

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

Maskiner og utstyr

DEKKSTATIV.no
Avfallshåndtering

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

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

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

Fasade og tak – vår sak!

Låsesmeder

?

1.

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

2.

3.
4.

5DGRQPnOLQJHU5DGRQWLOWDN
5.




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

7OIZZZUDGRQODEQR
6.

Maletjenester

Skilt
7.

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

Hvilket land skal arrangere sommerOL i 2020?
Hvilken canadisk rockestjerne
hadde en stor hit i 1984 med låta
«Summer of 69»?
I hvilken by kan du bade på
Waikiki Beach?
Fra hvilken musikal og ﬁlm er
sangen «Summer nights» med den
velkjente strofen «Summer lovin’
happened so fast» hentet?
Hvilket sommerlig radioprogram på
NRK åpner med kjenningsmelodien
«The Kid From Red Bank» med
Count Basies orkester?
Hvilken vår- og sommerblomst
har det latinske navnet «Anemone
nemorosa»?
Ved hvilken by ligger broen
Golden Gate?

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Til hvilken by i Vestfold kan du ta
Bastøfergen fra Moss?
Hvilket fotballag i OBOS-ligaen er
hjemmehørende i Grimstad og spiller
på Levermyr stadion?
I hvilken by arrangeres musikkfestivalen «Palmesus», ofte kalt
Skandinavias største strandfest?
Hvilket år var det «en gang en
sommer» i De Lillos-sangen
«Neste sommer»?
Hvilken fransk konge ble kalt
«Solkongen»?
Hvilken iskremfabrikant lanserte
Drillo-isen i 1994?
Hvilket ord mangler i tittelen på
CC Cowboys hit fra 1990: «____ i
sommersol»?
Ved hvilken kulturinstitusjon i Oslo
ligger minnesmerket «Steinrøysa neri
bakken»?

Gratulerer med 40-årsdagen,
Kurland borettslag! Jubilanten
ligger på Furuset i Oslo og har
nærmere 300 leiligheter fordelt
på ni blokker og sju rekkehus. På
70-tallet ble leilighetene større
enn tidligere, og en ﬁreroms i
Kurland er på 104 kvadratmeter.
Husene er bygd av moduler
som åpnet for at det skulle bli
enklere å bygge på og forandre
rominndelingen. Den kubistiske
stilen var et ideal, og inspirasjon er
hentet fra gamle middelhavsbyer
der kasser er stablet oppover
fjellsidene. Bebyggelsen er tett
for å skape sosialt fellesskap og
urban livsfølelse, og den er lav for
å bevare nærheten til naturen.
Mer om 70-tallet?
Husk utstillingen «Søttitallet»
i Bymuseet i Frognerparken.
Utstillingen står til 2019.

SVAR: 1. Tokyo 2. Bryan Adams 3. Honolulu på Hawaii 4. Grease 5. Reiseradioen 6. Hvitveis (eller
hvitsymre) 7. San Fransisco 8. Horten 9. FK Jerv 10. Kristiansand 11. Nittenhundre og nittitre (1993)
12. Ludvig 14 13. Diplom-Is 14. Syndere 15. NRK (Marienlyst, til minne om Alf Prøysen)

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

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

Test deg selv!

OBOS-quizen
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Tett og lavt

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

Radonmåling

ŶĂǀKƐůŽƐůĞĚĞŶĚĞůĊƐĞƐŵĞĚĞƌ͊

Baktrappa

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

Postkasser

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

Blikk/kobberslagere

VI HAR MASKINER SOM VEDLIKEHOLDER
ALT DU TRÅKKER PÅ.

Bak hver manns handling
kan de se hans hjem.

FOTO: NYEBILDER.NO

Anleggsgartnere

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

Radio Gaga

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
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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:

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

•

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!

NYBA

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

Utfasing av oljefyring
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Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

I

FOKU

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

POSTKASSER

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

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

Til d
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r
va
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www.noen.no

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

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

Kong

DESIGN TANK PHOTO CHARLOTTE SVERDRUP

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

Design:
Allan Hagerup

vestre.com

