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

Som styremedlemmer i sameier
og borettslag er det mye man
kan gjøre for å bidra til mer
klima- og miljøvennlige bygg
– uten at det blir dyrere for beboerne. Ja, faktisk kan det også
være penger å spare.

www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00

METRO UNDERGRUNN

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.

LEK FOR ALLE

MINDRE SØL

Lekeplassen er ikke lenger
bare for de minste. Her er
det Live Lund Brende og
Kristian Brende som tar en
«high ﬁve» på det oppgraderte uteområdet til
Engebråten boligsameie.

62 søppelrom er
erstattet med nedgravde avfallsbrønner
i Fagerholt borettslag.
Styreleder Grete Grønli
Mathisen har tro på
bedre kildesortering og
en enklere hverdag for
vaktmesterne.

Se side 8-11

Se side 12-14

FELLESROM

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

Bildet er fra hobbyrommet i Myrahagen
borettslag i 1959. Men
hva ﬁnnes i dag av
fellesrom, og hvordan
brukes de? Dette er nå
undersøkt.

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!

Se side 32-34
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Det haster for mange boligselskap med å gå over fra oljebasert oppvarming til mer miljøvennlige løsninger. Fra 2020 blir
det nemlig forbudt å bruke fossil
olje til oppvarming av boliger
landet rundt. I Oslo er målet at
de totale klimagassutslippene
skal reduseres med 50 prosent
innen samme år. Og i 2030 skal
hovedstaden være nærmest
fossilfri.
Ulike tiltak kan også utløse
støtte, blant annet fra Enova og
den enkelte kommune, men
også fra OBOS. Ditt boligselskap
kan søke om tilskudd fra «OBOS
gir tilbake» og få dekket inntil 50
prosent av kostnadene ved tiltak
innen klima, miljø og uterom.
Gjennom ordningen OBOS
Oljefri er det satt av 30 millioner
kroner til støtte for tiltak i boligselskaper knyttet til å skifte fra
fossil til fornybar energikilde.

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

BLI KVITT FARLIG AVFALL: Boligselskap i Oslo kan låne låsbare
kasser til farlig avfall og småelektriske artikler. Kassene står ute en
ukes tid i perioden april-oktober. Renovasjonsetaten setter ut og henter
inn kassene til avtalt tid. Se oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning.

Digital boligutleie

Et godt bomiljø gir mer ro når vi kommer hjem etter en slitsom dag
på jobben. Dette er også med på å løfte prisene på boligen – vel og
merke dersom det er et hyggelig bomiljø.

Vaktmester Andersen sørger for trivsel
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.
Gartnerens arbeidsoppgaver består bl.a. av; luking, kalking,
gjødsling, hekkeklipp, planting, utlegging av jord og bark.
=rYLNHY[ULYLLYKPULYrKNP]LYL[PSO]VYKHUMrL[ÄU[\[LYVT

Gartneravdeling

Hvert eneste styre i en eiendom forvalter store verdier på
vegne av andelseierne. Det er viktig at vedlikeholdet utføres
av en profesjonell aktør, slik at eiendommen blir tatt vare på i
ett langsiktig perspektiv.
Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

vaktmesterandersen.no

Hybel.no formidler i dag
ca. 30.000 utleieboliger
på årsbasis og har over
300.000 registrerte brukere.
OBOS har kjøpt seg inn
i Hybel.no og inngått en
langsiktig samarbeidsavtale. En ny Premiumtjeneste fra Hybel.no
er første skritt mot et
heldigitalt utleieforhold
med løsninger og tjenester
som forenkler de krevende
leddene i en utleieprosess.
Premium-tjenesten inkluderer blant annet digital
kontrakt med elektronisk
signering, enkel opprettelse av gratis depositumskonto, digitale inn- og
utﬂyttingsprotokoller samt
full økonomisk oversikt
over leieforhold.

Bovaner i norske hjem
Hver fjerde nordmann spiser minst ett måltid foran tv-en hver dag,
er et av mange funn i en undersøkelse fra Prognosesenteret.
Block Watne har fått Prognosesenteret til å undersøke hva vi
bruker tiden på hjemme, og hvem
som gjør hva.
– Når arkitektene skal utforme
nye boliger, er det mye nyttig
kunnskap i hvordan nordmenn
opptrer på hjemmebane, sier Bjørn
Einar Skoglund i Block Watne.
Block Watne ønsker ikke å røpe
alle funn fra undersøkelsen, men
her er et lite utvalg:
70 prosent sier at stuen er favorittrommet.
Kjøkkenet er favorittstedet for
13 prosent av kvinnene vs. ni prosent av mennene.
71 prosent skifter til mer komfortable klær når vi kommer hjem.
40 prosent svarer at de ikke liker
å få uanmeldt besøk
15 prosent går på do med åpen
dør når andre er hjemme.

51 prosent snakker med seg
selv når de er alene hjemme. Flest
kvinner: 59 prosent, kontra 43
prosent menn.
40 prosent går av og til nakne
når de er alene hjemme. Flest
menn: 44 prosent, kontra 35 prosent kvinner.
Heteroﬁle par har fortsatt en
ganske tradisjonell oppgavefordeling. 35 prosent sier at husvasken i hovedsak er kvinnens jobb,
mens bare fem prosent sier at det
er mannen som tar hele husvasken. 51 prosent sier at kvinnen i
huset står for klesvasken, mens
15 prosent sier at denne oppgaven
er delt.
Menn gjør derimot ﬂere vedlikeholdsoppgaver enn kvinner – både
ute og inne. For eksempel sier 42
prosent at smømåking er en jobb
for mannen, mens bare tre prosent mener at dette er kvinnens
oppgave.

Nye vannkraftverk

Tips
Bolig & Miljø!
Bor du i et sameie
eller borettslag som nylig
har oppgradert
uteområdet eller
gjennomført en
rehabilitering?
Har du forslag til
saker, ris eller ros?
Kontakt redaktør
Henrik Sørlie på
tlf. 92665225 eller henrik.sorlie@
obos.no.

OBOS har åpnet sitt fjerde
kraftverk på Vestlandet.
Det er Espeelvi vannkraftverk som ligger i Ullensvang Herad. Kraftverket
er en del av OBOS-konsernets satsning på
grønn energi. Espeelvi er
det andre av totalt fem
OBOS-kraftverk som blir
igangsatt i 2018.
– Målet er at OBOS skal
bli klimanøytral innen 2021.
Dette skal vi oppnå ved
å satse på vannkraft og
solkraft, samt kjøpe CO2klimakvoter for resterende
utslipp. Vi skal i tillegg
redusere klimaavtrykket
generelt i konsernet, sier
daglig leder Marius Asheim
i OBOS Energi.
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Entré nyheter

Økte boligpriser. Det var prisvekst på 1,1 prosent i Oslo og 0,3 prosent på landsbasis for OBOS-tilknyttede brukt-

VI SATSER
PÅ EIENDOM

boliger i juli. Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Oslo var 61.733 kroner. For samtlige boligsalg i juli kunne
Eiendom Norge melde om prisøkning på 0,4 prosent – korrigert for sesongvariasjoner. Eiendom Norge venter en
moderat utvikling i boligprisene utover høsten med god balanse mellom tilbud og etterspørsel.

OBOS med ﬁber
OBOS har gått inn i ﬁbernettmarkedet gjennom oppkjøp
av OpenNet AS.

OBOS Eiendomsdrift er nå en del av Coor.
Sammen skal vi utvikle eiendomsleveransen, med sterk fokus på
innovasjon og ny teknologi.
Målet er å kunne tilby våre kunder de beste løsningene i bransjen.
Vi kaller det Service med IQ.
Les mer om oss på www.coor.no
ermed ligger det an til større
valgfrihet for kundene og skjerpet konkurranse
mellom Canal Digital, Get og
Altibox. OpenNet blir en del av
OBOS-konsernet og skal levere
åpne, sikre ﬁbernett av høy
kvalitet der alle leverandører
skal kunne tilby sine tv- og
bredbåndstjenester. I første

D

Ved å tilby åpen
infrastruktur med høy
kvalitet får beboere i
borettslag og sameier et
reelt valg mellom konkurrerende tjenestetilbydere
omgang vil alle nye borettslag og
sameier fra OBOS få åpent nett.
OBOS legger dermed til rette for
at beboere selv kan velge den
tv- og internettleverandøren

som gir dem best produkt og
pris. I dag er forbrukerne i stor
grad bundet til den leverandøren
som eier infrastrukturen. OBOS
ønsker å være med på å fremme
åpen teknologi i samarbeid med
bransjen, og øke konkurransen
i det norske tv- og bredbåndsmarkedet.
– Målet er å gi mennesker
en enklere hverdag. Ved å tilby
åpen infrastruktur med høy
kvalitet får beboere i borettslag
og sameier et reelt valg mellom
konkurrerende tjenestetilbydere
av tv- og bredbåndstjenester,
sier konserndirektør Morten
Aagenæs i OBOS.
I år publiserte Forbrukerrådet
en rapport hvor de slår fast at
høyhastighetsbredbånd preges
av få konkurrerende tilbydere,
identiske tilbud og opptil tre
ganger så høye priser som i
Sverige. I Sverige har staten i
stor grad subsidiert utbyggingen

Daglig leder
Bjørn Isaksen
i OpenNet
(til høyre) og
konserndirektør
Morten Aagenæs
i OBOS ønsker
åpne nett og
større konkurranse i ﬁbernettmarkedet.

av ﬁbernett, og det er vanlig med
åpne nett. Alle som er tilkoblet et
åpent ﬁbernett kan enkelt bytte
leverandør og velge etter kvalitet
og pris. Beboerne vil kunne velge
leverandør og tjenester uavhengig av hverandre.
– Åpne nett vil være et digitalt
fundament for både beboere,
boligselskaper og leverandører
av tjenester, mener Aagenæs. //
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Bomiljø lekeplass

Plass for liten og stor
Lekeplassen er ikke lenger bare for de minste.
Voksne skal også i aktivitet.
T E K S T : J O RU N N W O L D F O T O : A R A S H N E J A D O G M O R T E N B E N D I K S E N

ompan og Søve, to store
leverandører av lekeplassapparater, har begge registrert en
ny trend. Lekeplassen skal utformes for større barn, ungdommer
og voksne, i tillegg til tradisjonelle apparater for de aller minste.
– Trenden startet i offentlige
parker for å få befolkningen i
aktivitet. Nå brer dette seg til
borettslag og sameier. Folk er
opptatt av helse og av å være ute.
Voksne og barn skal begge ha noe
fornuftig å gjøre på lekeplassen,
sier salgskoordinator Tone Britt
Gunnes i Kompan Norge.
Også daglig leder i Søve, Elna
Strømme, har registrert en økende
interesse for treningsapparater,
særlig der man bruker egen vekt
som motstand.

– Jeg la merke til at de større
barna kjedet seg. Hos oss er
det mange som ikke drar på
sommerferie og som er mye
ute. De trengte morsomme og
utfordrende steder å leke. Det
har de fått, og bedre skal det bli
når vi får oppgradert resten av
lekeplassene våre.
Lekeapparater og klatrestativer
som er utfordrende nok for barn
fra seks til 12 år er utradisjonelt.
Ravnkollen har i tillegg valgt å
ha treningsapparater for voksne
ved hver lekeplass.
– Foreløpig er det hovedsakelig
de yngre fedrene som trener
mens barna leker, men vi håper
mødrene vil følge etter, sier
Andresen, og legger til at også

K

Rune Skeie, Live Lund
Brende og Pernille N. Larsen
prøver ut ett av de nye
apparatene i Engebråten
boligsameie.
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Fedre og større barn. Ravnkollen
borettslag og Engebråten boligsameie er eksempler på den nye
trenden. Begge tenkte stort da de
skulle fornye lekeplassene sine.
– Vi trengte samlingsplasser for alle, på tvers av alder,
forteller Heidi Andresen som er
styremedlem og lekeplassgeneral i Ravnkollen borettslag.
Ravnkollen på Romsås er et av
Oslos største borettslag med 661
leiligheter og ﬂere lekeplasser.
Lekeplassene var både utdatert
og trengte vedlikehold. Andresen
forteller om enorme sandkasser
fra 70-tallet, men lite å klatre i.

idrettslag og skoler kan benytte
apparatene.
Matchende farger. Ravnkollen har
nylig oppgradert fasadene, og de
friske fargene måtte naturligvis
tas igjen i lekeapparatene. Grønt
og oransje er dessuten fargene
til Romsås IL.
– Vi valgte farger og materialer
som stod i stil til de nye fasadene,
sier Andresen, og legger til at
lekeplassen er ﬂittig i bruk. Foreldrene legger gjerne inn et stopp
på vei hjem fra barnehagen, så
kan de slå av en prat med andre
foreldre mens barna leker.
Styrets HMS-ansvar. En lekeplass på boligselskapets

Vetle Fløgstad Emmerhoff
i Engebråten
kan glede seg
over nye lekeapparater. På
området er det
også lagd en
samlingsplass
med pergola og
grillmuligheter.
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Bomiljø lekeplass

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

Erstatningsansvaret for skader som
følger av slike ulykker forutsetter at boligselskapet har utvist uaktsomhet.
Jurist Anna Margrethe Møkkelgjerd

område ment for felles bruk, faller
inn under forskrift om sikkerhet
ved lekeplassutstyr. Jurist Anna
Margrethe Møkkelgjerd i OBOS forklarer hvilket ansvar styret har ved
lekeplassulykker:
– Ved oppsett av en lekeplass må
styret kontrollere at både utstyret,
monteringen og vedlikeholdet
er tilfredsstillende, og at lekeapparatene brukes i samsvar med
brukerveiledningen for det enkelte
lekeapparatet og for øvrig etter
alminnelige normer for forsvarlig
bruk. Men selv om en person kommer til skade ved lek på lekeplassen til et boligselskap, innebærer
ikke det et automatisk ansvar.
Erstatningsansvaret for skader
som følger av slike ulykker forutsetter at boligselskapet har utvist
uaktsomhet, for eksempel hvis
lekeapparatene er montert i strid
med leverandørens monteringsanvisninger, at den ikke tilfredsstiller
sikkerhetskrav eller vedlikeholdes
jevnlig, sier OBOS-juristen.
Lekeplasstilsyn. I Engebråten
boligsameie i Oslo startet oppgraderingen av lekeplassen med at
det ble avdekket tre alvorlige feil
under et lekeplasstilsyn.
– Det var tre feil der barn kunne
ha skadet seg, forteller Kristian
Brende i Engebråten.
Pålegget ble enten å oppgradere
eller å fjerne noen av apparatene.
For Engebråten ble det både
oppgradering og utvidelse. Nå har
10 BOLIG & MILJØ

barn, ungdommer og voksne fått
sine leke- og treningsapparater
i tillegg til en samlingsplass med
pergola og grillmuligheter.
Løfter samholdet. Engebråten
benyttet dugnadsinnsats, samt beboernes yrkesbakgrunn for å gjøre
lekeplassprosjektet rimeligere.
Økonomisk støtte kom også godt
med, blant annet fra OBOS. På det
meste hadde de 70 personer på
dugnad. Gevinsten, foruten ﬂotte
fellesområder, er et bedre samhold og en større ansvarsfølelse
for fellesarealene.
– Rundt treningsapparatene har
vi plantet bærskog. Den skal vannes og vedlikeholdes ved hjelp av
dugnadsinnsats, sier Brende.
Gjenbruk og ﬂerbruk. Engebråten
valgte naturlige, vedlikeholdsfrie
gjenbruksmaterialer – av miljøhensyn.
– Vi synes hensynet til miljøet
var viktig, selv om det kostet litt
mer i kroner og øre.
Boligsameiet har tenkt på ﬂerbruk
for å få mest ut av arealet de har
til rådighet. Bocciabanen er både
ballbinge og tumleplass. Til vinteren
forvandles den til skøytebane. Engebråten valgte dessuten å ta vare på
enkelte apparater fra den gamle
lekeplassen. Sklia er bevart, men
snudd, og en bil skal på neste dugnad repareres og males til brannbil.
– Vi voksne skal reparere. Barna
skal selv få male den rød. //

Mohamed
Habbachi (12) i
Ravnkollen benytter
lekeplassen ofte.
Han liker at det er
apparater også for
de større barna.
Amira Ismaili
(6) bruker mye tid
på lekeplassen i
Ravnkollen. Faren
hennes, Hicham
Ismaili, er med for å
trene av og til.

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!

OBOS har gitt
støtte til mange
uteområder.
Søk om midler via
obos.no/obosgirtilbake
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Miljø avfall og oppvarming
Styreleder Grete
Grønli Mathisen med
vaktmesterne Ove
Braathen (t.v.) og
Nilas Lind i Fagerholt
borettslag.

Miljøbevisste Fagerholt
Nytt avfallssystem, gjenbruk av overskuddsmasse og felles
varmtvannsberedere skal spare både miljøet og lommeboka.
T E K S T : H E I D I R Ø N E I D F O T O : A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O

– Når søppelposene slippes ned
i sjaktene faller de mange etasjer,
klasker i veggen, sprekker og
søppelet kastes utover. Avfallsrommene er skitne og innimellom lukter det søppel 16 etasjer
opp, sier styreleder Grete Grønli
Mathisen i Fagerholt borettslag
på Trosterud i Oslo.
Borettslaget består av hele 663
leiligheter, og for beboere kan
det være praktisk å kaste avfallet i søppelsjaktene like utenfor
leilighetsdøren. Men vaktmesterne bruker mye tid på å
rydde og vaske søppelrommene,
et arbeid som også innebærer
smittefare.
– Beboere kaster også avfall
som kan være med på å stenge
sjakten, som pizzaesker og
kleshengere. Da blir det propp
i sjakten, søppel blir liggende og
vaktmesterne må inn og stake.
I tillegg må spannene rulleres
ofte, og kjøres ut når de skal

Nå som vi får samlet
alt på samme sted tror
jeg at vi vil få bedre
kildesortering.
Grete Grønli Mathisen
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hentes. Så det går med mye tid
til avfall, sier hun.
Alt på ett sted. For å få bukt
med problemet vedtok borettslaget å bytte til nedgravde
avfallsbrønner på uteområdet.
62 søppelrom skal erstattes av
7 avfallsstasjoner, og på ﬂere
av stasjonene er det mulig å
kaste både papir, glass, metall
og restavfall, inkludert de blå og
grønne posene.
– I dag har vi konteinere for
papp og glass og metall ulike
steder på fellesområdet, men
ofte ikke i nærheten av hverandre. Beboere setter gjerne fra
seg posen med restavfall foran
pappkonteineren. Nå som vi får
samlet alt på samme sted tror
jeg at vi vil få bedre kildesortering, sier Mathisen.
Avfallsstasjonene settes opp
langs ruter der beboerne vanligvis går, så det skal være enkelt
å ta med avfallet på vei til jobb
eller butikken.
– Stasjonene er bygget i randsonen av borettslaget, så renovasjonsbilene ikke trenger kjøre
så mye inn på området, sier
Lasse Steinbakken i Steinbakken
entreprenør.
Gjenbruk av jord. For å få plass
til de nye avfallsbeholderne
graves og sprenges store hull

Hver brønn
tar 5000 liter
avfall, som tilsvarer 8 vanlige
avfallsdunker.

Renovasjonsetaten i Oslo
jobber med
retningslinjer
for utfasing av
søppelsjakter,
blant annet
på grunn av
avfallskvalitet,
det vi si at posene ikke tåler
å falle mange
etasjer.
Kilde: Renovasjonsetaten/Oslo
kommune

i bakken. Overskuddsmassen
skal brukes til å jevne ut en bratt
gressbakke på fellesområdet, så
det blir enklere for vaktmestrene
å klippe gresset og for beboerne
å bruke området.
– Overskuddsmassen er en
ressurs og det er miljøvennlig
og kortreist å bruke den på
området i stedet for å kjøre den
til fyllplasser utenfor byen, sier
prosjektleder Lars Myhrbraaten
i OBOS Prosjekt.
Borettslaget kommer trolig til
å få lavere renovasjonsgebyrer
ved å gå bort fra søppelsjakter,
i tillegg til at løsningen vil være
positiv for arbeids- og bomiljøet.
– Med det nye systemet får
BOLIG & MILJØ 13

Miljø avfall og oppvarming
62 søppelrom er erstattet med
sju avfallsstasjoner i
Fagerholt
borettslag.
Søppelrommene kan
blant annet
brukes til
sykler, og
rottene vil
få mindre
å kose seg
med.

FA K TA

Alna
Stubberud

Fagerholt borettslag
ligger på Trosterud i Oslo

1972
Bygget

De første blokkene sto
ferdig i 1972 og hele
borettslaget i 1973

663
Enheter

663 leiligheter fordelt
på 4 høyblokker og
13 lavblokker

vaktmesterne en bedre arbeidshverdag og vi kan bruke avfallsrommene til noe annet, som
fellesrom til sykkelparkering og
ekstra boder, sier Mathisen.
Varme fra bakken. Det gigantiske
borettslaget skal etter hvert
skifte ut over 600 individuelle
varmtvannsberedere med felles
beredere.

I dag varmes vannet
opp av strøm, men de
nye berederne skal
varmes opp ved hjelp
av bergvarme.
Grete Grønli Mathisen

– Rørene er fra 1972–73 og vi
har hatt noen vannskader. I
dag har vi individuelle varmtvannsberedere som står i skapet
i leilighetene, men på sikt skal
vi rehabilitere rør og våtrom og
samtidig bytte ut varmtvannsberederne med store beredere
i kjelleren, forteller Mathisen.
I dag varmes vannet opp av
strøm, men de nye berederne
skal varmes opp ved hjelp av
bergvarme.
– Det er mer miljøvennlig å utnytte energien som er i bakken
enn å få strøm fra strømnettet,
som allerede er overbelastet. Det
er også mer lønnsomt, og vi har
regnet ut at borettslaget kommer til å spare ca. 50 prosent på
strømregningen ved å utnytte
bergvarmen, sier energirådgiver
Carina Hiorth i OBOS Prosjekt. //

Kvadratmeter
Boligene er fra
47 til 88 kvm

Uteområde
Borettslagets tomt
er 76 mål

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.

Nabolaget
Fra Fagerholt borettslag er det kort vei til
skogen og badevann

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON
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Miljø tiltak

10 miljøtips
Mange tiltak kan bidra til et mer miljøvennlig
boligselskap. Her er ti tips fra ekspertene.
TEKST: HEIDI RØN EID

Tenk helhetlig ved
rehabilitering
Det mest miljøvennlige er å
skifte ut bygningsdeler først når
levetiden er utgått. Men når noe
skal rehabiliteres er det viktig
å se hele bygningen i sammenheng og tenkte langsiktig. For
eksempel ved å etterisolere
fasader til dagens nivå i forbindelse med fasaderehabilitering,
drenering eller utskifting av
vinduer. Da unngår man at tidsvinduet for energioppgradering
lukkes, for eksempel at vinduene er byttet ut uten at veggene
ble etterisolert.

1

Sett inn balansert
ventilasjon
Når det er tid for fasaderehabilitering er det å skifte til balansert
ventilasjon et av tiltakene med
størst miljøeffekt. Da brukes
varmen i luften som trekkes ut
av boligen til å varme opp luften
som kommer inn i boligen, og
man kan bruke mindre «ny»
energi til oppvarming.

2

Bruk kortreist
energi
Legg om til solenergi eller
varmepumpeløsninger der det
er mulighet for det. Da unytter
boligselskapet miljøvennlig
energi som er i nærheten,
i stedet for å bruke strøm fra
strømnettet. Det bidrar til at mer
av den norske vannkraften kan
eksporteres og erstatte kullkraft
i Europa.

3
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Sett opp
individuelle målere
Hvis beboerne har individuelle
målere for oppvarmingsog tappevannsforbruk – og må
betale for det de faktisk bruker
– blir det et insentiv til å bruke
mindre.

4

Etabler infrastruktur
for elbillading
Elbiler medfører mindre lokal
forurensing enn bensin- og
dieselbiler, men en barriere
mot å kjøpe elbil er manglende
lademuligheter i borettslag
og sameier. Å tilrettelegge for
lading kan også være en investering i boligmassen da stadig
ﬂere kjører elbil og etterspør
lademuligheter der de bor. (Se
tips om elbillading på side 39).

5

Tilrettelegg
for bildeling
Bruk noen av parkeringsplassene
til delebiler, som Bilkollektivet,
Zipcar, Nabobil, MoveAbout
og Hyre. Det er ressurskrevende
å produsere biler, og bilene står
stille mesteparten av tiden. Hvis
ﬂere kan dele på samme bil, er
det bedre ressursbruk.

6

Gjør det enkelt å
bruke sykkelen
Sørg for at sameiet har parkeringsplasser for sykler, hvor de står
tørt og trygt, så det blir lettere
for beboerne å bruke sykkelen.
Mange har punkterte sykler
som de ikke vet hvordan de skal
reparere. Lei gjerne inn en mobil

7

sykkelreparatør av og til, slik at
beboerne enkelt kan få ﬁkset
syklene.
Tilrettelegg for
kildesortering
Ved å ha kortere vei til papirinnsamlingen enn til restavfallet,
eller å ha alle fraksjoner på samme sted, blir det enklere for beboerne å kildesortere. Heng også
opp lapper over hvor nærmeste
gjenbruksstasjon er og hva som
skal leveres der, og spør gjerne
kommunen om boligselskapet
kan få en glass- og metallstasjon
på fellesområdet.

8

Hjelp beboere
dele verktøy
Det er ressurskrevende at alle
beboerne skal eie hver sin drill,
symaskin og 10-liters gryte. Hvis
noen trenger et verktøy er det
alltid en nabo som har boden
full. Folk synes som regel at det
er hyggelig å låne og låne bort,
så det er bra for bomiljøet også.
Nyttige hjelpemidler kan være
borettslagets Facebookside eller
Nabohjelp-appen fra OBOS.

9

Etabler et
hagelag
Dersom sameiet har et grøntområde, legg til rette for at beboerne kan dyrke spiselige vekster,
for eksempel i hver sin pallekarm. Det er mye som tyder på
at folk får en nærhet til naturen
ved å se ting spire og gro, og det
kan også være en måte å dyrke
fellesskapet på.

Støtteordninger:
Enova gir støtte
til energisparende tiltak i borettslag og sameier, som støtte
til investering i
beste tilgjengelig
teknologi innen
klima- og energitiltak. Les mer på
Enova.no
Gjennom «OBOS
gir tilbake» gir
OBOS støtte til
tiltak som retter
seg mot klima,
miljø og uterom.
Les mer på Obos.
no/obosgirtilbake.

10

Kilder:
Forsker Kristian
Stenerud Skeie i
Sintef Byggforsk
Miljødirektør Birgitte
Molstad i OBOS
Nestleder Christoffer
Ringnes Klyve i
Framtiden i våre
hender
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SELVBETJENT BETALING MED NAYAX
GJØR HVERDAGEN ENKLERE!

Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

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

•

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

•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•
NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

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

Foto: Nadia Frantsen

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

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

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

Vi leverer hele eller deler av prosessen
ing
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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

Bomiljø tiltak

Avfall på avveie
I Storgården borettslag
i Oslo har de problemer med
at beboere setter søppel i kjelleren. Vaktmester Rune Sagen
forteller at han går gjennom
det som ligger der og prøver
å ﬁnne noe med navnet til den
som har kastet det.
– De får så beskjed om
å fjerne alt, ellers får de regning på alt som ligger der. Da
forsvinner det raskt. I tillegg
bestiller vi miljøkonteiner og
komprimator-bil to ganger
i året. Da oppfordrer vi folk til
å rydde og bære ut avfallet
dagen i forveien, forteller
Sagen.
De kjører bort søppel og
miljøavfall for et par hundre
tusen i året, og det går ut over
fellesutgiftene. Til høsten
åpner en ny miljøstasjon like
ved borettslaget – på Ryen.
– Da skal vi oppfordre
beboerne til å bruke miljøstasjonen, så vi kan redusere
utgiftene.

Rydder opp
i bomiljøet
Hva kan styret gjøre hvis folk bråker og forsøpler?
I Skovbakken har styret hatt suksess med å møte
beboerne én til én.
T E K S T : H E I D I R Ø N E I D F O T O : A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O

kovbakken borettslag på
Holmlia i Oslo har hatt
problemer knyttet til avfall som
kastes feil, støy og konﬂikter.
– Jeg tror ikke folk kaster avfall
feil med vilje, men de har dårlig
tid eller vet ikke at glass skal
leveres til glassemballasje. Og
de som bråker gjør det ikke for
å plage naboen, men de tenker
kanskje ikke over at det de gjør
går ut over andre, sier styreleder
Martynas Danelavicius.

S

Direkte kontakt. Styret har
gjort en omfattende jobb for å
forbedre bomiljøet. De undersøker avfallet som er hensatt
for å se om de kan se hvem som
har kastet det feil og oppfordrer
beboere til å informere styret om
hærverk, bråk eller konﬂikter.
– Vi informerer konstant om
at hærverk og søppel som må
kjøres bort koster penger for borettslaget, som går ut over alle.

Dersom vi vet hvem
som gjør dette, tar vi
direkte kontakt med
beboeren.
Martynas Danelavicius
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Og dersom vi vet hvem som gjør
dette, tar vi direkte kontakt med
beboeren, i stedet for å sende ut
en generell mail, sier han.
Styret inviterer også enkeltbeboere til et møte, for å forklare hvilke regler som gjelder
i borettslaget og hvorfor de må
følges. Her stiller styret med
minst to representanter, og beboeren har gjerne med hele eller
deler av familien.
– Beboerne er kanskje litt
skeptisk når vi spør om de vil
møtes, men møtene er alltid
veldig hyggelige. Vi passer på at
vi ikke skaper et skille mellom
styret og beboerne, men påpeker
at vi er i samme situasjon. Styret
er også beboere her, som ønsker
å forvalte pengene best mulig og
skape et godt miljø for alle.
Kan ikke bøtelegge. Det at
beboere setter fra seg møbler
og avfall der det ikke skal være,
er nok et kjent problem for de
ﬂeste styrer. Forvaltningskonsulent Kari-Anne Bakke Lindland i
OBOS forteller at styret ikke har
lov til å bøtelegge beboere som
hensetter søppel, men man har
lov til å viderefakturere direkte
utlegg.
– Hvis styret vet hvem som har
gjort det og kan bevise det, kan
man få et ﬁrma til å rydde opp
og sende regningen til be-

– Beboerne er kanskje litt
skeptisk når vi spør om de vil
møtes, men møtene er alltid
veldig hyggelige, forteller styreleder Martynas Danelavicius.

En rekke boligselskap opplever
at folk ikke gidder å kaste
avfallet der det skal kastes.
Her fra ulike steder i Oslo.
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D Ø R AU TO M AT I K K

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL
boeren. Da opphører som regel
problemet, sier Lindland.
Det er heller ikke lov å bøtelegge beboere som ikke deltar på
dugnad.
– Noen borettslag og sameier
innfører frivillig dugnadsgebyr
eller premierer de som kommer.
Et borettslag økte felleskostnadene med 50 kroner i måneden,
og ga de som kom på dugnad
fratrekk i husleien på 300 kroner
én måned. Da økte dugnadsdeltakelsen fra 40 til 200 stykker,
sier hun.
Plages av bråk. En annen typisk
kilde til problemer er bråk. Her
må styret se til husordensreglene,
hvor det står når det må være
stille.
– Dersom det er støy når det
er tillatt, kan ikke styret sank-

Styret er også
beboere her, som
ønsker å forvalte
pengene best mulig.
Martynas Danelavicius
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sjonere. Hvis beboeren er veldig
plaget, men naboen holder seg
innenfor husordensreglene, må
beboeren som er plaget vurdere
å lydisolere sin egen leilighet,
sier Lindland.
Det har også dukket opp en
forholdsvis ny kilde til konﬂikt,
som ikke var tilstede for 20 år
siden – sigarettrøyk.
– Før røyket man overalt, så
da var folk vant til det, men nå
er det ﬂere som er plaget av
røyk, for eksempel av at naboen
røyker på balkongen. Det er
vanskelig å nekte folk å røyke på
balkongen, men hvis beboeren
får vite at naboen plages av det
vil de ﬂeste vise hensyn. //

Styreleder
Martynas
Danelavicius
bidrar til å undersøke avfallet. Mye
har tidligere blitt
kastet feil, men
det har blitt stor
bedring.

Informasjon
om hvor ting skal
kastes blir gitt på
ﬂere språk.

TIPS

Hjelp til
konﬂiktløsning
Konﬂiktrådet kan hjelpe
borettslag og sameier
med å løse konﬂikter –
uten kostnader.
– Konﬂikter mellom
naboer handler ofte
om forventninger som
ikke blir innfridd. Men
det er vanskelig å innfri
forventninger man ikke
vet at naboen har. Det
er i alles interesse at
naboforholdet er ok, og
når man møter en nøytral
tredjepart er det lettere
å kommunisere for å
forstå grunnlaget for konﬂikten og hvordan den
kan løses, sier rådgiver
Joakim Hope Soltveit
i Konﬂiktrådet i Oslo og
Akershus.
– Styret og beboere
kan også møtes i konﬂiktrådet. Da utjevnes
maktforholdet og man
møtes som likeverdig.
Det er veldig viktig at
man snakker menneske
til menneske når man
skal få til et godt møte.

POSTKASSER

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

Bomiljø fellesrom

Transformasjon
i bakgården
Det gamle trafohuset ble festlokale, ekstra
sengeplasser og beboernes viktigste møteplass.
Vilma, Filippa og Agnes er
nærmest som fast inventar å
regne på lekeplassen. Det de
er mest fornøyde med i trafoen,
er doen.

TEKST: HEIDI PET T ER SEN FOTO : NA DI A FR A N TSEN

å Torshov i Oslo ligger
Frankrikegården, og der har
de Trafoen. Det lille murhuset i
den idylliske bakgården fungerte
tidligere som strømforsyning for
tre-ﬁre Torshovkvartaler. Nå er
det langbord og stoler til 12, et
fullt utstyrt kjøkken, ﬂislagt bad
og sengeplasser på hemsen.
Ideen ble født i 2003. Etter
utallige timer med søknader,
forhandlinger og arbeid, sto et
nyoppusset og fullt innredet
grendehus ferdig først i 2008.
Ny transformatorkiosk ble bygget under bakken i nærheten.
– Her har det vært dåp,
konﬁrmasjoner og bryllup – og
veldig mange barnebursdager,
sier Gunhild Nordal.
Hun har bodd i gården siden
2007, og satt i ﬂere år som leder
av gårdens trafogruppe.

P

Åpent for alle. Huset kan leies
for en symbolsk sum til bursdager eller overnatting, men
lørdag og søndag fra klokken til
10 til 14 er trafoen holdt av til
alle som bor her.
– Med lekeplassen rett utenfor
er det veldig greit at trafoen er
åpen i helgene. Da er det alltid
mange barn og foreldre her, og
det er veldig praktisk å kunne
gå litt inn og ut, å koke en kanne
kaffe og at barna kan løpe inn på
do uten å måtte gå helt opp
i leiligheten.
Her er det konserter, kunstut24 BOLIG & MILJØ

Felleshus,
lekeplass og
frukttrær er noen
av ingrediensene
i den store bakgården.

Fellehus som funker
Kartlegg beboernes ferdigheter: hvem kan gjøre hva? Å
skape et hyggelig grendehus
krever stor dugnadsinnsats.
Innred praktisk og med bare
det mest nødvendige. Det skal
se ﬁnt ut, men være enkelt å
rydde og vaske.
stillinger, julebord, boklanseringer,
vinsmaking, yogakvelder, landskamp på storskjerm og seminar
med jobben. Mulighetene er
mange. Eneste kriterium er at
trafoen skal se ordentlig ut når
du har leid den, og det går ﬁnt.
– Vi har en bookingansvarlig
og vet jo alltid hvem som har
vært her når. Dette er jo et felles
gode, og folk er interessert i å
holde det pent og ordentlig.
Viktig samlingspunkt. Trafogruppa holder oversikt over at
det til enhver tid er nok kopper
og kar, vaskemidler og kluter, telys og dopapir – men de fungerer
også som en slags Frankrikegårdens sosialkomité. De arrangerer sommerfest om sommeren

og trafolympics om vinteren.
På toppen kommer andre sosiale
arrangementer, som bakgårdscamping for barna og mer eller
mindre formelle samlinger for
beboerne i borettslaget. Gunhild
Nordal er ikke i tvil om at trafoen
har stor verdi for beboerne.
– Dette er gårdens viktigste
samlingspunkt. Å ha dette huset
gjør oss nok mer sosiale. Det
både styrker fellesskapet og gir
hver leilighet større verdi i form
av ekstra areal som kan benyttes.
Mye bruk fører til slitasje,
og det løses ved at beboerne
betaler inn en sum hver måned
til vedlikehold. I tillegg til å leie
inn hjelp når noe skal repareres, ﬁkses mye på den årlige
dugnaden. //

Akustikken
var et problem
under det høye
taket, og det
ble løst med
akustikkplater
dekorert med
gamle Torshovfotograﬁer.

Kjøkkenet er
fullt utstyrt med
oppvaskmaskin og komfyr.
Resten av huset
inneholder det
mest nødvendige: Sengeplasser, bad med
dusj og toalett,
langbord med
plass til mange.

Hold huset åpent og tilgjengelig for alle noen timer hver
lørdag og søndag.
La leieprisen være symbolsk. Det skal være tilgjengelig for alle.
Sengeplasser og bad med
toalett er kjærkomment og
utvider mulighetene for bruk
betraktelig.
Sett ned en gruppe som har
ansvar for at alt er i orden til
enhver tid, og som sørger for
at ting som dopapir og vaskemidler alltid er på plass.
Bruk en lås-løsning som
fungerer bra, for eksempel
nøkkelkort/-brikker og koder.
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Energi oppvarming

Bort med oljen
FOTO: HENRIK SØRLIE

Bruker du fortsatt fossil olje til oppvarming? Da
begynner det å haste med å ﬁnne alternativer.
T EK ST: V IL DE C A ROL I N E GU N DER SE N

Det eneste som ga
mening etter å ha sett
på regnestykket var
å skifte ut oljefyring
med bergvarme
Torbjørn Hagerup Nagelhus
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Halvannet år igjen. Fra 2020
vil all bruk av fossil olje til oppvarming være forbudt å bruke.
Bare i Oslo slippes det ut 120.000
tonn CO2 i året, som tilsvarer
11 prosent av klimagassutslippene i hovedstaten. For å nå
målet om totalt forbud i Oslo,
må 13 oljefyringsanlegg bli
byttet ut hver dag frem til 2020.
Dette ser Oslo kommune på som
bekymringsverdig. Fra støtteordningen for utfasingen av fossil

De tre
brønnene strekker seg mer
enn 300 meter
under bakken.

FA K TA

Støtteordninger

Asfalt ble
skiftet ut med en
grønn bakgård
når de likevel
måtte grave opp
for å installere
bergvarme.

Se side 29 om
alternativer til
fyringsolje

oljefyring startet i 2007, har Oslo
gitt tilskudd til 1744 utskiftninger, men det eksisterer fremdeles 7500 aktive anlegg.
– Siden det fortsatt er så
mange aktive oljefyranlegg
igjen, er vi redde for at det vil
bli for stor pågang mot slutten
av fristen og mangel på fagfolk.
Støtteordningene vil ikke lenger
være tilgjengelige fra 2020, og
fossil fyringsolje vil heller ikke
være mulig å få kjøpt, forteller

OBOS ønsker å gi støtte til grønne tiltak, også
rettet mot oljefyringsforbudet. Gjennom OBOS
Oljefri har OBOS satt av 30 millioner kroner over
tre år (10 millioner i året) for å støtte tiltak knyttet
til å skifte fra fossil til fornybar energikilde.
Tilskuddet er beregnet ut fra antall leiligheter.
Det betyr at de største boligselskapene kan få
300.000 kroner i støtte.

FOTO: HENRIK SØRLIE

H

300 meter under bakken i en
bakgård midt på Majorstua har
tre brønner blitt boret ned, og
som skal holde bygårdens 26 boliger varme. En investering med
en prislapp på 1,55 millioner
kroner som nedbetales gjennom
låneﬁnansiering og støtteordninger fra Oslo kommune og
OBOS grønt ansvar.
– Resultatet etter den første
vinteren med bergvarme viser
at vi har spart hele 34 prosent
i forbruk av kilowatt timer, til
sammenlikning fra året før, sier
styremedlem Hannes Abild.

FOTO: TORBJØRN HAGERUP NAGELHUS

ele Norge skal over fra fossil
oljefyring til mer miljøvennlige alternativer innen
2020. Bare i Oslo er det anslått
at det fortsatt er 7500 oljefyringsanlegg, og det kommer til
å bli kamp om å få tak i fagfolk
som kan utføre jobben. I tillegg
stopper muligheten til å få økonomisk støtte fra 2020.
– Det var ingen tvil om hva vi
måtte gjøre. Det eneste som ga
mening etter å ha sett på regnestykket var å skifte ut oljefyring
med bergvarme, sier styreleder
i Jacob Aalls gate 17, Torbjørn
Hagerup Nagelhus.

Styremedlem Hannes Abild (t.v.)
og styreleder Torbjørn Hagerup
Nagelhus er fornøyde med hvordan
oppvarmet væske fra brønnene pumpes inn og ut til bergvarmepumpen.

klimadirektør Heidi Sørensen
i Oslo kommune.
Styreleder i Jacob Aalls gate
17 forteller at utskiftningen fra
oljefyring til bergvarme for dem
var en prosess på over ett år.
– Dette kan ta tid for dem
som velger å investere i større
utskiftningsprosjekter. Med kun
halvannet år igjen til forbudet
trer i kraft, vil det haste for mange med å starte denne prosessen
allerede nå, sier Sørensen.

Positive virkninger. Utskifting av
oljefyringen kan også kombineres med andre, smarte tiltak.
Bygården på Majorstua valgte
å utnytte situasjonen.
– Før var det nesten bare asfalt i
bakgården. Siden vi likevel måtte
grave opp bakgården når vi skulle
installere bergvarmen, valgte vi
å lage en helt ny bakgård. Vi er
veldig fornøyde med resultatet
– både bergvarmen og den nye
bakgården, sier Nagelhus. //

Oslo kommune gir støtte til borettslag eller
sameie. Støtten beregnes ut ifra energibehovet
i bygget, og inntil 50 prosent av de godkjente
kostnadene som tiltaket medfører. Støtteordningen avsluttes 1. desember 2018. Søknader levert
etter fristen vil ikke bli innvilget. Les mer hos
oslo.kommune.no
ENOVA tilbyr private husholdninger nasjonalt
støtte inntil 50.000 kr ved utskiftning av oljefyr
og oljetank til varmeløsninger ENOVA gir støtte
til. Denne støtten vil halveres i 2019, og avvikles
når forbudet trer i kraft i 2020. Les mer om hva
du kan få støtte til hos enova.no.
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Innspill
O P P VA R M I N G

Utfasing av
fossil olje
Her er ﬁre alternativer til fossil oljefyring for borettslag
og sameier.
KNUT OLAV
KNUDSEN
Daglig leder i Norsk
Varmeteknisk Forening

Ta kontakt
for GRATIS
løsningsforslag

Aktivt og levende utemiljø!
Søve har treningsapparater, lekeapprater og utemøbler
til DITT borettslag eller sameie. En kombinasjon av disse
produktene gir ett samlingspunkt for hele familien.

ra 2020 er det forbudt
å bruke fyringsolje i
norske hjem, men heldigvis
ﬁnnes det gode alternativer.
Start med å få oversikt over
energibruken til varme og
varmtvann. Har dere planer
om å etterisolere, skifte vinduer eller rehabilitere ventilasjonsanlegget, så må det
tas med i energiregnskapet.
Korrekt energiregnskap er
viktig for videre planlegging
av varmeløsning. Det er for
eksempel uheldig å velge
for stor varmepumpe. Den
skal helst være i minste
laget – da gir anlegget best
besparelse.

F

STRØM
Strøm til oppvarming er
vanlig i Norge. Vi er kanskje
det landet i Europa som
er minst kritisk til bruk av
strøm til oppvarming. Hvordan strømprisen utvikler
seg er vanskelig å spå, men
effektprising vil gjøre elektrisk energi dyrere. Å erstat-

info@sove.no I www.sove.no

_soveas_

Søve AS

te olje med strøm, krever at
inntak og hovedsikringer er
dimensjonert for vesentlig
høyere last enn ved bruk
av olje. Vi må heller ikke
glemme elbilene i planene
for bruk av strøm.

BIOOLJE
Bioolje er en fullgod
erstatning. Den krever lave
investeringer, ofte bare rens
av anlegget og justering av
brenner, men noen ganger
må brenner byttes. Er kjelen
moden for utskiftning så
bør den byttes. Derfor kan
bioolje være en god løsning
der utstyret kan leve noen år
til. Det ﬁnnes ulike kvaliteter på bioolje i dag, jo større
brenner jo billigere bioolje
kan man ha som en regel.
For boliger og små sameier,
typisk kjele på under 50 kW
bør det brukes høyverdig
bioolje som er noe dyrere. Vi
anbefaler at det hele vurderes av fyringsteknikker med
erfaring fra bioolje.

TREPELLETS
Pellets kan automatisere
fyringsprosessen, men
krever lagringsplass og et
matesystem. I et vannbårent
radiatorsystem er det viktig
med tilstrekkelig turtemperatur, noe pellets oppnår på
en utmerket måte. Et pelletsanlegg krever investeringer og er plasskrevende
i henhold til lagringsplass for
pelletsen. Kjøpes den i bulk
kan prisen komme under
50 øre/kWh. Det ﬁnnes selskaper som tar hele investeringen om man kontraktfester kjøp av varmeenergi fra
anlegget. På denne måten
sikrer pelletsprodusenter
leveranser i fremtiden.

VARMEPUMPE
Et varmepumpeanlegg
medfører vesentlige investeringer, men gir store
reduksjoner på energiregningen. Overgangen fra
fossil olje til varmepumpe
er som regel selvﬁnansier-

ende. Det vil si at månedlige
kostnader, inkludert hele
investeringen, er lavere
enn å fyre med fossil olje.
Valg av varmepumpeløsning er ofte en konsekvens
av tilgjengelig kilde. Noen
velger sjøen/elven, mens
andre velger energibrønner.
For andre kan luften være et
godt alternativ. Ved valg av
luft-til-vann-varmepumpe
må støyen fra utedelen tas
hensyn til.
En radiator er ofte dimensjonert for en høy temperatur på kalde dager, mens en
standard varmepumpe har
en temperaturbegrensning.
Da kan effekten på radiatoren reduseres til det halve,
derfor er radiatorstørrelsen
og rørtykkelsen viktige
momenter når teknologi
skal velges. Store radiatorer
er ofte en fordel ved overgang til varmepumpe. //
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Innspill energipriser

Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

C O 2 - K VOT E R

Høye
strømpriser
Miljøskatter og lite regn bidrar
til den kraftige prisøkningen.

ANDREAS
MYHRE
Direktør krafthandel
i LOS Energy

Dagens strømpriser er høye.
Årets vinter var av den harde
sorten, men allikevel overstiger
sommerprisene nivåene fra i
vinter. Markedet priser også den
kommende vinteren godt over
årets. En av grunnene til prisøkningen ligger i miljøskatter
som kommer i form av CO2kvoter. Prisen for disse er triplet
de siste månedene, og det slår
rett inn på strømregningen. Her
kommer en forklaring på hva
CO2-kvoter er og hvordan det
påvirker prisene.
CO2-kvotene startet som et
testprosjekt i 2005. Industrien
i alle EU-land med CO2-utslipp
måtte ha kvoter for å få lov til
å ha utslipp. I første fase ﬁkk
industrien mange kvoter, og
deretter måtte de kjøpe ut det
de hadde behov for. Da ﬁnanskrisen kom ble aktivitetsnivået
redusert og industribedriftene
begynte å selge unna kvotene de
ﬁkk til overs. Prisen på CO2 falt.

Etter at myndighetene så
at det var for mye kvoter ute
i markedet har de laget en
mekanisme for å redusere overskudd av utslippsrettigheter, noe
som har skapt en forventning
om at kvotene blir en knapp
faktor og prisene øker.
Sammenfall. CO2-kvotene påvirker strømprisen ved at de
regnes som en innsatsfaktor i
kullkraften. Strømprisen i Norge
varierer med de utenlandske
strømprisene over tid. Gjennomsnittet på prisen i Norge

Konsekvensen av det
er at vi må hente kraft fra
Europa i sommer. Derfor
ser vi høye sommerpriser.
og Tyskland er lik målt over
en viss tid. Tyskland varierer i
takt med kullkraftprisen, slik at
en endring i CO2-kvoteprisene
slår direkte inn i konkurransearenaen for kraftprodusentene.
I år sammenfaller tilfeldigvis
CO2-oppgangen med en spesielt
tørr periode, og Norge sparer nå
vannkraft for å ha nok til vinter-

Tørr sommer
har satt sitt
preg på vannstanden. Her fra
Akerselva ved
Myrens Verksted 17. august
2018.

en. Konsekvensen av det er at vi
må hente kraft fra Europa i sommer. Derfor ser vi høye sommerpriser. At kull også stadig blir
dyrere bidrar også til dette.
Behov for kull. Europa trenger
fortsatt mye kullkraft. Det har
vært liten nedgang i kullkraften
de siste ti årene, på tross av
CO2-skattene. Ideen er å sette
kullkraft i en dårligere konkurransesituasjon til fordel for
miljøet. Det vil kun virke dersom
alternativene kan konkurrere. Sett bort fra vindmøller og
solenergi, som er subsidiert,
må kullkraften erstattes med
gasskraft. Det er utfordrende om
dagen fordi Kina også forsøker å
øke bruken av gass. Dermed er
også gass blitt dyrere, og enda
ikke konkurransedyktig mot
kullkraften.
Det vil skje mye innen gasskraft fremover. Ny, ﬂytende
gass vil komme på båt fra USA
snart, som følge av skifergassproduksjonen de har i Amerika.
Fra Russland kommer det stadig
mer fra nordområdene. Inntil
videre er strømprisen høy, mest
på grunn av miljøhensyn. //

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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Bomiljø fellesrom

FA K TA

Spørreundersøkelse
332 styreledere i borettslag
og sameier svarte på spørreundersøkelsen.
I borettslag bygd mellom
1945 og 1979 har så godt
som alle ett eller ﬂere fellesrom.
Det er få fellesrom i boligselskaper bygd etter 2000.
Møterom, hobbyrom,
fotostudio, akvarierom,
ølbryggeri, bibliotek,
trimrom, badstue, verksted
og smørebod er eksempler
på fellesrom som ﬁnnes i
boligselskapene i Oslo.
Gjesteleilighet og selskapslokale oppleves som en
utvidelse av boligen, og
bidrar positivt til bomiljøet.
Fellesvaskeriet holder
stand. Like populært i dag
som på 1950-tallet.
Klare regler og gode
rutiner er viktig for å unngå
konﬂikter.

Spillkveld i et
fellesrom i Øvre
Haugen borettslag på Furuset.

Jo mere vi er
sammen ...
Hva betyr fellesrom for fellesskapet
i borettslag og sameier?
T E K S T: A N N E - K R I S T I N E K R O N B O R G
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lir vi gladere av å ha noen
rom på deling? Eller blir det
mest konﬂikt og merarbeid for
styret? Hva ﬁnnes av fellesrom
rundt omkring i boligselskapene
i Oslo, og hvordan brukes de?
Dette ville ingeniørstudenten
Martine Teigset ﬁnne ut av. Nå
har hun fullført sin mastergrad
i byggteknikk og arkitektur ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og skal fortsette
å jobbe med fellesrom og andre
rom i OBOS Prosjekt.

B

I vinter sendte Martine Teigset
en spørreundersøkelse til styrelederne i samtlige OBOS-forvaltede boligselskaper i Oslo. Hun
er storfornøyd med at så mange
som 332 tok seg tid til å svare.
– Målet med oppgaven var å
undersøke hvilken betydning
fellesrom har for bomiljøet,
forklarer Martine.
Fellesvaskeri på topp. Den som
trodde at vaskekjelleren var en
levning fra 1950-tallet, må tro

Alle borettslagene
som hadde vaskeri
oppga at det ble
brukt daglig.
Martine Teigset

om igjen. Fellesvaskeri er faktisk
det fellesrommet som det ﬁnnes
ﬂest av, og det som brukes mest.
– Alle borettslagene som hadde
vaskeri oppga at det ble brukt
daglig. Selskapsrom og gjesteleilighet scoret også høyt i undersøkelsen. Andre funksjoner
som dukket opp var møte- og
lekerom, verksted og ølbryggeri,
trimrom og smørebod.
Delingsøkonomi. – Det snakkes
mye om delingsøkonomi og

delingstjenester, og jeg mener
vi bør diskutere fellesrom som
et supplement til boligene, sier
Teigset.
Hun tenker på boligprisene
som stiger, boligene som blir
mindre og alle menneskene som
vil bo sentralt i Oslo, og lurer
på om fellesrom kan gjøre det
mulig å bo i små leiligheter uten
at det går ut over livskvaliteten.
Fellesrom skaper lett assosiasjoner til studentkollektiv eller
hippieliv. Men det dreier
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Smart Elbillading

Bomiljø fellesrom

fra Fortum Charge & Drive
Rommene må være enkle å organisere, og det
må ﬁnnes klare regler for hvordan de skal brukes
og hvordan kostnadene skal fordeles.

Smart Charging

Martine Teigset

Dynamisk lastbalansering
perioden 1940 til 1979 har ett
eller ﬂere fellesrom. Riktignok
først og fremst fellesvaskerier,
men også møte- og selskapsrom
og hobbyrom. Blant borettslag
bygd etter 2000 er tallet bare
14 prosent.
Mer overraskende er kanskje
forskjellen mellom borettslag
og sameier. Fellesrom synes å
være en borettslagsgreie. Det
overrasket den ferske ingeniøren:
– I boligsameier var det generelt lite interesse for fellesrom.
Ikke bare var omfanget mindre,
men mange av respondentene
var negative til alt som hadde
med fellesrom å gjøre, forteller
Martine Teigset.

Ujevnt fordelt. Selv om interessen for fellesrom er stor – og
økende – vet vi faktisk veldig lite
om temaet. Martine Teigset har
kartlagt hva som ﬁnnes av fellesrom i den eksisterende bygningsmassen, og det er det ingen
som har gjort før. Ikke overraskende viser undersøkelsen at
fellesrom er ujevnt fordelt. Det
er de største og eldste borettslagene som har ﬂest fellesrom.
De aller ﬂeste borettslagene fra

Må driftes godt. Og det kan være
grunn til å være skeptisk. Undersøkelsen levner ingen tvil om at
fellesrom kan skape konﬂikter,
først og fremst knyttet til støy,
rydding og rengjøring. Den viktigste suksessfaktoren er derfor gode
rutiner og klar ansvarsfordeling.
– Rommene må være enkle
å organisere, og det må ﬁnnes
klare regler for hvordan de skal
brukes og hvordan kostnadene
skal fordeles.

Køsystem
Maksimere utnyttelsen

Trim i garasjen
har vært et
populært tilbud
for beboere i
Hagan Atrium
borettslag i
Nittedal.

Fortum har dedikerte prosjektledere som
sørger for en ryddig og kvalitetssikret
leveranse
Fortums sytemer gir garantert oppgjør
for ladingen som foregår i boligselskap

FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN/NYEBILDER.NO

seg ikke nødvendigvis om at alle
skal gjøre alt sammen. Bomiljø
handler ikke bare om nabokontakt og fellesarrangementer, men
også om beboernes individuelle
trivsel. De færreste som bor i nye
byleiligheter har plass til overnattingsgjester eller til å dekke til
store selskaper i sin egen stue. En
gjesteleilighet eller et selskapsrom kan dekke det behovet, på
samme måte som et fellesvaskeri gjør at man slipper å vaske og
tørke klær i leiligheten.
Derfor mener hun at også fellesarealer som først og fremst er til
privat bruk, bidrar positivt til bomiljøet. Kanskje fordi de skaper
en enklere hverdag – og fest!

Fortum gjør elbillading enkelt
for ditt boligselskap

Boligselskapet mottar inntekt fra tjenesten
etter avtale, for dekning av installasjon,
strømforbruk og drift

Tilgjengelighet

Tilgang til eget forbruk gjennom egen
side i Fortums portal

Universell og velkjent brukerløsning
Bruk samme ladebrikke som i det
nasjonale hurtigladenettverket

Fellesrom trenger ikke å være
en ren utgift, men kan tvert
imot skape inntekter til boligselskapet.
– En av informantene mine
fortalte at borettslagets gjesteleilighet var så populær at den
måtte bookes lang tid i forveien,
og at den gikk i overskudd. Gode
systemer for booking og betaling
gjorde at gjesteleiligheten ble en
gevinst for borettslaget, også økonomisk. Hovedinntrykket mitt
etter å ha gjennomført undersøkelsen, er at de ﬂeste fellesrom
har en positiv betydning for
bomiljøet, konkluderer hun. //

Ladeløsninger

Fortum levere ulike ladebokser med
åpne grensesnitt OCPP for ﬂeksibilitet
Kunden
lader sin elbil

Fortum
fakturerer
kunden for
lading

Kundeservice
Hjelpe brukerne med lading
døgnet rundt

Fortum tar oppgjør
for ladetjenesten
direkte med
boligselskapet

Alt
ladeoppgjør
utføres av
Fortum

Det påstås at framtidens
boliger må bli smartere,
og kanskje innebærer det
å dele mer på plassen. På
forsommeren arrangerte
OBOS to gruppesamtaler for
å lodde stemningen for nye
bokonsepter med fellesarealer. Deltakerne var i alderen
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25 til 70 år, og de ﬂeste stilte
seg bak tanken om at det er
tid, energi og areal å spare
på ﬂerbruk og sambruk – og
at dette også kan skape
tilhørighet og motvirke ensomhet. Men å dele kjøkken
med naboene eller avgi
privat boareal til fordel for

fellesskapet? De ﬂeste er nok
ikke helt der ennå. Ikke overraskende var alle helt enige
om at klare regler for ansvar,
drift og bruk av fellesarealene ville være en forutsetning for trivsel. Som konsept
scoret bofellesskap høyt, og
samtalene viste at det ﬁnnes

adskillig nysgjerrighet og
forventninger til framtidens
boformer. Utfordringen blir
å skape bofellesskap som
kan fungere for ulike aldersgrupper og hele spekteret av
familie- og husholdningskonstellasjoner.

322018 - THEPITCH

Smartere i fellesskap?

Ønsker du tilbud?
Ƹ fortum.no
 facebook.com/Fortum.Charge.Drive

Send en oss gjerne en prisforspørsel på:
www.fortum.no/borettslag

Min erfaring elbil

HAGESTELL?

Niclas W. Thoresen og Gamlelinja
borettslag har gått
for ladebokser med
type 2-kontakt med
ladeeffekt inntil
7,4kW.

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.

Klar til lading
Elbil-feberen brer seg i borettslaget, og nå er det blitt ladeplass til alle som ønsker.
TEKST OG FOTO : HENRIK SØR LIE

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?
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

amlelinja borettslag på
Holmlia har lenge hatt
ﬂere entusiastiske elbilister. Blant dem er Niclas W.
Thoresen (34), som er varamedlem i styret. I 2014 kjøpte
han elbil og ﬁkk den siste av
seks ladeplasser. Den gangen var mange skeptiske til
slike biler – der brannfare
og snylting på strøm var
noen av innsigelsene.
– Jeg kjøpte elbil for å
spare penger. I tillegg har
elbilen bidratt til at jeg
generelt har blitt mye mer
miljøbevisst, sier Thoresen.
Han er utdannet elektriker og jobber som driftsleder i Statsbygg. Det var
naturlig at han ble med i
elbil-gruppen borettslaget

G

etablerte for to år siden.
Styret merket at interessen
for elbil var raskt økende,
men det var ingen av beboerne som på eget initiativ
hadde installert ladestasjon.
– Vi kartla behovet og
ulike løsninger. For to år
siden var det litt ymse
kompetanse og halvgode
løsninger på markedet, men
mye har skjedd siden den
gangen. Det samme gjelder
folks holdninger til elbil.
I dag kommer folk bort til
meg og er nysgjerrig. Trolig
har jeg solgt inn et par elbiler bare her i borettslaget.
Det har tatt sin tid før de
landet på hvilken løsning de
skulle velge, og saken har
vært oppe på to general-

forsamlinger. Fellesskapet
betaler for infrastrukturen,
mens beboerne betaler for
ladestasjon – som de betaler
omtrent 20.000 kroner for. I
juli sto 35 ladestasjoner klare
til bruk, og det er infrastruktur til 84 parkeringsplasser.
Disse er fordelt på to garasjekjellere og én utendørs
parkeringsplass. Utgiften til
infrastruktur kom på rundt
700.000 kroner, men noe av
dette ble dekket av OBOS og
Oslo kommune.
– I tillegg til støtte er vi
heldig som hadde inntakskabler med tilstrekkelig kapasitet til fremtidig
ladebehov. Hvis ikke kunne
regningen blitt langt høyere.
Nå som ladestasjoner er

FA K TA

Gamlelinja borettslag
180 boliger fordelt på 46
rekkehus
Ligger på Holmlia i Oslo
Innﬂytting i 1983/84

på plass, er et felles drivhus
utpekt som neste mulige
miljøprosjekt i borettslaget.
Thoresen har også andre
ønsker. Gamlelinja ligger
vestvendt med sjøutsikt,
og miljøentusiasten myser
mot sola. Han er ikke i tvil
om hva han vil anbefale når
takene en gang skal skiftes.
– Det eneste fornuftige må
jo være å satse på solceller! //
BOLIG & MILJØ 37

Guide

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

ELBIL

Driftssikkert og
skalerbart ladeanlegg!

Lading av elbil til
dine beboere!
Grønn Kontakt er et landsdekkende ladenettverk som tilbyr
lading hjemme, på jobb og langs veien.
Bestiller du Flexilader fra Grønn Kontakt, får du en fremtidsrettet
og smart ladeløsning ferdig installert i ditt garasjeanlegg. Laderen
kan monteres i serie og anlegget kan enkelt tilpasses og utvides
ved behov. Grønn Kontakt sørger også for fakturering av sluttkunde og tilbakebetaler til borettslag/sameie.
Beboere kan enkelt bestille tilknytning til anlegget etter
installasjon – på nett og uten administrasjon av anleggets kontaktperson/styre.

Raskt, sikkert og enkelt
Smart lading - strøm til alle
Rettferdig kostnadsfordeling
Fakturahåndtering
Kundeservice 24/7

Starthjelp
Hvordan tilrettelegge
for ladepunkter i boligselskapet?
FOTO GISLE BJØRNEBY

Fortsatt er det mange som
ikke har startet på ladejobben
i borettslag og sameier. Her er en
tipsliste fra Norsk elbilforening
om hvordan styret bør gå fram.
Til generalforsamling. Sett
ned en ladegruppe med både
elbileiere og de som ikke har
elbil per i dag. Gi dem mandat til
å kartlegge behovet for ladeplasser og mulige løsninger. Gi
gruppen økonomiske rammer på
inntil 10.000 kroner for å legge
fram forslag til ladeanlegg for
borettslaget ved neste generalforsamling/årsmøte.
Sjekk eksisterende anlegg.
Ta kontakt med en elektroinstallatør og få en vurdering av
eksisterende anlegg og kapasitet. Gjerne snittbelastning og
maks trekk på hovedtavlen.
Ladeklart parkeringsanlegg. Planlegg for et ladeklart
parkeringsanlegg med infrastruktur som tar høyde for at
man skal kunne tilby ladeplass
til alle i framtiden.

Vil du vite mer? Kontakt Øyvind Haug, Regional Salgsleder
Tlf: 901 94 110 | oyvind.haug@gronnkontakt.no | www.gronnkontakt.no
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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!

Skalerbart ladeanlegg. Et
ladeanlegg er en investering i
eiendommen og i leilighetene
som bør vare 20-30 år. Da må det
etableres et ladeanlegg som kan
skaleres og utvikles over tid.
Befaring og kravspesiﬁkasjon.
Mange borettslag trenger hjelp
til kravspesiﬁkasjonen. Utviklingen skjer raskt, og man bør ha en
elektroingeniør med tilstrekkelig
kunnskap om større anlegg. Be
om referanser.
Be om pristilbud. Lag en kravspesiﬁkasjon og be om pristilbud
fra ﬂere leverandører og installa-

tører som kan elbillading.
Søk støtte. Undersøk om kommunen eller fylkeskommunen
har støtteordninger for etablering av ladepunkt. Boligselskap
i Oslo kan søke kommunen om
støtte til infrastruktur. I 2018 har
også Trondheim satt av penger til
å støtte ladepunkt.
Foreta installasjonen. Benytt
en installatør som har erfaring
og kompetanse til å prosjektere
ladeanlegg.
Oppdater vedtektene. Få inn
regler for fordeling av lade-

!

Mer info ﬁnner
du på Elbil.no/
borettslag og
på Styrerommet i modulen
Rabattavtaler.

plasser og betalingsordning
i vedtektene.
Informer beboerne. Gi beboerne informasjon om ladeplassene og husk skilting om
at ladeplassene er reservert for
elbil.
Registrer ladepunktene. Legg
ut informasjon på nettside om
at borettslaget er ladeklart.
Potensielle boligkjøpere kan da
se at boligselskapet tilbyr lademulighet for elbil. //
Kilde: Petter Haugneland i Norsk
elbilforening

Visste du at...
...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
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et komplett opplegg for lading,
men kan ikke garantere at de er rimeligst i markedet. Avtalene sikrer
alt fra prosjektering, installasjon,
drift, service og fakturering til sluttbruker. OBOS Prosjekt kan også
bistå boligselskap med implementering av elbil-ladeanlegg.

5

års
garanti

Mer info om rammeavtalene på styrerommnet.net
i modulen Rabattavtaler.

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

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

Guide kurs
MENINGER

Min bedrift

Tre på kurs
1. Var det nyttig med et
kurs om styrearbeid?
2. Hva var hovedgrunnen
til at du ble med i styret?

Christian Kongsvik,
styreleder i Rustad
borettslag (368
boliger), Oslo
Absolutt et nyttig kurs, det
trygger en i avgjørelsene en skal
ta. Jeg vil deﬁnitivt anbefale kurset
også til de som har vært styreleder
i en del år.
Jeg ville bidra til å forbedre
borettslaget. Jeg ønsket særlig
å få på plass en ﬁbernett-løsning,
og det har vi fått til.

Lær noe nytt
Vet du alt du trenger om HMS, juss og styrearbeid generelt?
TEKST OG FOTO : HENR IK SØR LIE

OBOS arrangerer en rekke kurs og
styremedlemmer. Den første gruppen
seminarer for styremedlemmer i bofår blant annet en innføring i bruk av
ligselskap. De mest populære emnene
Styrerommet og Herborvi, men vi bruer HMS, juss og styrearbeid, men det
ker ikke tid på dette for de mer erfarne.
tilbys også kurs om en rekke andre
Grymyr legger til at det vil bli satt
emner. Full oversikt ﬁnner du
opp kurs om det nye Styrerompå obos.no/kurs.
met når dette begynner å
HØSTSEMINAR:
– Nytt av året er kurs i
rulles ut for alle boligselOslo – 19. september
førstehjelp. Vi ﬁkk veldig
skap utover høsten.
Ålesund – 4. oktober
Stavanger – 24. oktober
gode tilbakemeldinger
– Jeg minner også om
Fredrikstad – 25. oktober
fra de som deltok i vår,
de populære høstseminaBergen, Tønsberg og
sier kursansvarlig Laila
rene som OBOS arrangeHamar: Se Styrerommet
Grymyr i OBOS.
rer
i en rekke byer. Bare i
for dato
Hun kan også fortelle at
Oslo pleier det å være 450
i høst er kursene om genedeltakere og fullt hus. I år har
relt styrearbeid delt opp på en
vi plass til noen ﬂere, men det er
ny måte. Tidligere var det enten for
smart å melde seg på raskt hvis du vil
boligsameier eller for borettslag, men
være sikret plass. //
lovendringer har gjort forskjellene
mindre viktige enn før.
Se Styrerommet for seminarprogram
– Vi synes det er mer hensiktsmessig
og påmelding. Alle høstens kurs er
å dele opp mellom nye og mer erfarne
omtalt på obos.no/kurs.
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Ilni Rekstad,
styreleder i Smålensgata og Opplandsgata borettslag (37
boliger), Oslo
Ja, det var ﬁnt med en innføring
i Styrerommet og hvilke ansvarsoppgaver styret har.
Hovedgrunnen til å bli med i styret
var for å bli kjent med naboer og involvere meg mer i borettslaget mitt.

Bent Rodem, styremedlem i Grefsenseteren boligsameie
(77 boliger), Oslo
Jeg har ikke bodd i et sameie før,
og hadde behov for å forstå ansvar
og plikter og hvilke verktøy OBOS
tilbyr. Det ga kurset en meget god
innføring i. Og meget kompetente
kursledere!
Hovedgrunnen var at jeg gjerne
vil være med å bidra til at vi alle får
et trivelig sted å bo.

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

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

Meld deg på
innen 17. sept
og få 10%
rabatt på
prisen!

SEMINAR
REHABILITERING
AV BYGG
7.-9. november 2018
Color Fantasy / Kiel

Skreddersydd for deg som har
ansvar og oppgaver i eksisterende
bygg. Kunnskap er nøkkelen til
vellykket rehabilitering.
For informasjon og påmelding:
www.rehabgruppen.no

REHAB BYGG
GRUPPEN

Utfasing av oljefyring
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Guide juristen
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I

NY LEKEPLASS

FOTO: MORTEN BENDIKSEN

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

Ikke bare en lek
Hva kreves av vedtak på årsmøtet
hvis sameiet vil bygge en ny og
stor lekeplass på utearealene?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Dette er et spørsmål som
– takket være den nye
eierseksjonsloven – er blitt litt
mer komplisert å besvare enn
for ett års tid siden. Først må
spørsmålet vurderes opp mot
eierseksjonsloven § 49, utgangspunktet er at alle vedtak
på sameiermøtet fattes med
alminnelig ﬂertall, med mindre
noe annet er fastsatt i loven
eller vedtektene. Der årsmøtet kan fatte vedtak om vanlig
forvaltning og vedlikehold med
alminnelig ﬂertall, kan det samme vedtaket også fattes av styret
uten at saken behøver forelegges
årsmøtet.
Dersom beslutningen medfører en ombygging, påbygging
eller endring av bebyggelsen
eller tomten som går utover
«vanlig forvaltning og vedlikehold» i «det aktuelle sameiet»,
kreves det to tredels ﬂertall på
årsmøtet.
Bestemmelsen legger jo opp til
en del skjønnsmessige vurderinger, for eksempel hva som
er grensene for «vanlig forvaltning og vedlikehold», noe som
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– i det minste i prinsippet – må
vurderes individuelt for det
enkelte sameie, dets størrelse,
hva som er vanlig av fellestiltak
etc. Normalt vil jeg imidlertid tro
at opparbeidelse av en lekeplass
av moderat størrelse ikke går
utover vanlig forvaltning og vedlikehold, men her er det snakk
om «en ny stor lekeplass» og det
må i tilfelle vurderes om dette
likevel er et tiltak som krever to
tredels ﬂertall.
Her kommer også forholdet
til eierseksjonsloven § 50 inn.
Det er nemlig et spørsmål om
oppføringen av en slik stor
lekeplass må anses som et «særlig bomiljøtiltak» som utløser
egne krav til ﬂertall og tilslutning. «Særlige bomiljøtiltak»
er tiltak som ikke er i kjernen
for vedlikeholdet og driften av
bebyggelsen eller eiendommen,
gjerne tiltak som har et preg
av ikke å være strengt nødvendig. I lovproposisjonen nevner
departementet blant annet

... bestemmelsen
er kompliserende og
gjør at det er mer å
følge med på for styret
og årsmøtet.

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

Hugo (4) i
Ravnkollen borettslag i Oslo
kan snurre rundt
på ny lekeplass.

«opparbeidelse av lekeplasser,
etablering av større areal for
sykkelparkering og overnattingsrom for seksjonseierens gjester»
som «typiske» eksempel på slike
bomiljøtiltak.
Dersom tiltaket går utover
«vanlig forvaltning og vedlikehold» og vil koste mer enn fem
prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det to tredels
ﬂertall på årsmøtet for å fatte
positivt vedtak. Nå er dette i og
for seg ikke noe nytt i forhold til
hva som gjaldt etter den gamle
eierseksjonsloven av 1997, men
i tillegg innførte den nye eierseksjonsloven et særskilt krav
om tilslutning fra den enkelte
sameier dersom kostnadene
overstiger ½ G (G = folketrygdens
grunnbeløp = kr. 96 883). Nå er
det ikke gitt at denne begrensningen får all verdens praktiske
betydning, det må antas at man
«kommer et stykke» for ½ G pr.
sameier, men bestemmelsen er
kompliserende og gjør at det er
mer å følge med på for styret og
årsmøtet.
Hva så hvis det dreier seg
om et borettslag? I borettslag
gjelder ikke noe tilslutningskrav for kostnader utover ½ G
pr enhet, men ellers er reglene i
borettslagsloven § 8-9 de samme
som eierseksjonslovens regler. //

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

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

Postkasser er noe av det første man passerer
på vei inn til en bolig.
Et moderne postkasseanlegg bidrar til et ryddig
fellesareal og løfter førsteinntrykket.

Hvordan står det til med postkassen din?
Ta kontakt for uforpliktende tilbud og befaring!
Vi ser frem til å bistå med hyggelig veiledning basert på solide kunnskaper.
Vi leverer postkasser med:
• elektronisk lås, åpnes med brikker, kort
og via Bluetooth
• sylinderlås og systemlås
• børstet stål og lakkert farge
• 10 års garanti

Les mer på www.postkasse.no

post@stansefabrikken.no
Tlf 458 65 935 • www.postkasse.no

Bolig & Miljø dette er obos

Kundetilfredshet under lupen
Kurskalender
Hvert år måles tilfredsheten blant
forvaltningskundene til OBOS. Svarprosenten
var 62 blant styreledere som har hatt
vervet i 2017/2018. Denne undersøkelsen
er nylig avsluttet, og vi setter stor pris på
tilbakemeldingene. Svarene gir oss viktige
indikasjoner på hva vi bør legge vekt på
fremover. Det overordnede resultatet er
vi godt fornøyde med. Hele 94,5 prosent
svarer at de er fornøyde eller svært fornøyd
med sin kontaktperson og med OBOS som

Visste du at …
…Neste søknadsfrist
for «OBOS gir tilbake»
er 31. august og
30. november?

forretningsfører. 82 prosent vil anbefale OBOS
som forretningsfører til andre. Vi gjennomfører
nå en større analyse av undersøkelsen og
vil sende en nyhetsmail hvor vi presenterer
resultatene. Vi har mottatt ﬂere innspill og
forslag til forbedringer, og dette vil vi komme
nærmere tilbake til i resultatpresentasjonen.
Undersøkelsen vi sender til nyvalgte
styreledere pågår fortsatt, og vi håper du som
mottar denne tar deg tid til å svare.

…OBOS har kjøpt OpenNet
AS? Selskapet skal levere
åpne, sikre ﬁbernett av høy
kvalitet der alle leverandører
skal kunne tilby sine tv- og
bredbåndstjenester.

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
Livreddende førstehjelp
Hva gjør du dersom en
beboer faller om? På dette
kurset gir vi deg kunnskap
som kan redde liv.
Tid: 6. september kl. 17–20

5 600 000
AVFALLSBRØNNER

 Vi har kun fokus på avfallsbrønner!
 Vi tilbyr prosjektering, prosjektledelse og komplett leveranse
inkl. grunnarbeider/montering!

…«OBOS gir tilbake» har i 1. og 2.
kvartal innvilget over 5,6 millioner
kroner i støtte til våre forvaltningskunder til ulike miljøtiltak og oljefri?

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

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

Noe av hva vi tilbyr

Sted: Hammersborg torg 1
Økonomi i boligselskaper

Høstseminar
Tradisjonen tro inviterer vi til høstseminar landet
rundt, i september og oktober. Det faglige
programmet er variert og dekker et bredt
spekter av saker styret ofte stifter bekjentskap
med. Mange har også glede av og benytter
anledningen til å utveksle erfaringer med
styremedlemmer i andre boligselskaper.
Hjelp til utemiljø
Et godt utemiljø er viktig for trivselen. I OBOS
Prosjekt har vi egen avdeling for utemiljø og
grøntanlegg. Her er det ﬂinke folk som kan
hjelpe til med realisering av nye prosjekter, en
plan for vedlikeholdet av grøntområdet man
allerede har eller man ønsker å forbedre.
Mer info ser du på obosprosjekt.no/utemiljo.

Tlf. 97 61 92 91

…Alle nye byggeprosjekter i OBOS BBL skal fra og
med 2018 ha en miljøstrategi, samt være bedre
enn byggeforskriften på
minimum ett miljøtiltak?

Sparekonto
En god økonomisk buffer gir styret og beboere
økt frihet ved uforutsette utgifter, perioder med
høyt press på likviditeten, nødvendig vedlikehold
og rehabilitering. Å ha tilstrekkelig med penger
på bok er en viktig oppgave for styret, og vi
anbefaler vanligvis at boligselskapet bør ha en
buffer på 10-15 prosent av de årlige inntektene.
Med sparekonto i OBOS-banken får dere gode
rentebetingelser og 12 gebyrfrie uttak i året.

Kurset gir deg grunnleggende og praktisk forståelse av budsjettet, regnskapet og årsoppgjøret.
Tid: 27. september kl. 17–21
Sted: Hammersborg torg 1

Hele landet:
Bredbåndsrådgivning
Trenger dere rådgivning vedrørende valg av
leverandør, inngåelse av avtaler, bindingstid, tvpakker, hastighet på bredbånd eller andre forhold
vedrørende bredbånd og tv? Våre spesialister på
området kan hjelpe styret å navigere.

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

www.conservomiljo.no
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Anleggsgartnere

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

Låsesmeder

Baktrappa

• 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

?

1.

2.

3.

Fasade og tak – vår sak!
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4.
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5.



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

Maletjenester

7OIZZZUDGRQODEQR

6.
7.

Skilt

8.

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

Hvilken brusfabrikant lager
Ananas-brus, Pære-brus og
Hylleblomst-brus?
Hvem var programleder for
jubileumssesongen av realitytv-serien Paradise Hotel 2018?
Hva heter kafeen der vennene i den
amerikanske tv-serien «Friends»
pleide å henge?
Fornøyelsesparken Tusenfryd
utenfor Oslo jubilerer i år. I hvilket år
åpnet parken?
Hvilken frukt blir gjæret og destillert
når man lager brennevinet slivovitsj?
I hvilket klassisk dataspill møter du
Inky, Blinky, Pinky og Clyde?
Hvilken by i Østfold kalles «solbyen»
fordi den etter sigende har ﬂest
soldager i hele Norge?
I hvilken roman av Knut Hamsun
møter du Isak Sellanrå?

9.

I hvilken norsk by regnes Markens
gate (Markens) som hovedgaten?
10. Hvilken hval, som også kalles
kaskelott, er den største av
tannhvalene?
11. Hvem regisserte spilleﬁlmen
«Høstsonaten» fra 1978, med blant
andre Liv Ullman i en av rollene?
12. For hvilken fotballklubb i OBOSligaen 2018 (1. divisjon) er Bjarne
Berntsen trener?
13. Hvilken statsrådspost hadde KrFleder Knut Arild Hareide fra juni
2004 til oktober 2005?
14. Hvem vant sykkelrittet Tour De
France (Frankrike Rundt) 2018?
15. Hva slags bær har svensken plukket
når han kommer hjem med et spann
fullt av «hjortron»?

SVAR: 1. Oscar Sylte 2. Triana Iglesias 3. Central Perk 4. 1988 (11. juni) 5. Plommer 6. Pac Man
7. Sarpsborg 8. «Markens Grøde» 9. Kristiansand 10. Spermhval (Spermasetthval) 11. Ingmar
Bergman 12. Viking Fotball 13. Miljøvernminister 14. Geraint Thomas (Team Sky) 15. Multer
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www.drogseth.no - tlf. 22 32 32 50

Planer på Ammerud

Test deg selv!

OBOS-quizen

Radonmåling
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TLF

22 61 63 00

EPOST

post@kaasa.no

Brannsikring

UKJENT

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.

En klem skader
ikke miljøet

Året 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad og OBOS fyller 90 år.
I den anledning skal OBOS utvikle
et helt spesielt boligprosjekt som
vil inkludere en særegen arkitektur
og høy miljøstandard. Bygget skal
fremstå som et eksempel på nytt
bærekraftig byggeri, der sosial
bærekraft står sammen med effektive miljøtiltak. Bygningsintegrerte
solceller skal tas i bruk på deler
av taket, og resten er grønne tak
for fordrøyning og kjøling. Bygget
vil få svært lavt varmetap og god
solavskjerming. Kombinert med
de tekniske tiltakene gjør dette at
bygget skal produsere mer energi
enn det bruker. Det skal bli ca. 180
leiligheter.

Prosjektet skal bygges i Martin
Strandlis vei 10 på Ammerud i Oslo,
veien som er oppkalt etter en av
OBOS’ grunnleggere.

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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MED OSS?
 

Fagutdannede låsesmeder

  MEGET

KONKURRANSEDYKTIGE

Service og kompetanse

Trygghet for våre kunder
Service på hele dørmiljø

Elektronisk avlåsning

Reparasjoner / Feilsøking

Låssystem

Postkasser

Dørautomatikk

Porttelefon / Calling

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

Døgnvakt 
LÅS1 AS Oslo og Akershus Telefon 41 70 00 00

  BETINGELSER
   KUNDER

BEDRIFTER, SAMEIER, BORETTSLAG 



Adgangskontroll

post@las1.no www.las1.no

BOLIG2018

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

18 LOKALE EIENDOMSMESSER
I LØPET AV 2018

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON
KONTAKT
TROND SVENDSEN
TLF. 23 24 50 21

30%

trond@svendsen-glass.no

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.

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

24–TIMERS VAKT, ÅRET RUNDT

815 GLASS
45277

Les mer på www.bolig2018.no

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
JQDUDQRKHSDRSDQJDNFRJKHRHJQDFTKU×@SDQ 2@LSHCHFRJ@KCDSUQDSQHUDKHFD
OK@RRDQ¬UQDO¬ #DQENQDQCDSUHJSHF@SCDSÖMMDRRSNQDLTKHFGDSDQSHK
¬UDKFD@JJTQ@SCDME@QFDNFRSQTJSTQRNLO@RRDQSHKAXFMHMFDM 
,DC2SN%KNNQ!@KBNMX$!NOOEXKKDRJQ@UDMDSHKETMJRINMNFCDRHFMNFDQ
Norges eneste2(-3$%FNCJIDMSDFTKUADKDFFENQA@KJNMFDQ *NMS@JSNRRENQ
HMENQL@RINMNLU¬QDOQNCTJSDQ UHG@QRDKFDQD HMFDMH¾QDQNF@QJHSDJSDQRNL
J@MGIDKODLDCK¾RMHMFRENQRK@FSHKOQNRIDJSDSHGDKD-NQFD
Oslo - Buskerud - Vestfold - Telemark - Kristiansand
Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
www.sto.no

StoCretec

Omsorg for bygg.

