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Høsten er tid for budsjettering, og da
er et godt råd at styrene går g
 jennom
alle avtaler boligselskapet har. Kan
noen avtaler reforhandles for å få en
bedre pris? Kan styret på annet vis
ta grep for å redusere kostnadene?
Mange beboere er opptatt av å få så
lave felleskostnader som mulig, men
styrene anbefales å holde felles
kostnadene på et nivå som gjør at
boligselskapet går i pluss.

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

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

Styrene i helt nye boligselskap har
noen ekstra utfordringer. Her er det
ingen tidligere styremedlemmer eller
etablerte rutiner å lene seg på, sam
tidig som mye må på plass g
 anske
raskt. I denne utgaven av Bolig og
Miljø er det råd å få også for dette.

MOLOK DYPOPPSAMLER
er den klassiske avfallsbrønnen –
MOLOK
DYPOPPSAMLER
semi undergrunn. Her er kvalitet,
er den klassiske avfallsbrønnen –
design og driftssikkerhet kombinert
semi undergrunn. Her er kvalitet,
på en helt unik måte. Med Molok
design og driftssikkerhet kombinert
oppbevares 60% av avfallet under
på en helt unik måte. Med Molok
bakken.
oppbevares 60% av avfallet under
bakken.
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Budsjett
Her er
sjekklisten
Side 22–24

«It’s the economy, stupid»
er et kjent slagord fra Bill Clintons
valgkamp mot president George Bush
i 1992. Slagordet er ikke bare relevant
i amerikanske valgkamper, men i
mindre målestokk også for styrene
i borettslag og sameier. Styrenes
viktigste jobb er å sørge for at bolig
selskapet har økonomi til å gjøre
det som er nødvendig for å ivareta
beboernes investering i boligen,
samtidig som de skal sørge for at
boligselskapet ikke betaler mer enn
nødvendig for tjenestene de kjøper.

mer enn 65 000 løpemeter grunnmur

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

Sparetips
Slik kuttet de
utgifter
Side 14–15

God
økonomistyring

Se vår nettside
www.steinbakken.as for referanseprosjekter • Telefon: 22 80 22 00
Steinbakken entreprenør as har fuktsikret
Se vår nettside
www.steinbakken.as for referanseprosjekter • Telefon: 22 80 22 00

AVFALLSHÅNDTERING
AVFALLSHÅNDTERING
Metro og Molok er våre bestselgere der avfallet samles

Vannmåler
Sparte 400.000
kroner
Side 12–13

Annonsesalg
HSmedia v/ Mona Jørgensrud
Tlf: 911 73 473
E-post: mona.jorgensrud@hsmedia.no
Design: Redink
Trykk: 07 Gruppen
Forsideillustrasjon: Jon Arne Berg

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

FELLES BRANNSIKKERHET

LADESTØTTE I OSLO: I budsjettforslaget fra byrådet foreslås det
å forsterke støtten til etablering av ladeplasser for elbil. Målet er å
få etablert 16.500 nye plasser i 2019. Dette inkluderer ladeplasser i
borettslag, sameier, bedrifter og hos yrkessjåfører.

- trygghet for alle i borettslaget
Åpne for bøsse
bærerne!

• Oppdager røyk og farlig gass
• Varsler med tale og alarm
• Koblet til døgnbemannet alarmstasjon
• Trådløs og lett å installere
• Enkel i bruk for beboere og styret
• Vannlekkasjevarsel

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

FOTO: ISTOCK.COM (ILLUSTRASJONSFOTO)

• Felles brannvarslingssystem

Søndag 21. oktober
går årets TV-aksjon av
stabelen. Tidligere år har
enkelte bøssebærere
meldt at de har utfordringer
med å komme inn i større
boligselskap. TV-aksjonen
håper derfor at styret eller
vaktmester kan bidra til at
bøssebærerne kommer seg
inn, slik at alle oppganger
blir besøkt – og mest
mulig blir samlet inn til et
godt formål. I årets aksjon
går pengene til Kirkens
Bymisjons arbeid for et
varmere og mer inkluderende samfunn. Nabovarsel
kan lastes ned fra blimed.
no/materiell/nabovarsler.

Deler ut solcelleanlegg
Boligselskap forretningsført av OBOS kan delta i konkurransen
om et gratis solcelleanlegg.

Flat utvikling i
boligprisene

OBOS har investert i 7400 kva
dratmeter med solceller på næ
ringsbygg. Solcelleinstallasjonene
er en del av et prøveprosjekt for
å hente inn erfaringer med ulike
anlegg og leverandører. Ett av
målene er å kunne bistå boligsel
skaper som ønsker å installere
solceller på egne tak.
– Dette er et viktig ledd i sats
ningen OBOS har på grønn og
bærekraftig energi. Vi ønsker å
bane vei for at boligselskaper skal
kunne nyte godt av de erfaringer
vi gjør. På sikt ser vi for oss at bo
ligselskap kan installere solceller
selv, sier miljødirektør Birgitte
Molstad i OBOS.

Eiendom Norge melder om
prisnedgang på 1,1 prosent
i september, men korrigert
for sesongvariasjoner steg
prisene med 0,1 prosent.
– I september sank
boligprisene i alle deler av
landet, noe som er normalt
for måneden å være, og
vi legger nå bak oss fire
måneder med tilnærmet flat sesongkorrigert
prisutvikling. Dette tyder
på at det er god balanse
mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, sier
administrerende direktør
Christian Vammervold
Dreyer i Eiendom Norge.

I løpet av ett år har OBOS fått
installert solcelleanlegg på tre
kjøpesentre, en helseinstitusjon
og to kontorbygg i Oslo. Solcellene
er installert av Fortum Oslo Varme.
Målet er at de seks byggene til
sammen skal produsere 1.000.000
kWh ren solstrøm i året. Dette
tilsvarer årsforbruket til omtrent
hundre gjennomsnittlige Oslo-
leiligheter.
Via tilskuddsordningen «OBOS
tar grønt ansvar» skal det deles
ut et komplett, ferdig montert
solcelleanlegg til et boligselskap.
Interessert? Søknadsfristen er 30.
november, og mer info finner du
på obos.no/vinn-solcelleanlegg.

Tips
Bolig & Miljø!
Har ditt boligselskap
gjort noe som kan
være av interesse for
andre? Har du forslag
til artikler, ris eller
ros? Kontakt r edaktør
Henrik Sørlie på
tlf. 92665225 eller
henrik.sorlie
@obos.no. Hvis tipset
benyttes får du gave
kort på to billetter til
Nationaltheatret.
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Entré nyheter
440.000 OBOS-medlemmer: Antallet medlemmer i OBOS er doblet siden 2008. I oktober for ti år siden var det

VI SATSER
PÅ EIENDOM

ca. 215.000 OBOS-medlemmer, mens tallet passerte 440.000 medlemmer 3. oktober i år. Omtrent 11 prosent av medlemmene bor på Vestlandet eller Midt-Norge, 46 prosent i Oslo og 37 prosent på det øvrige Østlandet. For ti år siden
ble 127.000 boliger forvaltet av OBOS, mens 222.000 boliger blir forvaltet i dag.

Hagepris til
boligselskaper
I Kværnerbyen og St. Hanshaugen
ligger to av Oslos fineste uterom.
FOTO: N A D I A

FR A N TSEN & JA N-ER IK LUST IG

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

D

et er Oslo kommunes
hagepremieringskomite som
står for utmerkelsen. En av årets
vinnere var Dreieskivakvartalet
borettslag i Kværnerbyen. Store
områder med planter, staude
bed, bøkehekker og trær mellom
blokkene har skapt begeistring:
«Ulike rom skaper spenning ved
effektfulle forskjeller og nyanser
dem imellom», er noe av begrun
nelsen fra juryen. Styreleder i
borettslaget, Ketil Edvardsen, er
glad for prisen:
– Vi bruker mye ressurser på
å holde det ved like, men vi er
veldig fornøyde. Det er pent å se
på og brukes mye av beboerne,
sier Edvardsen.
Komiteen berømmer borettsla
get for å kjøpe inn tjenester som
krever fagkunnskap, og at man i
tillegg til tradisjonelt dugnadsar
beid, bruker anleggsgartner for å
ta vare på uteområdene. Komite
leder Thomas Bartholdsen håper

flere utbyggere vil gjøre som
OBOS har gjort i Kværnerbyen.
– Vi håper denne prisen kan
være til inspirasjon. Uteområde
ne betyr mye for bokvaliteten,
sier Bartholdsen.

Vi bruker mye
ressurser på å holde det
ved like, men vi er veldig
fornøyde. Det er pent å
se på og brukes mye av
beboerne.

Både
Dreieskiva
kvartalet (over)
og Waldemar
Thranes gate
40 (under) er
premiert av Oslo
kommune for
sine vellykkede
uterom.

plassen. Det ble installert avfalls
brønner og en nytt smijerngjerde
i gammel stil. De har plantet over
40 ulike arter, særlig varianter
av hortensia, rhododendron og
magnolia – og fire kirsebærtrær.
– Tanken er å få en enkel og
vakker hage som skal blomstre i
hele sesongen fra tidlig vår til sen
høst, og at vekstene skal tiltrekke
seg bier, humler, sommerfugler
og småfugler, sier styreleder
Jan-Erik Lustig. //

Ketil Edvardsen

Juryen premierte også et annet
boligselskap: Sameiet Waldemar
Thranes gate 40 i bydel St. Hans
haugen. De fikk pris for sin flotte
forhage som er nøye opparbeidet.
Hele hagen ble gravd opp, og
giftig jord sendt til avfallsdeponi.
Deretter ble ny, næringsrik jord
med god drenering lagt over hele
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Tema økonomi
– Vi har den verste
hagen i nabolaget,
sier Daniela Lepri. Nå
har hun lånt gress
klipper og hagesaks
fra borettslaget og
skal få orden på
hagen.

Gressklipper til låns
Storfjellet borettslag satser på delingsøkonomi og
låner ut verktøy og tilhenger til beboerne.
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : ILJA C. HEN DEL

J

–

eg har 14 kvadratmeter plen
og trenger en gressklipper. Det
er fullstendig idioti at jeg skal ha
en som bare jeg bruker. Nå har vi
kjøpt en batteridrevet gressklip
per, som alle kan bruke, sier sty
remedlem Leif Ritter i Storfjellet
borettslag.
I 2015 var det kamp om å få
plass i styret. Ritter gikk til valg
på at han ville kjøpe inn verktøy
som beboerne kunne dele. Nå
har borettslaget en bod full av
deleverktøy, som slagbor, høy
trykkspyler, industristøvsuger,
sirkelsag og flere typer hekke
sakser.
– Dette er veldig enkelt for be
boerne, de trenger ikke tenke på
vedlikehold av utstyret, det tar
vi oss av. Det er også begrenset
hvor mye plass man har i boden,
nå slipper de bruke plass på
utstyr.
Populær tilhenger. I tillegg til red
skapsboden har borettslaget gått
til innkjøp av en tilhenger som
beboerne kan låne gratis.
– Hengeren er en kjempein
vestering. Vi kjøpte den i oktober
2016, og hadde vi leid henger på
bensinstasjonen hadde vi innen
februar 2017 brukt like mye i leie
som hengeren kostet, sier Ritter.
På grunn av hengeren kan både
vaktmester og beboere kjøre bort
avfall ved behov.
– Vi bestiller komprimatorbil

8 BOLIG & MILJØ

Nabohjelp-appen fra OBOS
kan brukes til
å låne og låne
bort utstyr.
Eller kanskje
du ønsker å
høre om noen i
nabolaget kan
hjelpe deg med
en tjeneste?
Appen er gratis
og kan lastes
ned fra App
Store og Google Play.

– Jeg synes
det er fantastisk
at vi kan låne
verktøy. Det er
så bortkastet at
alle skal ha én
hver, sier Danie
la Lepri (t.v), her
med samboeren
Katia Zanotti og
styremedlem
Leif Ritter.
Hengeren er
det mest popu
lære å låne, og
har vært en god
investering for
borettslaget.
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Tema økonomi

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

Dette er veldig enkelt for beboerne,
de trenger ikke tenke på vedlikehold
av utstyret, det tar vi oss av.
Styremedlem Leif Ritter

to ganger i året. Før måtte den
kjøre to turer, men nå klarer vi oss
med én tur per gang. Da blir det
billigere.

Tre om deling

Administrasjon. Utlånet
administreres gjennom styretele
fonen, som styremedlemmene har
ansvar for hver sin uke. Reserva
sjoner legges inn i kalenderen på
mobilen.
– Tilhengeren er låst og vi gir
beboeren tilgang til garasjen og
safen hvor nøkkelen ligger via en
kode. Da kan vi sende koden fra
jobb. Hengeren er absolutt det
mest populære, og hvis vi måtte
levere ut nøkkel, hadde vi løpt ned
hit hele tiden, sier Ritter.
Han forteller at utlån av verktøy
stort sett gjøres i helgene.
– Det er ikke så mange som
gidder å klippe hekker på hver
dager, da er de slitne etter jobb. Så
vi leverer for det meste ut verktøy
fredag kveld og lørdag formiddag,
og får det inn igjen søndag kveld.

Øystein Jakobsen

Ikke alt fungerer. Selv om bebo
erne er fornøyde med delings
økonomien i borettslaget, er det
ikke alt de vil ha.
– Vi ser at det er mange biler som
står her omtrent hele tiden, og fikk
en leiebil fra Hertz. Men den var
det ingen som brukte. Folk er nok
ikke helt klare for det ennå, så vi
får vente et par år og se om folk
har blitt mer kontinentale i bil
vanene da, sier Leif Ritter. //
10 BOLIG & MILJØ

Hva synes du om at dere
har utstyr til deling?
– Det passer
meg veldig godt,
det er sånn jeg
har levd hele
livet mitt. Jeg er
medlem av Wikipedia Norge og
har bodd i kollektiv det meste av
livet. Jeg bruker hengeren til kjøring
av søppel til Grønmo, henting av
møbler fra Ikea og flytting.

Til og med hunden
til styremedlem Leif
Ritter er en dele
hund. Den deler han
med en familie som
ikke hadde nok tid
etter at de fikk barn.
– Det eneste jeg ikke
deler er kona, sier
han.
– Når du har utsty
ret tilgjengelig sen
kes terskelen for å ta
vare på nærmiljøet
og få arbeidet gjort,
sier styremedlem
Caroline Hals.

Sara Walcott
– Det er bra
fordi man
slipper å kjøpe
inn verktøy selv.
Jeg har ikke
brukt det selv
ennå, siden jeg
ikke er hagemenneske eller driver
med oppussing. Men det er bra for
nabolaget og gjør at folk treffer
hverandre.
Bente Stav
– Jeg synes det
er supert. Selv
om jeg har mye
verktøy selv
tenker jeg at det
er fint å dele på
ting, for det koster jo. Jeg trenger et spett for å sette på plass en påle som skal støtte
opp et tre. Hvor ofte trenger man
det? Da er det fint å kunne låne.

Det kan være lurt
å kjøpe utstyret
om høsten, når
byggevare
butikken har salg.
– Jeg plukket med
en vogn med varer
for 40.000 kroner
og fikk 50 prosent
i rabatt, sier styremedlem Leif Ritter.
Han bidrar gjerne
med råd til andre
styrer som ønsker
delingsøkonomi.
Ta kontakt på
92249448.

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!

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

Tema økonomi

Vanner ut
regningen

I sameiet er det mange eldre og enslige som bor
i store leiligheter, og vi fikk tips av forvaltningskonsulenten om å installere vannmåler.
Vaktmester Tore Mikkelsen

Ullernparken boligsameie har spart nesten
400.000 kroner i året ved å måle vannforbruket.
T E K S T/ F O T O : H E N R I K S Ø R L I E

Vaktmester Tore
Mikkelsen i Ul
lernparken. Hvert
vanninntak har to
vannmålere, siden
Oslo kommune kre
ver én i reserve når
utvendig rørtykkelse
er over 32 mm.
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D

et kan være mye å spare
i vann- og avløpsgebyr,
spesielt for boligselskap med
garasjekjellere og store boliger.
Det oppdaget de i Ullernparken
i Oslo, et boligsameie med 218
leiligheter fra 52 til 159 kvadrat
meter. Flertallet er på rundt 100
kvadrat.
– I sameiet er det mange eldre
og enslige som bor i store leilig
heter, og vi fikk tips av forvalt
ningskonsulenten om å instal
lere vannmåler, sier vaktmester
Tore Mikkelsen i Ullernparken.
Det kommunale gebyret var
beregnet til nesten én million
kroner i 2015. Boligsameiet in
stallerte vannmålere på de fem
inntakene, og for dette betalte
de 326.000 kroner. Etter avlesing
i 2016 endte de opp med å betale
omtrent 600.000 kroner, en be
sparelse på hele 40 prosent.
– Ja, vi har allerede spart inn
investeringen flere ganger, sier
styreleder Hans Burkeland.
Rørlegger Tom Arne Røssum

Vi har allerede
spart inn investeringen
flere ganger.
Styreleder Hans Burkeland

i Ullern Rør legger til at det er
viktig å stoppe lekkasjer.
– Dette sameiet er fra tidlig på
80-tallet, og det er en del eldre
bad her. Da oppstår det oftere
sildringslekkasjer fra klosettet,
og jeg har vært her en del de
siste årene for å skifte paknin
ger. Du kan spare mange liter i
døgnet når slike lekkasjer blir
stoppet, sier Røssum.
Bruker lite vann. Forvaltnings
konsulenten, Kari-Anne Bakke
Lindland i OBOS, forvalter flere
boligselskap som har spart mye
penger på å installere vannmå
ler.
– Disse har til felles at det er
mange store leiligheter med
godt voksne beboere uten barn.
De bruker i snitt langt mindre
vann enn for eksempel barnefa
milier. I tillegg har boligselska
pene ofte store parkeringskjel
lere. Dette – i likhet med boder
og tekniske rom – er en del av
bruksarealet og beregnings
grunnlaget for vann- og avløps
gebyret i Oslo, sier Lindland.
Oslo kommune stipulerer
at det årlige forbruket utgjør
1,3 kubikkmeter vann for hver
kvadratmeter bruksareal, og
det samme gjelder i Bergen.
Forvaltningssjef Helge Minge i
OBOS Stor-Bergen forteller at
det er mange ulike satser og

Styreleder
Hans Burkeland
i Ullernparken
kan glede seg
over penger
spart. – Men vi
har nok av an
dre ting å bruke
pengene på.
Sameiet består
av ni blokker,
og nå skal vi
rehabilitere
betongen på
terrassene, sier
Burkeland.

Bla om og les
flere sparetips
på neste side.

beregningsmåter som brukes i
kommunene.
– Dette er mildt sagt
forvirrende både for styrer,
beboere og oss, og det er
vanskelig å budsjettere for nye
boligselskaper. Det virker som
flere og flere velger å installere
vannmåler for å bli belastet for
et riktig forbruk, selv om slik
installasjon også kan ha en bety
delig kostnad, sier Helge Minge.
I Ullernparken er det kun
installert måler på vanninntaket
til sameiet, og dette kan avgjøres
ved et styrevedtak. Hvis vann
målere skal installeres i hver
leilighet, er det en langt mer
kostbar operasjon som må
avgjøres på årsmøtet. //
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En krone her og
en krone der

Investeringen blir lønnsom fra dag én.
Vi har tatt opp et lån på 26 millioner
uten å øke felleskostnadene.

Hva gjøres i praksis for å holde kostnadene nede? Her er et knippe
tiltak som har gitt god effekt i ulike borettslag og sameier.

Styreleder Morten Andresen

TEKST: HENR IK SØR LIE

Lasse Szabo

Jan Egil Jensen

Pål Horsle

Simen Fjellheim

Styreleder i Nordskrenten borettslag på
Holmlia, Oslo (228 leiligheter)

Styreleder i Lund boligsameie,
Lillestrøm (105 boliger)

Styreleder i Ternetun 1 boligsameie,
Fornebu (39 boliger)

Styreleder i Lerbergmoen boligsameie,
Hokksund (75 boliger)

– Vi har fortløpende vedlikehold og fikser
en del ting før det blir større skader og dyrt
å utbedre. Det blir kanskje ikke de store
summene hver gang, men totalt er det en
del å spare.
– I 2007 fikk vi individuell energimåling.
Det bidro til at det ble spart ca. 35 prosent
av tidligere utgifter til
vann og oppvarming.
Medvirkende årsak
er nok at vi har gjort
det enklere å juste
re radiatoren. Folk
kan bruke en app på
mobilen for å styre
varmeinnstillingen.

– Vi har ikke hatt behov for å
øke felleskostnadene på åtte år,
mye takket være gjennomgang
av alle avtaler. Spesielt vakt
mestertjenester sparte vi mye
på, fordi vi fant ut at vi betalte
for en rekke tjenester vi aldri
brukte. Vi sparte også på nye
avtaler innen forsikring, strøm
og skadedyrkontroll.
– Bruk av ny teknologi har
også gitt besparelser. Vi har
skiftet ut lyspærene til ledlys
med sensor.

– Energi utgjør en stor kostnad, og vi har fått
besparelser gjennom bedre lysstyring og
varmeregulering av fellesområdene.
– Vi samarbeider med naboene. Sameiet
sto nytt i 2016 med ferdiglagde avtaler for
drift og vedlikehold. Etter hvert som disse
avtalene utløper, går vi gjennom dem sys
tematisk for å se om noe kan forbedres. For
tiden samarbeider vi med nabosameiene for
å få bedre betingelser på tv- og strømmetje
nester, og vi planlegger en fellesavtale for
vedlikehold av uteområdene.

– Vi er nøye på å gå gjennom fakturaer og
sjekke at vi ikke betaler mer enn vi skal.
Flere ganger har vi klagd og fått reduksjon.
– Inngåelse av gode leverandøravtaler, eller
reforhandling av gamle avtaler, er hoved
grunnen til at vi har spart mye penger.

Morten Andresen

Morten Kolstad

Styreleder i Manglerudjordet borettslag, Oslo (518 boliger)

Styremedlem i Keyserløkka Øst borettslag,
Oslo (267 boliger)

– Vi er i ferd med å få nedgravde avfalls
brønner, og da vil vi få lavere reno
vasjonsavgift. Vi regner med å spare
omtrent 150.000 kroner i året. I dag har vi
avfallsrom i 64 oppganger med totalt 136
avfallsdunker, og dette skal bli redusert til
ni hentepunkter.
– Vi bruker et firma som hjelper oss
med å få en god forsikringsavtale. Med
518 leiligheter har vi spart mye på dette.
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Vi har også et firma som hjelper oss med
å være proaktive overfor banken for å få
best mulig betingelser.
– Borettslaget bruker 5,5 GWh i året
på varmtvann og oppvarming. Vi er i
ferd med å skifte til bergvarme, og det er
beregnet at dette vil dekke 80 prosent.
Investeringen blir lønnsom fra dag én. Vi
har tatt opp et lån på 26 millioner uten å
øke felleskostnadene.

Har ditt
boligselskap
spart penger
på andre tiltak
enn de som
er nevnt her?
Bolig & Miljø
tar gjerne imot
tips, send en
e-post til
henrik.sorlie@
obos.no.

– Vi prøver å ligge i forkant når
det gjelder vedlikeholdsoppga
ver og ha en god plan, slik at
vi unngår store og uforutsette
kostnader. Typisk eksempel er
å skifte soilrør før det blir man
ge vannskader, eller å holde
vegetasjonen nede før vi må
kutte store trær.

BOLIG & MILJØ 15
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SEMINAR
REHABILITERING
AV BYGG
7.-9. november 2018
Color Fantasy / Kiel

Optisk brannvarsler, 2-pack

Optisk detektering av røyk - reagerer raskere
på ulmebranner. Leveres med 9 V-batterier .
36-6213

Billig i drift!
Alt på ett sted - på nett og i butikk. Vi tilbyr
levering på dør og mulighet for kvantumsrabatt
ved store bestillinger. Søk om konto og få
innvilget kreditt i dag!

1278 40

Skreddersydd for deg som har
ansvar og oppgaver i eksisterende
bygg. Kunnskap er nøkkelen til
vellykket rehabilitering.

303 20

For informasjon og påmelding:
www.rehabgruppen.no

Brannslukker 6 kg 34A

For bolig, kontor og industri. Slukker de fleste
typer branner.
36-4690

REHAB BYGG
GRUPPEN

1598 40
A part of San Sac Group

Kärcher S 650 feiemaskin

Cocraft PRO HR170-I høytrykkspyler

41-9030

41-1901

279
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• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
• Kostandseffektivt - mer rasjonell drift på renovasjon

4792

Vi leverer hele eller deler av prosessen
ing

far

Taklampe LED med sensor

Tennes automatisk ved bevegelse. Kan kobles sammen med inntil 14 ekstra
takplafonder, og da vil alle tennes samtidig. Ø 34 cm. Høyde 13 cm. IP44.
36-6077

e
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Bytt til sensorstyrt
belysning i oppgangen!
LED-pære 2-pack

4 W (tilsvarer ca. 35 W). 230 lm. Sokkel GU10.
Varmhvit.
36-1323

EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

HAGEMØBLER

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

Bli bedriftskunde: Registrer deg i butikk eller på clasohlson.no eller ta kontakt
med oss: clasoffice@clasohlson.no/ 23 21 40 00 så hjelper vi deg med registreringen.
Vi forbeholder oss retten til å ikke innvilge kreditt i særskilte tilfeller. Prisene er oppgitt
ekskl. MVA, og gjelder så langt beholdningen rekker, dog senest 31/12-2018.
Vi tar forbehold om ev. trykkfeil samt utsolgte produkter.

Handle nå

i butikk

clasohlson.no

23 21 40 00

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele Skandinavia!
Tel. 06130 • bunntomte@enviropac.no • www.enviropac.no

Tema økonomi

Bygde takterrasse
på dugnad
Da taket trengte rehabilitering, foreslo styrelederen å lage takterrasse
på dugnad. Egeninnsatsen har halvert byggekostnadene.
T E K S T : J O RU N N W O L D F O T O : M I C H A L T O M A S Z E W I C Z / M O R T E N BJ Ø R N F E LT/ R AG N A R S L E T T V I K

T

årnbo Nord borettslag ligger
i Tønsberg og består av 40
leiligheter fordelt på 11 etasjer,
med beboere i alle aldersgrupper.
Borettslaget ble bygget
i 1962, og det er lagt ned u
 tallige
dugnadstimer i årenes løp.
Likevel var denne dugnaden noe
utenom det vanlige.
– Sammen har vi bygget en stor
og allsidig takterrasse som er
flittig i bruk. Det startet med at
jeg tegnet et forslag og
presenterte det for general
forsamlingen. Beboerne likte for
slaget, og vi klarte å gjennomføre
rundt 80 prosent av p
 rosjektet
på dugnad, forteller styreleder
Morten Bjørnfelt.
Bjørnfelt har erfaring fra
bygg- og anleggsbransjen
med bakgrunn som tømrer
mester. Han har tatt styringen
i prosjektet, bestilt materialer
og lagt ned en god del timer på
taket. Borettslaget har også en
flink vaktmester boende som
har jobbet på dugnad. Det øvrige
arbeidet er gjort av beboerne i
felleskap.

Jørn Udahl og
vaktmester Jan
Kraus jobber med
rekkverket mens
Unni Kjøniksen
er i gang med
plantingen.
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Fint for naboskapet. Både
dugnadsarbeidet og resultatet
har vært positivt for naboskapet.
Når fellesarealet er pent opp
arbeidet med trivelig belysning,
fører det til at naboene rett som
det er møtes ute til en trivelig
stund med kaffe og kake, eller

De fikk nytt
taktekke før
terrassebordene
ble lagt.
Frank
Konradsen
hadde ansvar
for vanning
gjennom årets
tropesommer.

BOLIG & MILJØ 19
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D Ø R AUTO M AT I K K

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL
et glass vin på kvelden.
– Her er det mange som skal
ha æren for resultatet. Vi har
jobbet og hatt det trivelig. Dug
nad er for den som vil, og her
hos oss har vi folk som syns det
er gøy å være med å lage en ny
felles takterrasse. Dugnadsinn
satsen har ført til at kostnadene
er halvert.
Ikke alle har helse til å være

med på en slik dugnad, men i
Tårnbo Nord har de hatt god
bruk for alle. Den som ikke kan
snekre, kan kanskje steke vafler?
Flere har bidratt med en sum
til blomster, tomatplanter og
hengekøye.
– Vi har bygd gangbroer for å
legge til rette for rullator slik at
alle kan nyte den flotte utsikten
og kose seg i sola her oppe, sier
Bjørnfelt. //

FA K TA

Tårnbo Nord
er ett av tre
Tårnbo-boretts
lag, alle på ti
etasjer og 40
leiligheter.
Fra venstre:
Ann-Brita
Bjørnfelt, Turid
Paulsen, Morten
Bjørnfelt og
Margrethe
Konradsen.
Platået de sitter
på er bygd for
å kunne se over
veggen og nyte
utsikten.

Her er det mange
som skal ha æren
for resultatet. Vi har
jobbet og hatt det
trivelig.
Styreleder Morten Bjørnfelt

Bygge selv
Har beboerne lyst til å bygge noe selv, som sykkelskur og bod til
avfallscontainere – eller takterrasse? Det kan være smart å først
søke råd fra fagfolk for å avklare om tiltaket er teknisk mulig og om
det er søknadspliktig. Husk at dere må forholde dere til Plan- og
bygningsloven, som for eksempel:

POSTKASSER

Arealer med nivåforskjell på mer enn 50 cm skal ha rekkverk på
minst 100 cm. Er nivåforskjellen mer enn 10 meter, skal rekkverket
ha en høyde på 120 cm.
Frittstående bygg på opptil 50 kvm er ikke søknadspliktig, men
bygget må stå minst fire meter fra nabogrensen. Undersøk brannkrav for boder som står nærmere nabogrensen eller like ved egen
bygning.
Bruksendring av rom er søknadspliktig, f.eks. hvis et fellesvaskeri
skal gjøres om til felles oppholdsrom for beboerne.
Fasadeendringer er søknadspliktig. Det gjelder også ved bruksendring på taket – husets femte fasade.
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I sommer
var det bare et
fåtall insekter
som benyttet
hotellet på
takterrassen,
men kanskje
flere finner
veien i 2019?

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.
BOLIG & MILJØ 21

SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

Tema økonomi

Tid for budsjett
Her er en sjekkliste som kan brukes når styret går gjennom
budsjettutkastet fra forvaltningskonsulenten.
TEKST: HEIDI RØN EID

G

å igjennom budsjettet. Se
først på resultatet, nederst i
budsjettet. Hvis dette er negativt
må kostnader kuttes eller felles
kostnadene økes.
Vurder anbefalinger fra forvalt
ningskonsulenten og gi tilbake
melding på om styret ønsker å
følge disse.
Sjekk at planer er med. Dersom
styret har planlagt rehabilitering
neste år, gi beskjed til forvalt
ningskonsulenten slik at eventu
elle lån kan tas med i budsjettet.

Sjekk at planer
er med. Dersom
styret har planlagt
rehabilitering
neste år, gi beskjed
til forvaltnings
konsulenten.
Terje Sørhuus,
OBOS Eiendomsforvaltning
22 BOLIG & MILJØ

Se nøye på likviditets
budsjettet, som viser hvordan
resultatet svinger fra måned
til måned. Inntektene er jevne
gjennom året, mens noen
utgifter kommer én gang i året.
Sørg derfor for å ha en buffer, så
borettslaget eller sameiet har god
likviditet.
Styret bør alltid ha et kritisk
blikk på kostnadene, og gjerne gå
gjennom disse med forvaltnings
konsulenten. De største utgiftene
er kommunale utgifter. Det kan
være vanskelig å redusere disse,
men ikke umulig. Det går for
eksempel an å vurdere hyppighet
på renovasjonstjenester. Bank og
forsikring er andre viktige poster.
Forsikring. – Forsikring er en
stor utgift og prisene kan variere
betydelig. Hent inn tilbud fra
konkurrerende forsikringsselska
per ved jevne mellomrom, og se
om noen har bedre betingelser.
Forsikringsavdelingen i OBOS
innhenter vederlagsfritt tilbud
fra samarbeidspartnerne If, Gjen
sidige og Tryg.
Vurder brannsikringstiltak. De

Sørg for å
ha en buffer
slik at bolig
selskapet har
god likviditet.

koster, men kan gi reduksjon i
forsikringspremien.
Hvis boligselskapet har gjort
utbedringer, som å tekke om
taket eller skifte ut rørene, gi be
skjed til forsikringsselskapet. Når
risikoen for skade er mindre bør
forsikringspremien være lavere.
Vannskader er øverst på listen
over forsikringsskader i boretts
lag og sameier. Basert på skade
tallene lønner det seg å sørge for
at rørene er i god stand.
Ha god kommunikasjon med
beboere, og opplys om at for
sikringspremien påvirker deres
felleskostnader. Hvis de sjekker
under vasken og varmtvanns
beredere jevnlig, kan lekkasjer
oppdages tidlig og skadehistorik
ken forbli god.
Sørg for å ha en vedlikeholds
plan og vis til denne og skade
historikk når du forhandler pris.
Bank. Bankene setter i liten grad
ned renten med mindre de blir
spurt om det. Noen lån,
særlig eldre lån, kan ha
høy rente, så ta kontakt
med banken og be om
BOLIG & MILJØ 23
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TIPS

Tenk framover
Start planleggingen
allerede nå hvis noe
må gjøres i løpet av fem
eller ti år. Ta kontakt
med et konsulent
selskap og be om en
tilstandsrapport eller en
tilstandsvurdering. Da
får styret en god oversikt
over hva som bør gjøres
i årene framover, og kan
planlegge etter det.

Vedlikeholdsfond

en reduksjon av renten.
Vurder om lånet bør refinan
sieres. Kontakt flere banker og
sammenlign tilbudene. Det er
lite ekstraarbeid å kontakte flere
enn én, men det kan bety store
besparelser.
Hvis boligselskapet får lavere
rente på lånet, anbefales det
likevel å betale like mye per
måned som tidligere – men ha
kortere nedbetalingstid. Man har
som regel råd til å betale samme
sum som før, men det er bra å
ha nedbetalt lånet så tidlig som
mulig. Da er man bedre rustet
når det dukker opp behov for
nye tiltak som krever nye lån.
Andre tjenester:
Se på tjenester som vakt
mester og renhold ved jevne
mellomrom og undersøk om du
kan få en minst like god tjeneste
til lavere pris. Det er enkelt å
skifte leverandør, selv om det
trolig er mindre å spare her.
Øke eller senke felleskostnadene? – Det er sjelden forvalt
ningskonsulentene anbefaler å
sette ned felleskostnadene, fordi
all erfaring tilsier at det kommer
24 BOLIG & MILJØ

vedlikeholdsoppgaver før eller
senere. Det blir også uforut
sigbart for eierne hvis man
setter ned felleskostnadene for
deretter å måtte øke dem igjen
litt senere.
Felleskostnadene bør være på
et nivå som gjør at boligselska
pet går i pluss. Overskuddet kan
gå til å betjene nye låneopptak
ved rehabilitering, slik at øk
ningen i felleskostnader da blir
mindre.
Styret har ansvar for fornuftig
drift og vedlikehold av boretts
laget eller sameiet, og hvis
nødvendig er det ingen grense
for hvor mye felleskostnadene
kan økes. Ved store økninger bør
styret samarbeide med forvalter
og diskutere hvor mye fellesut
giftene skal økes om gangen.
Beboere bør informeres minst
én måned før felleskostnadene
øker.
Dersom tiltaket ikke er
nødvendig – for eksempel hvis
styret vil bygge svømmebasseng
– har styret kun anledning til å
øke felleskostnadene
med fem prosent. //

Årsmøtet eller generalforsamlingen kan vedta
å sette av penger i et
vedlikeholdsfond. Fordelen er at pengene da
er avsatt til vedlikehold,
men ulempen er at styret
ikke kan disponere disse
midlene fritt. Til gjengjeld
kan et fond skape større
forståelse blant beboerne om å bidra jevnt til
fremtidig vedlikehold.
Kilder:
Terje Sørhuus,
fagansvar økonomi
OBOS Eiendoms
forvaltning
Ola Lilleseth
Braaten,
seniorrådgiver
bedriftsmarkedet
OBOS-banken
Håkon Krogenæs,
teamleder
forsikring i OBOS

Når bør budsjettet være
klart?
Hvis dere ønsker å endre
felleskostnadene fra 1. januar, må budsjettet være
godkjent av styret innen
7. november. Betalingsinformasjonen for januar
blir sendt ut siste halvdel
av november. Felleskostnadene kan endres
gjennom hele året uten
ekstrakostnader for
selskapet. Rekker du ikke
fristen, vil endringen først
tre i kraft fra 1. februar.

Det er vanlige folk som sitter i styret i borettslaget. Da er det viktig å
huske på at vaktmesteren kan eiendommen og vil ta vare på eiendommen i et langsiktig perspektiv.

Vaktmestertjenester er god økonomi
Vaktmestertjenester
når dere ønsker profesjonelle
øyne i eiendommen

Maskinavdelingen
klipper gress og måker snø, feier grus
og spyler rent

Renholdstjenester
når fellesarealer skal være rene
og fremstå med trivsel

Vedlikeholdsavdelingen
når dere behov for reparasjoner av mindre art
eller bortkjøring av søppel

Gartnertjenester
våre gartnere sørger for at
plantene blomstrer til riktig tid
Hvert 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
BOLIG & MILJØ 25

Innspill

Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

S T R ØM KOS T NAD

Innhugg i
lommeboka
Hvorfor øker strøm
prisene, og hvor mye
mer vil strømmen
koste deg i år?
ANDREAS
MYHRE
Direktør krafthandel
i LOS Energy

Foto: Nadia Frantsen

F

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

lom på høsten i fjor,
så en iskald vinter, en
knalltørr sommer og en våt
september. Dette er bare
litt av det som bidrar til at
strømprisen svinger. La oss
se på hele regnestykket og
hva det vil koste deg som
OBOS-kunde. Jeg har analy
sert endringene de siste åre
ne, og ser to klare endringer
som slår inn for 2018:
• Strømprisene øker. Om
et øyeblikk skal du få vite
hvorfor og hvor mye.
• Folk flest har brukt mer
strøm i 2018 enn året før,
fordi vinteren var kald.
Strømprisen øker. Den sum
men du ser på strømreg
ningen, er satt sammen av
tre ulike deler – som utgjør
omtrent like mye hver:
• Kraftprisen, altså hvor mye
det koster å kjøpe strøm
men fra kraftverkene.
• Overføringen, altså prisen
du betaler for at strømnettet skal fungere.
• Avgiften, som staten
legger på toppen.
Disse tre delene utgjør til

sammen den strømprisen
du betaler, og summen av
disse ser i år ut til å ha økt
med omlag 30-40 pro
sent, eller 35 øre/kWh, litt
avhengig av hvor du bor i
landet. Men årsaken handler
om mye mer enn bare den
kalde vinteren og den tørre
sommeren:
Selve kraftprisen ser ut
til å øke cirka 50 prosent for
2018, med andre ord blir den
omlag 16 øre/kWh dyrere
enn året før. Hovedårsaken
er at kull og gasskraft har
blitt veldig mye dyrere, fordi
klimaavgiftene på denne
kraften har økt betydelig.
Her hjemme er det også
mindre vann i magasinene
enn vanlig, på grunn av det
fine – men akk så tørre –
været vi har hatt det siste
halve året.
Subsidiering. Som strøm
forbruker må du også betale
noe ekstra for elsertifikater.
Det er et pussig ord, men
dette er altså en subsidie
ordning som skal øke ande
len ny fornybar kraft i Norge
og Sverige, i praksis sol- og

vindkraft. Én ting er at
prisen på disse sertifikatene
har økt. En annen ting er at
forbrukerne må bære en litt
større del av dette spleisela
get i år enn i fjor.
Nettleien går til distribu
sjonen, altså strømnettet
som får strømmen hjem til
dine stikkontakter. De fleste
steder i landet har denne
leien økt litt, men ikke mye.
I prisen for nettleie ligger
det også en liten økning på
den såkalte forbruksavgif
ten, som er økt i takt med
den generelle prisstigningen
(konsumprisindeksen) i
2018. Og helt til slutt må vi
heller ikke glemme at alle
disse prisøkningene også får
merverdiavgift på toppen.
Ditt forbruk. Nå vet du hva
som påvirker strømprisen,
men for de fleste er det vik
tigste spørsmålet dette: Hva
vil det koste meg?
En gjennomsnittlig
OBOS-privatkunde bru
ker 9500 kWh strøm i året.
Til sammenlikning bruker
en vanlig enebolig i dag i
gjennomsnitt mellom 20.000

og 25.000 kWh, alt avhengig
av hvilke oppvarmings
løsninger som brukes. En
typisk privatkunde i OBOS
vil, med de endringene vi
nå ser i strømprisen, betale
1500-2000 kroner mer for
strømmen i år enn i 2017.
3000 kroner. Prisøkningen
er én ting, men forbruket
vårt har også økt i år. Den
kalde vinteren gjorde at
mange av oss skrudde
opp både varmekabler og
panelovner – og det trek
ker selvsagt mer strøm. Pr.
medio september kostet
strøm levert direkte i din
stikkontakt rundt 1,301,40 kr/kWh, men gjen
nomsnittsprisen for 2018
estimerer jeg til ca. 1,25 kr/
kWh. Bruker du 1000 kWh
mer i år enn i fjor, så koster
det ekstra forbruket ditt i så
fall 1250 kr.
Den korte konklusjonen
er derfor: Hvis du er en av
de som brukte ekstra strøm i
vinter, tipper jeg strømkost
nadene dine blir rundt 3000
kr høyere i år enn i fjor – når
alt er regnet med. //

Tlf. 22 86 57 96 | obosprosjekt@obos.no | obosprosjekt.no
BOLIG & MILJØ 27

Bomiljø kultur

Toner fra Vika
Vika borettslag holder jevnlig konserter for nabolaget, og i
kjelleren har de øvingsrom for tre band – som kan høres fra
pizzafryseren.
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D F O T O : I L J A C . H E N D E L

D

et er en kjølig høstdag i
slutten av september, men
inne på fellesrommet i Vika bo
rettslag er det lunt. På scenen
står Runa Himle og synger en
nydelig versjon av Joni Mit
chells «Both sides now» mens
Lasse Tømte spiller gitar.
– Vi arrangerer fester to
ganger i året. På vårfesten var
det fire band som spilte. Det
siste bandet var skranglerock
bandet Astroburger, og de var
over seg av å kunne spille så
høyt i en bakgård i Oslo. Da var
det noen som mente det var
litt for mye, sier Tømte.
Borettslaget har et eget
husband som er ansvarlig for
å arrangere høstfesten, mens
styret tar seg av vårfesten.
– Vi kan ikke gjenta den
samme festen hver gang.
Det er blant annet en opera
sanger og en klassisk fiolinist i
borettslaget, og vi vil vise fram
ulike ting. Så på høstfesten i år
ville vi ha poesi og viser.

– Da var det en broket for
samling som bodde her, noen
var husokkupanter og andre
hadde bodd her siden tidenes
morgen. I bakgården var det et
bilverksted og beboerne pleide
samles på taket av verkstedet
for å feste, sier Tømte.
Festene har de fortsatt, selv
om de er noe roligere i dag enn
da borettslaget ble dannet.
– Det å lage fester sammen
har alltid vært limet i boretts
laget. Det er viktig å møtes

Ingvild
Farestveit Hov
og flere andre
artister og
poeter bidro på
høstfesten.
Øystein Røger
stemmer gitaren
før kveldens
konsert.

Samhold. Fester har alltid vært
viktig i Vika borettslag. His
torien startet for 20 år siden,
da bygårdene var falleferdige
og ingen av beboerne eide lei
ligheten de bodde i. Så ble fa
saden fredet og beboerne gikk
sammen for å kjøpe gården.
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Øvingslokale i kjelleren.
Borettslaget har også noe så
uvanlig som et øvingslokale i
kjelleren.
– Det begynte med at vi had
de så lite musikk på festene.
Noen av oss ville starte et
band, og vi fikk dette rommet.
Borettslaget betalte for strøm
opplegget, og som betaling
måtte vi spille å festene, sier
Tømte.
I bandrommet står det

Over
øvingslokalet
ligger Joker, men vi
høres ikke i butikken
med mindre man
åpner lokket til
pizzafryseren.
Lasse Tømte
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trommesett, keyboard, forster
kere og flere gitarer. Tre band
bruker rommet som øvingslo
kale, som kan høres bråkete ut
for naboene.
– To naboleiligheter hører
tydelig når vi øver, men vi har
blitt enige om å avslutte spil
lingen klokken ti om kvelden,
og da er alle venner og forlikt.
Over øvingslokalet ligger Joker,
men vi høres ikke i butikken
med mindre man åpner lokket
til pizzafryseren. Da hører
man musikken ganske tydelig,
forteller Tømte.

Ingeborg (11)
og Max (10)
prøver seg på
trommene i
borettslagets
øvingsrom. Her
sammen med
Lasse Tømte
som spiller i ett
av bandene.

TIPS

Sosiale aktiviteter
Ønsker beboerne å bli
bedre kjent? Er det noen
som har lyst til å dra i gang
et arrangement? Her er
et utvalg aktiviteter som
har hatt suksess i ulike
borettslag og sameier:
TV-kveld med fotballkamp
Filmkveld for barn i ulike
aldersgrupper
Spillkveld

Dyktige artister. På kveldens
program står hele ti innslag. En
av dem er Øystein Røger, som
til daglig jobber som skuespiller
på Nationaltheatret.
– Det er kjempehyggelig å
opptre. Jeg bor i nabolaget og
kjenner Lasse, og det er et vel
dig godt miljø her. Det er ingen
penger i dette, men det er ren
og skjær glede, sier Røger. //

Petanque-turnering
Halloween-fest
St. Hans-feiring med bål
Sommerfest
Julegrantenning
Juletrefest med
tryllekunstner
Byttekveld, hvor beboere
bytter klær og andre ting

Enga Borettslag Oslo – Oppussing av 10 etasjer boligblokk i samarbeid med OBOS Prosjekt

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

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

Fagkunnskap gir trygghet – bruk en seriøs mesterbedrift

Fellesmiddager

Tlf 21 91 50 00 · www.malerhuset.no

Design: www.b-c.no

fordi det gjør det godt å bo her.
At naboer blir venner er en
kvalitet i livet.

Seminar boligselskap

Tre på seminar!
Hva synes du om høst
seminaret i Oslo?

Leif Haga
Styremedlem i
Nordskrenten borettslag,
Holmlia
Veldig fornøyd! De som
snakket var tydelige og
saklige. Et nyttig seminar,
og spennende det som er
på gang med Styrerommet
og Herborvi. Dessuten
positivt med utstillere som
ga raske svar.

Påfyll til styret
Kontakt oss
for GRATIS
løsningsforslag

Planlegg neste års lekeplass NÅ!
Vi har lekeapparater, treningsapparater og utemøbler til
DITT borettslag eller sameie. Bestill og få levert innen 1-3
uker. Ta kontakt for et godt tilbud eller se vår nettside.

info@sove.no I www.sove.no

_soveas_

Høstseminarene til OBOS
er i full gang, og først ut
var Oslo.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E
FOTO : HELLE A ASA ND

19. september var nesten 500
styremedlemmer samlet på Ul
levål til det årlige høstseminaret
arrangert av OBOS. Høstseminar
for styremedlemmer blir arran
gert i åtte ulike byer. Deltakerne
på Ullevål fikk middag og kaker,
åtte foredragsholdere og ni
utstillere.
– OBOS arrangerer disse semi
narene for å gi styremedlemme
ne faglig påfyll og en hyggelig
møteplass. Vi opplever at mange
kommer tilbake år etter år og
bruker seminaret til en sosial
samlingsplass for styret, sier
kursansvarlig Laila Grymyr i
OBOS.
Blant emnene var fremtidens
bredbåndsnett og hvordan OBOS
ser for seg smartere teknologi i
boligselskapene. Miljøtiltak og

Søve AS

støtteordninger sto på dagsor
den, med særlig oppmerksom
het rettet mot solcelleteknologi.
Deltakerne fikk dessuten høre
om prosjektet «Hei, Nabo!», om
naboskap og det å skape enga
sjement og eierskap til omgivel
sene.
I tillegg ble det viktigste i ny
personvernlov forklart, og det
nye Styrerommet.no og planene
for Herborvi ble presentert. Det
var en av de nye funksjonene
i Styrerommet.no som stakk
av med den største applausen
i løpet av kvelden. Nå skal det
bli mye enklere å få refundert
utlegg! //

Arrangørene
kunne note
re hele 470
påmeldte i Oslo.
Fra venstre: Anita
J. Vegsgaard,
Anette Lona,
Laila Grymyr og
Anni Broch i Divi
sjon forvaltning
og rådgivning i
OBOS.

Farzana Riasat
Varamedlem i Dreie
skivakvartalet borettslag,
Kværnerbyen
Jeg synes det var veldig
vellykket. Man får oppsummert alt man trenger,
egentlig. Likte særlig å
høre om «Smart Living» og
Styrerommet.

Ni utstillere
 emannet med 35
b
personer svarte
på spørsmål
om blant a
 nnet
ladestasjoner og
bredbånd.

Stian Evja
Styreleder i Åkebergveien
18 sameie, Tøyen

Tips! Info om høstens kurs og
seminarer ligger på Styrerommet.

Synes det var inspirerende.
Ganske mange nye ting,
særlig interessant med
GDPR og Styrerommet.
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Når alt er nytt
Styrer i helt nye boligselskap har en omfattende oppgave foran seg.
Men fortvil ikke, det finnes gode råd på veien.
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : ILJA C. HEN DEL

I

2016 ble det igangsatt bygging
av 31.000 boliger i Norge, hvor
av 54 prosent var leiligheter. Det
betyr nærmere 17.000 leiligheter
fordelt på en rekke boligselskap
– som nå er i ferd med å ferdig
stilles. Det betyr også en rekke
nyopprettede styrer med mange
spørsmål.
– Den største utfordringen
med å være styremedlem i et
nytt sameie er at det ikke er noe
å overta eller å bygge videre på.
Du må starte på scratch, og mye
må på plass veldig fort. Det er
lett å bli overveldet i starten, sier
styremedlem Elisabeth Hvaal
Lingaas i Petersborgkvartalet bo

ligsameie – som ligger på Ensjø
og var nytt i 2016.
– En annen utfordring er at
du flytter inn i et helt nytt bygg,
med alle utfordringer rundt
klagesaker til utbygger. Både
fra styret selv på det som angår
fellesområdene og klagesaker
man blir involvert i fra beboere,
sier hun.

ordinær generalforsamling.
– Det første man bør gjøre som
nytt styre er å få på plass rutiner
og delegere arbeidsoppgaver.
Da er det tydelig hvem som gjør
hva og man slipper at én person
blir sittende med all jobben,
sier Monica Bodin-Wilhelmsen,
prosjektansvarlig i avdeling
Medlemslag i OBOS.
– Det er også viktig å kom
munisere godt med beboerne.
Mange har ikke kjøpt ny bolig
før, og må få informasjon om re
klamasjoner og lignende. Styret
er ansvarlig for reklamasjoner
på fellesområder. Det å følge opp
reklamasjoner er en stor del av
styrets hverdag i starten.

Kom i gang. I sameier er det
vanlig at beboere danner et
interimsstyre noen måneder før
de første beboerne flytter inn. I
borettslag utgjør utbygger som
regel styret, fram til beboerne
flytter inn og avholder en ekstra

Beboerne
flyttet inn
etappevis over
ett år, og det
ble mye gjenta
kende arbeid for
styret i starten.
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Lang innflyttingstid. I Petersbor
gkvartalet flyttet de første bebo
erne inn i april 2016. Først over
ett år senere var alle på plass.
– Her har det vært innflytting
i flere etapper. For hver etappe
oppstår mange av de samme
utfordringene, og styret får de
samme spørsmålene. Styret må
i tillegg delta på overtakelses
forretning av fellesområdene
ved hver etappe. Så det er mye
repetitivt arbeid i starten, sier
Hvaal Lingaas.
Styret måtte også få på plass
alt fra dørmatter i oppgangene
til renholds- og vaktmestertje
nester.
– Vi brukte mye tid på å hente

– Vi ønsker
sterkt å legge til
rette for et godt
naboskap. Men
det tar tid å få
oversikt over
hva beboerne
ønsker, for
eksempel utfor
ming og bruk av
fellesarealene,
sier Elisabeth
Hvaal Lingaas.
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FAK TA

Den største utfordringen med å være
styremedlem i et nytt sameie er at det ikke
er noe å overta eller å bygge videre på.
Elisabeth Hvaal Lingaas

Lille Tøyen

Tøyenparken

Ensjøveien
Kampen park

inn anbud på ulike tjenester. Det
er viktig at styret ikke hopper
på det første og beste. Og så vil
jeg anbefale å inngå mindre
omfattende avtaler, eller anbe
falte standarder først, og heller
oppskalere hvis behovet skulle
oppstå. Det er enklere enn å
nedskalere når man allerede har
inngått en avtale.
Få oversikt. Som nytt styre er
det vanskelig å vite hvor store
utgifter man får og hvor mye
beboerne bør betale i felleskost
nader.
– Vi satte felleskostnadene
etter et forslag fra OBOS, og
fakturerte dobbel felleskostnad
de første månedene for å få
en liten buffer. Først over ett
år etter at de første flyttet inn
var alle leilighetene overtatt av
beboere, og først året etter det
igjen, nå i 2018, har vi oversikt
over hvor mye sameiet faktisk

Petersborgkvartalet SE
ligger i Sigurd Hoels vei
47-63 på Ensjø i Oslo

2016
Bygget
De første beboerne
flyttet inn i 2016 og de
siste i 2017

bruker på for eksempel strøm,
vaskefirma og vaktmester, sier
Hvaal Lingaas.
– Som et nytt styre vil man
gjerne gjøre veldig mye veldig
fort, for man blir jo engasjert i
rollen, men man må begrense
seg i påvente av stabilitet og
økonomisk oversikt før man vet
hva som er mulig. //

Elisabeth Hvaal
Lingaas ble styre
medlem i sameiet
noen måneder før
de første beboerne
flyttet inn.

Bruk verktøy som Styrerommet og boligselskapets hjemmeside til å
holde orden på kontrakter
og kontaktinformasjon til
sentrale personer.
Opprett nødvendige
komiteer, for eksempel
en grøntgruppe. Dediker
én person fra styret til
hver komité som har det
overordnede ansvaret.
Lag undermapper i innboksen i styrets e-post til
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Enheter
Sameiet består av 210
leiligheter

forskjellige arbeidsoppgaver eller hovedområder.
Ha heller flere korte styremøter enn få og lange.
Da kan sakene fort hope
seg opp.
Folk er nysgjerrige på hva
styret jobber med, og det
er bedre å informere for
mye enn for lite.
Ha en forventningsavklaring på hvor raskt beboerne kan regne med å få
svar på henvendelser.
Gi beboerne god
informasjon om hvem
de skal kontakte i ulike
situasjoner, slik at de for
eksempel ringer Canal

Digital hvis noe er galt
med dekoderen – og ikke
kontakter styret.
Ikke undervurder mengden med flytteemballasje
og søppel som hoper seg
opp under innflyttingsfasen og en tid etter. Det er
viktig med containere som
tar unna dette, slik at ikke
øvrige avfallssystemer
kontinuerlig overfylles.
Etablerte styrer i nabolaget kan ha nyttige tips
og informasjon som letter
oppstartsperioden.
Ikke glem at forvaltningskonsulenten kan bidra
med smått og stort. Ta
kontakt!

Økt trygghet i bomiljøet
Tilstedeværelse fra Nokas’ mobile vektere og
kameraovervåkning gir større trygghet i ditt miljø.

Kvadratmeter

Tips til nye styrer
Det lønner seg å etablere
gode rutiner og fordele
arbeidsoppgavene. Gjør
bruk av den kompetansen
og interessen som hvert
styremedlem har.

210

Leilighetene er fra
45 til 130 kvm

Nabolaget
Diverse servicetilbud
vokser fram etter hvert
som bilbyen Ensjø erstattes
av boliger. T-banen tar fem
minutter til Jernbanetorget.

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

Styreleder Knut
Myra.
Tom Mathisen
bidro fra scenen
under festen i Nøkle
vann borettslag.

60 år ved skogkanten
Nøklevann borettslag på Bøler la mye arbeid i jubileumsfesten
og fikk fornøyde beboere tilbake.
T E K S T T Y R A T. T R O N S TA D F O T O K N U T M Y R A

L
La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent
Avløpsrør i borettslag og sameier trenger regelmessig tilsyn. TT-teknikk har over 30 års erfaring
med rørinspeksjon og kontroll av avløpsrør. Med godkjent teknologi og flinke fagfolk kan vi
utføre både kontroll og fornying av rørene slik at man unngår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

ørdag 1. september var
det fullt trøkk i Nøkle
vann borettslag på Bøler
i Oslo. Borettslaget, som
består av 192 leiligheter i
rekkehus og firemannsboli
ger rett ved Østmarka, feiret
sitt 60-årsjubileum med
gatefest, grilling, musikk
og konkurranser for alle.
Styreleder Knut Myra puster
lettet ut, for det lå mye
planlegging og arbeid bak
jubileumsfesten.
– Til selve festen fikk vi,
i samarbeid med Bymiljø
etaten, stengt av deler av
gata. Der satte vi opp bord
og stoler, telt og griller.
Det ble også rigget opp
en scene hvor der det ble
avholdt konsert for rundt

210 voksne og 90 barn, sier
styrelederen.
Tidligere har borettslags
festene blitt avholdt på en
sportsplass i nærheten. Det
at borettslaget nå la festen
til gata, gjorde at det ble
lettere for flere å være med.
– Fem av beboerne som
flyttet inn i 1958 kom opp
på scenen under festen og
fortale litt om hvordan det
var å flytte til Nøklevann
borettslag for 60 år siden,
forteller Myra.
Styret og velferdskomite
en samarbeidet om plan
leggingen.
– Vi delte alle boenhetene
inn i fire dugnadsgrupper.
En beboergjeng rigget, andre
pyntet, noen ryddet under

festen, andre ryddet dagen
derpå. For å informere om
festen brukte vi alt fra infor
masjonsskrivet Nøkkelen,
til trykte flyveblader, hjem
mesider, Facebook og sms
– og ikke minst en hyggelig
prat med beboere man traff
i ulike settinger.
Han forteller at det har
haglet med positive tilba
kemeldinger fra beboere i
etterkant av arrangementet.
– Grunnen til at festen ble
så vellykket, ligger i at dette
var noe vi arrangerte og
gjennomførte i fellesskap.
Alle var engasjerte og entu
siastiske. Gjennom arbeidet
i dugnadsgruppene ble nye
vennskapsbånd knyttet
mellom naboer som før kun

FAK TA

Nøklevann Borettslag
Bøler, Oslo
Borettslaget består av 42
horisontaldelte trehus med
til sammen 192 leiligheter
Sto klart for innflytting
mellom april 1958 og mars
1959
Tegnet av arkitekt Helge B.
Thams

var på hils. Festen i seg selv,
og ikke minst dugnadsar
beidet før, under og etter,
har absolutt gjort noe med
både naboskap og samhold,
avslutter styrelederen. //

GRAVEARBEID
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Guide

Sunt inneklima
etter rehabilitering

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.

V IN T E R

Vinter og sne
Plutselig blir det vinter.
Det lønner seg å være
forberedt.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E
F O T O : I S T O C K .C O M

Ventilasjon er viktig ved
rehabilitering

Husk å tømme og stenge av
vannet til utekraner. Frosne
vannrør som sprekker er et
vanlig problem.

Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering
oppstår det behov for kontrollert ventilasjon.
Hus og helse har behov for frisk luft. LUNOS
desentral ventilasjon med varmegjenvinning
er diskret og opptar ikke plass i leiligheten.
Ventilatorene monteres i ytterveggene.
Systemet bruker mindre strøm enn en
sparepære!

På senhøsten bør man få sjek
ket at sluk, takrenner og nedløp
er frie for blader og annet rusk.
Da minsker faren for frostspreng
og vannlekkasjer.
Minn beboere om å rense sluk
på balkong og terrasse.

• Reduserte energikostnader
• Ingen plasskrevende aggregat

Hvis det er varmekabler i sluk
og nedløp, husk å slå dem på.

eller ventilasjonskanaler
• Enkel installasjon, drift

Er du usikker på om varme
kablene i taknedløp virker? Få en
elektriker til å sjekke.

og vedlikehold
• Nå i fler enn 1.300 norske boliger

Balansert ventilasjon – rett i veggen

Ha gode rutiner for snøbrøyting
og strøing av gang- og bilveier.
Sørg for å ha et oppdatert brøyte
kart, og sett opp brøytestikker.

Ring 944 76 073 for
referanser til borettslag

gasta.no

Sjekk at snøfangerne er intakte
og hold takutspring under opp
syn, spesielt ved steder hvor folk
ferdes og biler parkeres.

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

Varselskilt må settes opp umid
delbart hvis det er fare for snøras
eller istapper.
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Guide IT-løsninger

SELVBETJENT BETALING MED NAYAX
GJØR HVERDAGEN ENKLERE!

Utrulling av Styrerommet.no

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.

I høst blir de hundre første koblet på ny versjon av Styrerommet.

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

TEKST: HENR IK SØR LIE

I

september fikk de første boligselska
pene prøve det nye Styrerommet, og i
løpet av høsten skal minst hundre være
koblet til den nye løsningen. Prosjekt
leder Simon Vennerød-Diesen i OBOS
forteller at man ønsker å justere funk
sjoner og rette feil før alle boligselskap
får tilgang.
– OBOS forvalter over 4000 boligsel
skap, og vi hadde ikke klart å håndtere
tilbakemeldingene på en god måte om
alle skulle fått tilgang samtidig. Men
innen sommeren skal alle som ønsker
det få tilgang. Vi jobber for å tilby en
topp moderne og mobilvennlig løsning
som skal inneholde det styret trenger
for å utføre oppgavene sine. I 2019
kommer vi kontinuerlig til å utvikle
nye moduler og finjustere funksjoner
etter tilbakemelding fra brukerne, sier
Vennerød-Diesen.

Noen bruksområder:

I første omgang er det særlig to
sentrale moduler som er utviklet i den
nye løsningen: Styremøter og HMS. Det
jobbes samtidig for å videreutvikle en
betaversjon av digitale årsmøter, og
ikke minst en funksjon som skal gjøre
det svært enkelt å få refundert utlegg.
En betaversjon av denne blir lansert
før jul i år.
Det pågår i tillegg et større
utviklingsarbeid for Herborvi.no, og
ny versjon er planlagt til våren. Det
jobbes nå med konseptutviklingen,
og deretter skal det programmeres og
testes av brukerne.
– Vi har også en annen løsning
på trappene, som vi har kalt Nabo
laget. Der er nedslagsfeltet større, og
inkluderer nærliggende boligselskaper,
næring og andre interessenter,
forteller Vennerød-Diesen. //

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•
NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Fagutdannede låsesmeder

De første brukerne

Trygghet for våre kunder

1. Hvilke funksjoner i det gamle Styrerommet har du brukt mest?
2. Hva er førsteinntrykket av det nye Styrerommet?

2. Fantastisk! Det er mye mer
oversiktlig og enklere å bruke.
Virker som det er langt færre
steg i en prosess, slik at det
går raskere å utføre oppgaver.
Og bra at innloggingen er blitt
enklere.
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Service og kompetanse

MENINGER

1. Jeg er sekretær i styret og
bruker mest styrereferater og
fakturagodkjennelse.

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

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.
OBOS annonse 188x129mm 0117.indd 1

Hanne Sørli
Styremedlem
i Mangle
rudjordet
borettslag,
Oslo

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

Britt Solstad

Styremedlem
i Ternetun 1,
Fornebu
1. I dag bruker
jeg mest
økonomimodulen, ser på kontoutskrifter, resultat og balanseregnskapet, i tillegg til å gå
gjennom e-posten.
2. Det virker brukervennlig og
enkelt. Synes jeg fikk en veldig
god oversikt over modulene
som lå der. Synes også det er
positivt med digitale årsmøter
og at beboerne kan stemme på
saker digitalt. I tillegg bra med
raskere innlogging.

•Adgangskontroll

•Service på hele dørmiljø

Simen
Fjellheim

Morten
Andresen

•Elektronisk avlåsning

•Reparasjoner / Feilsøking

Styreleder i
Lerbergmoen
boligsameie,
Hokksund

Styreleder i
Manglerud
jordet
borettslag

•Låssystem

•Postkasser

•Dørautomatikk

•Porttelefon / Calling

1. Vi byttet til OBOS først i år
og har derfor lite erfaring med
Styrerommet. I hovedsak har
jeg brukt fakturabehandling og
litt e-post.

1. Fakturabehandling og styremøter er det jeg bruker mest.

2. Det nye Styrerommet virker
ryddig, moderne og lettforståelig. Fint at det passer til ulike
plattformer, som pc, mobil og
nettbrett.

2. Med det gamle systemet
måtte vi stadig logge oss inn
på nytt under styremøter, men
den nye løsningen ser veldig
bra ut. Ny design hjelper, og
det virker stabilt.

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

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

NYBA
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Guide juristen

FOKU

I

STYREHONORAR

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

Kontakt oss for
gratis befaring:
ILLUSTRASJON: ISTOCK

Lønn for strevet
Hvilken praksis er vanlig for
fastsettelse av styrehonorar i
boligselskap?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Stundom oppstår spørsmålet
om styrehonorarer opp i boretts
lag og sameier. Loven har ingen
regler om styrehonorar utover at
både borettslagsloven i § 8-4 og
eierseksjonsloven i § 55 fastslår
at det er generalforsamlingen
eller årsmøtet som fastsetter et
eventuelt honorar. Det er med
andre ord ikke opp til styret selv
å bevilge seg dette. Styrehonorar
er ikke obligatorisk, og styret har
ikke noe krav på styrehonorar.
Det er årsmøtet/generalforsam
lingen som fastsetter at det skal
betales og de økonomiske ram
mene for det. Dette behandles
og vedtas som egen sak. Det er
vanlig at det foreligger et forslag
til størrelse på honoraret, men
dette er ikke bindende og det
kan vedtas så vel et høyere som
et lavere beløp.
Det er alminnelig praksis med
etterskuddsvis fastsettelse, selv
om loven strengt tatt ikke er til
hinder for at det fastsettes for
skuddsvis. Det siste kan tenkes
aktuelt der man engasjerer en
«profesjonell» styreleder som
ønsker sikkerhet for å få betalt,
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uavhengig av hva eventuelle
opprørske generalforsamlin
ger kan tenke seg å finne på i
framtiden.
Loven gir ikke noen nærmere
anvisning på størrelse, bereg
ning eller fordeling av honoraret.
Det kan således tenkes mange
forskjellige formater, herunder
time for time, møte for møte
eller en rund sum for hele perio
den. Vanlig praksis synes å være
at honoraret fastsettes ut fra bo
ligselskapets størrelse, og at det
vedtas som en «rund sum» som
styret selv bestemmer fordelin
gen av seg imellom.
Styret har et vidt skjønn når
det gjelder fordelingen av sty
rehonoraret, og vi er kjent med
nær sagt alle mulige variasjoner
rundt dette. Det synes å være
vanlig at styreleder får en større
andel av det samlede honoraret,
men vi kjenner også ren likede
ling. Fordelingen kan endres fra
år til år, og kan her blant annet
hensynta individuell innsats.
Selv om man i flere år har fulgt
én bestemt praksis ved forde
lingen, vil dette ikke gi grunnlag
for noe rettskrav på at samme
fordeling skal følges i all framtid.
Der styrehonoraret bevilges som
en «rund sum» for hele «styre
året», er det ikke gitt at det skal
brytes ned i månedlige delsum

Styre
honoraret er
kompensasjon
for det vanlige
styrearbeidet.
Ekstraordinær
arbeidsbelast
ning kan kom
penseres.

mer der det er snakk om å
godtgjøre noen styremedlemmer
for deler av en styreperiode. Det
må antas å være betydelig rom
for å se hen til arbeidsomfang,
belastning etc. i den aktuelle pe
rioden det er snakk om. Dette er
i utgangspunktet opp til styrets
frie skjønn.
Styrehonoraret forutsettes
å være kompensasjon for det
vanlige styrearbeidet. Av og
til dukker det imidlertid opp
spesielle saker som må følges
opp særskilt, for eksempel ved
større rehabiliteringsarbeider.
Dette kan medføre en ekstraor
dinær arbeidsbelastning utover
det vanlige styrearbeidet, og
spørsmålet blir om enkelte
styremedlemmer skal kompen
seres for dette særskilt. Det er
ingen ting i veien for å gjøre
dette. Styrehonoraret er som
nevnt ment å kompensere for
ordinært styrearbeid, ikke for
ekstraordinære forpliktelser,
men det bør gjøres på en slik
måte at det ikke kan lede til
kritikk. Således må det være
full åpenhet om at det betales
slike godtgjørelser. Det må være
snakk om et «normalt» nivå på
godtgjørelsene, og de oppgaver
styremedlemmet utfører må
ikke stille en i noen form for
interessekonflikt. //

64 84 55 20
salg@noen.no
www.noen.no

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

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

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

Les mer på www.postkasse.no

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

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!

Bolig & Miljø dette er obos

Mye på gang
Det er mange spennende prosjekter i OBOS
for tiden, hvor målet er å gi både beboere
og styret en enklere hverdag. Vi har tidligere
omtalt det nye Styrerommet, som vi har gledet
oss til å lansere. Nå er første versjon under
utrulling! Arbeidet med en ny og forbedret
hjemmesideløsning for boligselskapene
er også godt i gang. Samtidig vil vi se
på løsninger for å binde nabolag tettere
sammen, og således tilrettelegge for et

enklere samarbeid mellom styrer i forskjellige
boligselskap og gjøre det enklere for beboere
å navigere på tvers av juridiske enheter der
dette er ønskelig. For oss er det viktig at ny
teknologi benyttes smart og bidrar til å løse
problemer eller tungvinte situasjoner – ikke
skape nye. Vi ønsker å fjerne «steinen i skoen».
Vi skal dyrke nye ideer som gjør oss i stand til
å levere det neste nye produktet og den neste
nye tjenesten våre kunder vil ha.

Kurskalender
Forsikring
Forsikring oppleves av
mange som et komplisert
område, og vi erfarer at det
er en rekke spørsmål knyttet til dette. Kurset er for de
som ønsker å oppdatere
seg på forsikringsfeltet.
Tid: 25. oktober kl. 17-20

Visste du at …
OBOS sponser
bysyklene i Oslo og
ser om det er mulig å
sette opp stativer med
elsykler i flere byer?

Sted: Hammersborg torg 1
Vi støtter Hybel.no som har som
mål å forenkle leiemarkedet og
gjøre utleieprosessen enkel, trygg
og effektiv for både utleier og
leietaker?

Tilstandsvurdering og ved
likeholdsplanlegging
På kurset ser vi nærmere
på ulike vedlikeholdsområder, peker på risikomomenter og gir deg tips til
hvordan styret best kan
forebygge skader.
Tid: 30. oktober kl. 17-20
Sted: Hammersborg torg 1

Vi gjennom OBOS Sverige og
Kärnhem er en av Sveriges
ledende boligutviklere?

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

5

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

Juss i borettslag
Som styremedlem kan du
komme opp i saker som må
løses ved hjelp av juridiske
retningslinjer. På dette
kurset vil juridisk avdeling
i OBOS ta for seg spørsmål
knyttet til styrets juridiske
plikter og rettigheter.
Tid: 1. november kl. 17-21

Noe av hva vi tilbyr

Planlegg vedlikehold
Langsiktig planlegging av vedlikeholdet øker
byggets levetid og gir kontroll og forutsigbarhet
for styret. «Vedlikeholdsnøkkelen» fra OBOS
Prosjekt er en femårsplan som utarbeides etter
befaring av eiendommen, og angir:
• Aktuelle vedlikeholdstiltak
• Kostnaden for gjennomføring av tiltakene
• Forslag til prioritering av aktuelle tiltak
års
garanti

OBOS Energi starter
byggingen av tre nye
vannkraftverk i Fjærland i
Sogn og Fjordane?

Budsjett 2019
Har dere en avtale med oss som ikke inkluderer
utarbeidelse av budsjett, men ønsker hjelp til
budsjettarbeidet? Vi hjelper gjerne til og gir for
eksempel forslag til prisjusteringer, tips om hva
styret må huske på, eller utarbeider et forslag til
drifts- og likviditetsbudsjett.

Forsikring I
Vi innhenter gjerne forsikringstilbud for
boligselskapet hos våre samarbeidspartnere
If, Tryg og Gjensidige – vederlagsfritt. Vi gir råd
om hvilken dekning dere bør ha og om det er
behov for tilleggsdekninger som ikke er med i
standardvilkårene. Flere tilbydere bidrar til sunn
konkurranse i markedet.
Forsikring II
Har boligselskapet forsikring via OBOS?
I så fall håndterer vi alle forsikringsskader for
boligselskapet – vederlagsfritt. Styremedlemmer
og beboere kan melde skade til oss på
forsikring@obos.no eller tlf. 22868398. Styret
holdes fortløpende orientert om skadesaken.

Sted: Hammersborg torg 1
Kommunikasjon
Som styremedlem kan du
få behov for kompetanse
om møtekultur, samarbeid,
kommunikasjon og konflikthåndtering. Kom på kurs og
lær mer om disse temaene!
Tid: 7. november kl. 17-21
Sted: Hammersborg torg 1

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

Maskiner og utstyr

DEKKSTATIV.no
Avfallshåndtering

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

Heis

VI HAR MASKINER SOM VEDLIKEHOLDER
ALT DU TRÅKKER PÅ.
Hako Ground & Garden AS, Lindebergvegen 5
Sørum Næringspark, 2016 Frogner, Tel. 22907760 - www.hako.no

Postkasser

• Service
• Reparasjoner
• Modernisering
• Rehabilitering
• Boligheiser
• Personheis-vareheis
• Nyanlegg
www.heiskompaniet.no - tlf. 481 44 48
mobil 483 88 155

Baktrappa

Fasade og tak – vår sak!

Låsesmeder

?

OBOS-quizen
av Eddie Chr. Thomas

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

1.

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

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

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

Radonmålinger - Radontiltak
Spesialrabatt til borettslag/sameier!

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

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

› Reklamemotiver
››Reklamemotiver
Reklamemotiver
ogog
og
skilter
skilter
skilter

› Gamle
››Gamle
Gamle
bygninger
bygninger
bygninger

› Vedlikehold
››Vedlikehold
Vedlikehold
næringseiendommer
næringseiendommer
næringseiendommer

› Innvendig
››Innvendig
Innvendig
oppussing
oppussing
oppussing

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

› Dekorasjoner
››Dekorasjoner
Dekorasjoner

› Gulvarbeider
››Gulvarbeider
Gulvarbeider

Malertjenester

3.
4.

5.

Tlf. 21960350 www.radonlab.no

6.
7.
8.

Skilt

9.

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

DEKORASJON
DEKORASJON
DEKORASJON

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

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

tlf

22 61 63 00

epost

Test deg selv!

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

Radonmåling

En av Oslos ledende låsesmeder!

SKRUE MCDUCK

Hedrer god arkitektur

2.

Blikk/kobberslagere

Penger er ikke alt, bare
man har nok av dem.

I hvilken kinoaktuell norsk film møter
vi Kristian Eikjord spilt av Kristoffer
Joner?
Hva kalles katteslekten som
består av de fem store kattedyrene
løve, tiger, jaguar, leopard og
snøleopard?
Hva heter hovedstaden i Litauen?
I hvilken fotballklubb i OBOS-ligaen
(1. divisjon, menn) er engelskmannen
Mark Dempsey hovedtrener?
Hva heter bestevennen til
Fantorangen?
Hvilken ukedag heter «Donnerstag»
på tysk?
Hva er en ønolog ekspert på?
Hva står U’en for i forkortelsen URLadresse (nettadresse)?
Hvem var kjent for å kjøre pirattaxi i
TV-serien «Borettslaget»?

10. Hvilken gruppe gav ut
musikkalbumet «London Calling» i
1979?
11. Hvem representerte Norge i den
internasjonale finalen i Melodi Grand
Prix i England i 1982?
12. På svensk heter denne
tegneseriefiguren «Knasen», hva
heter han på norsk?
13. Hvem var den første justisministeren
i Erna Solbergs første regjering?
14. Hva er «Sinnasnekker’n» på
TVNorges egentlige navn?
15. Nevn ett år som Napoléon
Bonaparte levde.

I fjor var det en ombygd majonesfabrikk som vant Oslo bys arkitekturpris. I år kan det bli to gangbruer,
et kulturhus eller en gruppe førstehjemsboliger. Oslo bys arkitekturpris er kommunens måte å hedre
ny og god arkitektur på. De ti beste
kandidatene er utstilt på Rådhusplassen i hele oktober.
Finalistene er Kulturhuset 2.0 ved
Youngstorget (åpent og demokratisk møtested), Jungelbrua og Bumerangbrua på Haugerud (knytter
bebyggelse, turveier og grøntdrag
sammen) og et boligprosjekt på
Furuset (klimasmart og sosialt
bærekraftig).
– Årets finalister er omsorgsfulle
tilskudd til Oslo-arkitekturen, heter
det i juryens begrunnelse. Hvem
som når helt til topps blir offentliggjort 18. oktober.

FOTO: ARE CARLSEN

Anleggsgartnere

SVAR: 1. Skjelvet 2. Brølekatter 3. Vilnius 4. Kongsvinger Toppfotball 5. Eddie 6. Torsdag
7. Vin 8. Uniform (Uniform Resource Locator) 9. Piirka (Kellivoite Kollonemi, spilt av Robert
Stoltenberg) 10. The Clash 11. Jahn Teigen og Anita Skorgan «Adieu» 12. Billy (Beetle Bailey)
13. Anders Anundsen (FrP) 14. Otto Robsahm 15. 1769-1821

post@kaasa.no

Boligprosjektet på Furuset er blant
de ti beste kandidatene.

Brannsikring

Vaktmestertjenester

BRANNSIKKERHET!
Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

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

Knem & Næsvik AS

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

Radio Gaga

Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

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

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

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

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

vaktmester-oslo.no
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Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

Spar opptil 90% av
strømkostnadene
Slipp Nycklar Aptus Norge.indd 1
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18 LOKALE EIENDOMSMESSER
I LØPET AV 2018

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

OBOS-banken finansierer
boligdrømmen

Ta kontakt med oss for en uformell prat.

MILJØ - SIKKERHET - KOMFORT

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.

-med den beste teknikken fra STEINEL

Les mer på
www.bolig2018.no

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

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

SE HER! Bolig2018 i Sandvika 31/10!

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

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

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

Byggforsk 2018: Fuktsikre løsninger for kjellervegger
Fukten i veggene kan komme direkte inn gjennom veggen dersom den utvendige fuktsikringen
ikke fungerer, men fuktopptak i sålen er mer vanlig enn mange tror. Dette kan gi betydelig
bidrag til fukt i veggen. Det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter
omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere
problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis.

EPS-Fuktsikring er et aktivt murtørkersystem
tilkoplet vanlig 220V stikkontakt.
Sentralen sender digitale pulser inn i muren
via korrosjons-bestandige
elektroder av titan.
På denne måten drives fukten ut av muren og
holder den permanent tørr.
Med funksjonsgaranti og teknisk godkjenning fra Nemko er både resultat og sikkerhet
ivaretatt. Du som kunde kan derfor være helt
trygg.

Hovedkontor Oslo
Fuktspesialisten AS, tlf.: 91874360
epost: post@eps-system.no
Avdeling Bergen
Fukt1 AS
tlf.: 40009910
post@fukt1.no

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

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

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

www.eps-fuktsikring.no

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

