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Som landets desidert største
forvalter av boliger er OBOS
svært opptatt av å levere så gode
tjenester og produkter som mulig
til styrene i sameiene og borettslagene. Vi utvikler og lanserer
stadig ﬂere tjenester som gjør at
styrene skal kunne utføre sine oppgaver digitalt. Den nye versjonen
av Styrerommet er den viktigste
løsningen, og her vil det løpende
bli lansert ny funksjonalitet.

av anleggstjenester
til borettslag og sameier
Steinbakken entreprenør as har bred bransjeerfaring
og våre høyt kvaliﬁserte fagarbeidere bistår med:

Salget av elbiler og ladbare hybridbiler bare øker, og stadig ﬂere
sameier og borettslag må ﬁnne en
løsning på hvordan alle husstander skal få tilgang til en ladeplass.
De vanligste problemene er kapasitet på strømnettet og hvordan
strømkostnadene skal fordeles.
Røverkollen borettslag på Romsås
i Oslo er med på et EU-ﬁnansiert
prosjekt som skal se på hvordan
dette kan løses.
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• Utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur
• Nedgravde avfallsanlegg
• Mur- og betongarbeid
• Vann- og avløpsarbeid
• Tømrerarbeid
• Grøntanlegg

Er du nytt styremedlem eller
styreleder og står foran ditt første
årsmøte eller din første generalforsamling? Da er du kanskje
spent på hvordan det vil gå?
Fortvil ikke. I denne utgaven av
Bolig og Miljø gir vi deg gode råd
for hvordan du og resten av styret
skal legge det hele opp slik at ﬂest
mulig blir fornøyd.
Boligselskapene får
stadig mer teknologi å
forholde seg til. Her fra
Kværnerbyen i Oslo.

Bolig&Miljø
Fuktsikring av grunnmur • Nedgravde avfallsanlegg • Mur- og betongarbeid • Vann- og avløpsarbeid • Grøntanlegg • Konsulenttjenester
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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.

www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00
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VI ER AVHENGIG AV
HVERANDRES SIKKERHET

Entré

NASJONAL LADESTØTTE: Regjeringen vil gi økonomisk støtte
til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag,
ifølge den nye regjeringsplattformen. Stortinget har fastsatt et mål
om at alle nye personbiler fra 2025 skal være utslippsfrie.

OBOS 90 år
Siden 1929 har OBOS drevet
med boligbygging, forvaltning og sparevirksomhet. I
løpet av 2019 skal 90-årsjubileet markeres med minifestivaler etter samme mal
som for «OBOS på Operataket». 2. juni blir det «OBOS i
Stavanger» med blant annet
The September When og
The Cardigans. 6. juni blir
det «OBOS i Bergen», og 3.
august blir det konsert på
Verdens ende på Tjøme. Det
hele avrundes med OBOS på
Operataket 18. august.
Billettene vil koste 125
kroner, og alt går tilbake
som støtte til aktiviteter for
barn og unge. OBOS tar regningen for konsertene.

Skjeggkre på vei ut
Nå vet man hvordan skjeggkrebestanden
i en bolig effektivt kan reduseres.

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

Forgiftet åte brukt mot maur og
kakerlakker har vist seg å ha god
effekt også mot skjeggkre. Ved
å legge ut slik åte tett punktvis
langs veggene, vil skjeggkreene
spise insektmiddelet som tar
livet av dem på kort tid. Bekjempelsesmetoden er et resultat av
et forskningsprosjekt som styres
av Folkehelseinstituttet og Norsk
Hussopp Forsikring.
– Etter ﬂere år med prøving og
feiling har vi nå endelig en effektiv bekjempelsesmetode mot
skjeggkre, sier fagsjef Øyvind
Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.
Det ble oppnådd reduksjon
på 85-90 prosent av skjeggkreene i løpet av seks til tolv uker.
Forskerne påpeker at man ikke
kan være sikker på at metoden
utrydder skjeggkreene helt. Livssyklusen er så lang at det kan ta

opptil to år før man vet om man
helt er kvitt disse insektene.
Åtepreparatet Advion Cockroach Gel er godkjent av Miljødirektoratet for bruk på krypende
insekter, inkludert skjeggkre.
Produktet kan benyttes av
skadedyrsﬁrmaer, men er ikke
til salgs for vanlige forbrukere i
Norge.
Giften skal være ufarlig for
mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr
anbefales det å være ekstra
forsiktig. //
Skjeggkre kan bli
15–19 mm lange.

OBOS-investering
i forvaltning

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

I januar kjøpte OBOS 36,6
prosent av aksjene i SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB for 377 millioner
SEK.
– Vi gjør investeringen
i SBC siden forvaltning av
boliger er en av kjernevirksomhetene til OBOS, og SBC
er en stabil og velrennomert
forvalter av borettslag i
Sverige. Sammen med SBC
kan vi styrke tilbudet vårt i
både det svenske og norske
markedet, sier konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.
Kjøpet utløser tilbudsplikt på resten av aksjene i
selskapet. Hvis alle eksisterende aksjonærer ønsker å
selge sine aksjer, vil oppkjøp
av hele SBC koste 1029 millioner SEK, som tilsvarer 970
millioner NOK.
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Entré nyheter

Penger til grønne tiltak

ER DU PÅ JAKT
ETTER EN
VAKTMESTER?

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier tar grønt ansvar. Har dere planer om et positivt tiltak for et
bedre miljø eller uterom der du bor? Da er det muligheter for å få støtte av OBOS, og neste søknadsfrist
er 28. februar. I fjor var det 144 som ﬁkk støtte. Les mer på obos.no/grontansvar.

Økte boligpriser i fjor

Coor Eiendomsdrift er komplett leverandør av driftstjenester til ditt
boligselskap.
Ta kontakt med vårt kundesenter for befaring eller et uforpliktende tilbud:
918 22 020 / kundeservice.ced@coor.com
www.coor.no

I 2018 steg OBOS-prisene
i Oslo-området med 6,5
prosent.
ppsvinget kom etter en
korreksjon i markedet i
2017. Da falt prisene med 11,8
prosent for brukte OBOS-boliger
i Oslo-området. På landsbasis
økte prisene med 6,8 prosent
i fjor.
– Det er et noe usikkert
marked, men våre anslag tilsier
at boligprisene vil øke også i år,
men med store variasjoner fra
måned til måned. Når vi går ut
av 2019 tror vi boligmarkedet
i Oslo-området vil ende på en
prisvekst på rundt ﬁre prosent,
sier konsernsjef Daniel Kjørberg
Siraj i OBOS.
Han begrunner dette med at
norsk økonomi er i framgang
med lav arbeidsledighet og en
forventet lønnsvekst som gjør at
de ﬂeste vil få mer å rutte med
i år enn i fjor.
I desember var den gjen-

O
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Coor Eiendomsdrift er OBOS’ foretrukne partner innen
vaktmestertjenester. Vi leverer også renholdstjenester, vedlikehold av
grøntarealer, snømåking, m.m.

nomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger
i Oslo-området 59.674 kroner.
For landet sett under ett var den
gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 52.836 kroner i desember,
som er 6,8 prosent høyere enn i
desember 2017.

Solveggen
borettslag på
Munkelia i Oslo
ble ferdigstilt
i fjor.

Øker byggetakten. Det er fortsatt
mange boliger til salgs, samtidig som det vil bli ferdigstilt
mange nye OBOS-boliger i år.
Dette sammen med en forventet
lav befolkningsvekst er faktorer som vil dempe prisveksten.
OBOS planlegger å igangsette

bygging av 2300 nye boliger i år
– en økning på over 30 prosent
fra 2018.
– Våre prognoser viser at det
vil bli ferdigstilt vesentlig færre
boliger i pressområder fra 2020
og utover. OBOS planlegger derfor å øke aktivitetsnivået kraftig
i 2019 for å møte den økte etterspørselen, sier Siraj. //

Det er fortsatt mange
boliger til salgs, samtidig som det vil bli
ferdigstilt mange nye
OBOS-boliger i år.

Regulering av utleie

Flere omkom i brann

I slutten av mars skal Stortinget behandle regjeringens
lovforslag om kortidsutleie i borettslag og sameier. Det er
foreslått at andelseiere skal kunne leie ut i opptil 30 dager i
året uten å måtte søke styret. For boligsameier er forslaget
å normalt kunne leie ut i opptil 90 dager, men at det er mulig
for årsmøtet å begrense dette til 60 dager eller å øke til 120
dager. NBBL er fornøyd med forslaget, men mener at det
normale taket for Airbnb burde vært 60 dager i stedet for 90.
– Hensynet til bomiljøet er viktigere enn eiernes interesse
for å leie mye ut via Airbnb, sier Henning Lauridsen i NBBL.

39 personer omkom i brann i fjor. Det er 13 ﬂere enn i 2017, men
likevel langt under gjennomsnittet på 61 omkomne i året siden
1979, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Tallene viser at eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann.
– Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge
en hjelpende hånd med brannsikkerhet, sier direktør Cecilie
Daae i DSB.
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Teknologi ﬁksefest

Nesten alt
kan repareres
Har du elektronikk som har sluttet
å virke? Bli med på ﬁksefest – eller
lag en der du bor!
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E F O T O : A R A S H N E J A D / N Y E B I L D E R . N O

t rom er fylt av mennesker,
avfall tas med, ble det 4112 tonn.
elektronikk og verktøy. Ved et
– Med ﬁksefester ønsker vi å
bord sitter to personer bøyd over
lage en sosial møteplass og vise
en Husqvarna symaskin.
at det går an å reparere fremfor
– Det er et ratt som sitter
å kaste. Målet er å skape kultur
fast, slik at jeg ikke får regulert
for reparasjon av elektronikk,
stingtypen og lengden, sier Kirsti
og ﬁksefester skaper holdning
Løken.
gjennom handling. Dessuten er
Hun har tatt turen til en såkalt
det hyggelig og lærerikt å sitte
«ﬁksefest for
sammen og
elektronikk».
reparere, sier
Ideen har
prosjektleder
spredt seg fra
Kaja Juul SkarLondon til ulike
bø i Restarters
steder på kloOslo. Det er en
den, og i Oslo er
del av et interdet blitt arrannasjonalt nettgert drøyt 20
verk som har
ﬁksefester de
vokst ut av The
siste to årene.
Restart Project
Det arrangeres
i London.
Kaja Juul Skarbø
på ulike steder,
Ifølge Skarbø
og i slutten
får de repaav november
rert litt over
ble det arrangert på Lindeberg i
halvparten av det folk har med
bydel Alna.
på ﬁksefestene. Hvis man hadde
hatt riktig reservedel, kunne
4112 tonn. Bare i Oslo ﬁkk Reman trolig klart å reparere rundt
novasjonsetaten inn 2200 tonn
80 prosent.
med elektriske artikler i 2017.
– En del elektronikk, for
Når også hvitevarer og alt av EEeksempel Ipad, kan være van-

E

Målet er å skape
kultur for reparasjon av
elektronikk, og ﬁksefester skaper holdning
gjennom handling.
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Kirsti Løken
får hjelp av
Wojciech
Zydron til å se
på symaskinen
hun har arvet
etter moren sin.
Og plutselig
virker symaskinen igjen!
Prosjektleder Kaja Juul
Skarbø får
notert alt som
kommer inn og
hva som blir
ﬁkset.

skelig å reparere fordi mange
av delene er limt sammen.
Dette blir stadig mer vanlig, og
Restarters-bevegelsen ønsker å
påvirke myndigheter til å kreve
at elektriske produkter skal bli
enklere å reparere og resirkulere,
sier hun.
Nå blir det toast. De fremmøtte
på Lindeberg utgjør altså en
bitteliten del av den nye bevegelsen. Det er 12 frivillige «ﬁksere»
som har møtt opp. Det er folk
som har peiling på elektronikk
og kanskje er litt ekstra opptatt
av miljø – eller som bare liker å

hjelpe andre. I løpet av to-tre timer får de sett på tingene til de
43 som kommer innom for å få
hjelp. En av dem er Ida Kristine
Buer, som har med brødristeren
hun ﬁkk av bestemoren sin i
innﬂyttingsgave for ﬁre år siden.
Hun får hjelp av elektroingeniør
Alexis Diaz, og sammen skrur
de opp og kikker på innmaten.
Det tar ikke lang tid før feilen
er oppdaget. En ledning hadde
kontakt med metallet slik at
det ble jordfeil. De får satt på en
krympestrømpe, og brødristeren
våkner til liv.
– Jeg er så happy! Nå skal
BOLIG & MILJØ 9

Teknologi ﬁksefest

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

METRO UNDERGRUNN
jeg hjem og spise toast, sier Buer
med et stort smil.
Hun synes at ﬁksefester er et
supert miljøtiltak.
– Det er viktig å jobbe for
en mer bærekraftig framtid.
På neste ﬁksefest tenker jeg å
få hjelp til å gjøre pc-en min
raskere. Den er seks år gammel,
men kan sikkert holde lenger.
Jeg har en Elektra stekeovn fra
1952 som bare virker og virker,
forteller hun.
Ressursbank. Prosjektleder Skarbø ønsker alle velkommen til å
arrangere ﬁksefest, for eksempel
et borettslag. OBOS har allerede
samarbeidet med Restarters om
en ﬁksefest som ble holdt på
Manglerud senter, og trolig blir
det samarbeidsavtale om nye
arrangementer. Men det kan like
gjerne være privatpersoner som
er arrangør.
– Restarters Norway skal være
en ressursbank og hjelpe folk
med å arrangere egne ﬁksefester. På nettsiden vår har vi
10 BOLIG & MILJØ

Alexis Diaz og
Ida Kristine Buer
jobber sammen
om å reparere
brødristeren.
Kari Høyland
følger med på
om Trond Ødegård får reparert den gamle
DAB-radioen
hennes. – Hvis
ikke kan jeg i
hvert fall kaste
den med god
samvittighet,
sier Høyland.

Med ﬁksefester
ønsker vi å lage en
sosial møteplass
og vise at det går an
å reparere fremfor
å kaste.
Kaja Juul Skarbø

lagd en detaljert oppskrift som
viser hva du bør tenke på hvis
du skal arrangere. I 2019 prøver
vi å få i gang ﬁksefester også i
andre byer enn Oslo, sier Skarbø.
Hun oppfordrer de som vil
arrangere til å kalle det Fiksefest for elektronikk. I tillegg
ønsker hun at man fyller ut
«Fixometeret», som du ﬁnner på
nettsiden.
– Det gjør det enklere å lage

statistikk og vise engasjementet
som vokser rundt omkring
i verden.
På Lindeberg-arrangementet
før jul ble det skrudd og loddet
og ﬁkset i tre timer. På bordene
lå blant annet mobiltelefoner,
høyttalere, radioer, Playstation,
pc-er og en støvsuger. Mye ble
reparert, og enkelte ﬁkk hjelp
til å bestille reservedel, slik at
de kan komme tilbake neste
gang. En fornøyd Kirsti Løken
kunne fortelle at symaskinen
virker igjen, den gode gamle
symaskinen hun har arvet etter
moren sin:
– Nå er farmor klar til å sy
på juleverkstedet med barnebarn!

TIPS

På restartersnorway.no får du
oppskrift på hvordan du kan
arrangere egen ﬁksefest.

Stig Hornang
studerer en Playstation som har
ramlet i gulvet.
– Utfordringen er
ofte å skru opp og
huske hvordan man
skrur det sammen
igjen, sier Hornang.

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.

MOLOK® DYPOPPSAMLER
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!

Telefon: +47 64 80 29 00
Mail: ofﬁce@strombergs-plast.no

Teknologi elbillading

Teknologi smartprodukter
Styreleder Kjetil
Hetland i Røverkollen
borettslag.

Skal ﬁnne gode
smartprodukter
OBOS vil hjelpe styrene med
smarte løsninger.

EU-jakt på beste
ladeløsning
Røverkollen borettslag er pilot for et
EU-prosjekt som skal ﬁnne fremtidens
løsninger innen elbillading.
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D
FOTO : A R ASH NEJA D / N Y EBILDER .NO

I høst startet EU-prosjektet
Green Charge, som skal ﬁnne
smarte løsninger for lading av
elektriske transportmidler.
– EU har et langsiktig mål om
å redusere klimagassutslipp og
øke bruken av fornybar energi.
Skal de klare klimamålene er de
helt nødt til å elektriﬁsere transportsektoren, og da trengs bedre
muligheter for å lade elbiler, sier
seniorrådgiver Karen Byskov
Lindberg i Sintef, som koordinerer pilotprosjektet i Norge.
Tre europeiske byer er med.
I Barcelona er fokuset lading
av scootere, i Bremen lading av
store parker med elektriske utleiebiler, og i Oslo – hvor Røverkollen borettslag er valgt ut som
pilot – er fokuset lademuligheter
for borettslag.
– I dag har vi felles hurtigladere som beboerne reserverer
når de vil bruke dem. Det var det
vi kunne få til med kapasiteten
som var ledig, men beboerne er
ikke helt fornøyd med løsnin12 BOLIG & MILJØ

gen. Nå må de ﬂytte bilen etter
at de har ladet. Det er tungvint,
og ikke alle respekterer tidene,
sier styreleder Kjetil Hetland i
Røverkollen borettslag.

I tillegg ser vi på
muligheten for solcellepanel
på garasjetaket og å lagre
strøm i batterier.
Karen Byskov Lindberg

Bedre strømbruk. En utfordring
i eldre borettslag er at strømnettet ikke er dimensjonert for
lading av mange biler samtidig.
– Planen er at vi skal trekke
strøm til alle parkeringsplassene, slik at alle beboere som
ønsker det kan sette opp en
ladestasjon, sier Hetland.
Med 230 garasjeplasser og

en plan om ikke å øke dagens
belasting på kraftnettet, er det
et ambisiøst mål. Løsningen
er et såkalt last-nyttesystem
der ladingen går raskere de
periodene av døgnet hvor
beboerne bruker mindre strøm
til andre ting.
– I tillegg ser vi på muligheten for solcellepanel på
garasjetaket og å lagre strøm i
batterier. Røverkollen har også
varmepumper til å varme opp
varmtvannet, og ved hjelp av
smart styring av varmepumpa
kan vi skru den av når elbilene
lades. Beboerne vil bli forsynt
av varmelageret, så det vil ikke
gå utover deres komfort, sier
Lindberg.
Kunnskap. Oslo kommune er
også med i prosjektet, og Sture
Portvik i Bymiljøetaten sier at
det særlig er få ladestasjoner for
elbileiere i Oslo øst.
– I Oslo dør 186 personer hvert
år på grunn av dårlig luft, og vi

er engstelige for astmatikere,
folk med luftveissykdommer og
barn. Nesten all lokal forurensing er dramatisk bedre med
elbil. Vi ønsker derfor å være i
forkant og tror det å kunne lade
hjemme må på plass for at ﬂere
skal kunne velge miljøvennlig,
sier han.
Elbillading innebærer investeringer i infrastrukturen. Prosjektet skal også ﬁnne en forretningsplan for hvordan betale for
fremtidig bruk av infrastrukturen på en måte både beboere og
borettslaget er fornøyd med.
– Fokuset i EU-prosjektet er at
du skal demonstrere teknologien og få den ut i livet. Prosjektet
går over tre år, men alle tre
pilotene skal være bygget og stå
klare i september 2019. Etter det
er det oppfølging, vurdering av
piloten, testing og simulering. Så
kan forhåpentligvis de praktiske
erfaringene og forretningsmodellen brukes av andre borettslag senere, sier Lindberg. //

FA K TA

Røverkollen
borettslag
Røverkollen borettslag ligger i
Sverre Iversens vei
på Romsås i Oslo.
Borettslaget sto
ferdig i 1974

246 boenheter
246 leiligheter
fordelt på 15
oppganger og fem
blokker

230
parkeringsplasser
FA K TA

Green Charge
Green Charge er et treårig
EU-prosjekt som går ut på
å ﬁnne smarte løsninger for
å lade elektriske transportmidler. Det er tre pilotprosjekt,
ett i Oslo, ett i Bremen og ett
i Barcelona. EU har bevilget
nesten 50 millioner kroner til
prosjektet.

i et ﬁre etasjers
parkeringshus, i
tillegg til 21 gjesteparkeringsplasser,
4 plasser til ladestasjoner og 4
beboerparkeringsplasser utendørs.
Totalt 259 plasser.

or å legge til rette og utvikle smarte løsninger for borettslag og sameier ble OBOS
Smart Living etablert i mai 2018.
– Vi har brukt tiden godt for å orientere oss
om hva som ﬁnnes på markedet og bli kjent
med teknologien. Det er ikke alt som fungerer
slik brosjyrene viser, og vi vil sammen med
leverandører og partnere kvalitetssikre produkter for boligselskapene, sier direktør Henning
Lunde i OBOS Smart Living.
Foreløpig er fokus på adgangsløsninger,
energioptimalisering og teknologi som gir et
tidlig varsel om skader og lignende. Det kan
potensielt redusere skadeomfanget og gi rimeligere forsikringsløsninger.
– Innen heisDet kan
løsninger er det
potensielt
redusere
nå teknologi hvor
skadeomfanget
og
leverandøren får
informasjon om
gi rimeligere forbehov for vedlikesikringsløsninger.
hold og kan utføre
Henning Lunde
service før heisen
går i stykker. Det
er rimeligere enn
å vente til den er
ødelagt. Det er det som er smartheten, ikke
nødvendigvis teknologien i seg selv.

F

Personvern. Lunde forteller at OBOS er opptatt
av at teknologien må virke, at den skal løse reelle behov og at det ikke er alt som vises fram
som har en reell verdi for folk ﬂest.
– Med all ny teknologi er det krevende å ﬁnne
ut hva som er riktig type teknologi. Sikkerhet
og personvern er i høysetet, og mye av det vi
har sett på i dag er ikke på langt nær godt nok.
De leverandørene OBOS skal samarbeide med
må ta sikkerhet og personvern på alvor, sier
han.
OBOS Smart Living ønsker å presentere
nyttige produkter og tjenester for styrene og
boligselskapene utover i 2019. //
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Aleca, Themse

Solheimslien borettslag, Bergen

Teknologi digitale tjenester

Digital verktøykasse
Det nye Styrerommet.no får stadig nye brukere og ﬂere funksjoner. Samtidig
pågår utviklingen av en helt ny beboerportal som skal erstatte Herborvi.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E

KLASSISK

SPENNENDE

Boligblokker utsettes for stor slitasje og røﬀ bruk – både fra folk og omgivelser – det må
fasaden tåle! Med vedlikeholdsfrie fasadeplater fra Steni gir du bygget et helt eget uttrykk.
Du kan leke med farger, overﬂate, glans, størrelse og retning – samtidig får du 40 års
funksjonsgaranti og forventet levetid på 60 år.

steni.no

steni.no

I januar var Styrerommet.no tatt
i bruk av 15 prosent av boligselskapene som er forvaltet av
OBOS. Utrullingen skjer gradvis,
slik at man enklere kan justere
funksjoner og rette feil før alle
får tilgang.
– Målet var at samtlige skulle
få den nye løsningen i løpet av
2019, men det kommer til å gå
raskere. Vi tror de ﬂeste kan få
ny versjon innen 1. juli, sier Eiliv
Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i OBOS.
Han forteller at det blir en
kontinuerlig utvikling av funksjonalitet, og samme modell
skal brukes på Herborvi. Første
versjon av ny beboerportal skal
lanseres til høsten.
– Det skal bli noe helt annet
enn dagens Herborvi. Den
nye portalen skal gi beboerne
oppdatert info om alt rundt
sitt boforhold, og det skal bli
enklere med selvbetjening. Ikke
minst skal det tilrettelegges for
bedre kommunikasjon mellom
styret og beboere – og imellom
beboere. God kommunikasjon er
ofte nøkkelen til et godt bomiljø,
sier Liljevik.

De ﬂeste boligselskap vil få det nye
Styrerommet.no
innen juli.

BLA OM
for å se alle de
digitale tjenestene som OBOS
tilbyr boligselskapene.
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Teknologi digitale tjenester

Nyttige funksjoner

Den nye portalen skal gi beboerne oppdatert info om alt rundt sitt boforhold.

Her er digitale verktøy fra OBOS som skal bidra
til å gjøre styrejobben enklere.

Eiliv Mæhle Liljevik om Herborvi

Herborvi

Via OBOS

Med denne tjenesten kan du
lage hjemmeside for boligselskapet uten å trenge mye datakunnskaper.

Via OBOS er en tjeneste som
gjør det enkelt for borettslag
og sameier å la beboerne betale
for postkasseskilt og andre
småting – uten håndtering av
kontanter. Som styremedlem
trenger du verken å håndtere
kontanter eller rapportere hva
som er solgt.

«Nabohjelp»
kan lastes ned
i App Store og
Google Play.
Den er utviklet
av OBOS, men
du behøver
ikke være medlem for å ta den
i bruk.

Med Herborvi kan også boligselskapet få overført informasjon
direkte fra OBOS om blant annet
styret, vaktmester, daglig leder,
organisasjonsnummer, forsikring, vedtekter, husordensregler
og årsberetninger. Dette gjør at
du alltid har oppdatert informasjon om boligselskapet på
hjemmesiden.

Elektronisk signering gjør at
styremedlemmer kan benytte
Bank-ID for å signere lånetilsagn
og andre avtaler med OBOSbanken.

E-tinglysning
Elektronisk tinglysning bidrar
til raskere utbetaling av lån fra
OBOS-banken. Tidligere kunne
tinglysning hos Kartverket ta
over en uke, men nå kan dette
gjøres på dagen.
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Nabohjelp
Nabohjelp-appen fra OBOS skal
bidra til delingsøkonomi i praksis. Den skal gjøre det enklere
å låne eller låne bort, enten det
gjelder fysiske ting eller tjenester
– som å lufte hunden for en nabo.
Mer info ﬁnner du på obos.no/
nabohjelp.
Der ﬁnner du også en informasjonsplakat som kan printes ut
og henges på oppslagstavla til
beboerne.

Dette er et verktøy som gir tilgang til en rekke funksjoner som
er nyttig i styrearbeidet. Mange
kjenner til Styrerommet.net,
og nedenfor er det kun listet opp
funksjoner i den nye versjonen,
Styrerommet.no, med de funksjonene som var tilgjengelig pr.
januar. Ytterligere funksjoner vil
komme fortløpende.
Styremøter
Planlegge møtet og sende
ut innkalling til alle i styret
Opprette saker og legge inn
forslag til vedtak
Behandle saker og gjøre
vedtak i møtet
Sende ut referat til digital
signering

Mer info på herborvi.no.

E-signering

Styrerommet

Betalingene har KID og kommer
riktig inn i regnskapet. Den som
betaler kan betale med kort eller
Vipps. Oversikt over betalingene
ﬁnner styremedlemmene på
Styrerommet.no, og kvittering
kan sendes på e-post.
Se mer på obos.no/viaobos
Oppgaver
Gir oversikt over hvem som
har fått hvilke oppgaver, tidsfrister og hva som er utført
Dokumenter fra et styremøte
kan knyttes til en oppgave
Oppgavelisten kan brukes
som historikk på hva som er
gjort når

HMS
Tilpasse rutiner til boligselskapets behov
Bli minnet på forestående
rutiner
Gjennomføre og loggføre
oppgaver
Melde inn og behandle avvik
Evaluere rutiner og avtaler
Økonomi
Se hvor mye dere har på selskapets drifts- og sparekonto
Få oversikt over ubehandlede
fakturaer
Sjekke beløp og betingelser
for selskapets lån
Få tilgang til selskapets
regnskap og hovedbok
Bruke verktøy for å beregne
felleskostnader og lån
Få oversikt over utbetalte
utlegg og hvem som har godkjent hva
Digitalt årsmøte
Planlegge og sende ut varsel
om møtet
Ta imot forslag til saker fra
beboere
Ferdigstille og sende ut saksliste
Stemme over saker og gjøre
vedtak.
Se resultat og protokoll
(Heldigitale årsmøter er pr. i
dag kun tillatt for aksjeselskap.
Borettslag og sameier kan imidlertid benytte deler av løsningen)

Elektronisk fakturabehandling
Styrerommet gir tilgang til
elektronisk fakturabehandling,
et system hvor du kan godkjenne fakturaer med ett klikk.
Fakturaene er ferdig kontert,
så det eneste du må gjøre er å
attestere eller godkjenne dem.
Utlegg
Nå kan utlegg enkelt sendes
inn, attesteres og godkjennes
via mobil eller pc. Den som har
lagt ut logger inn med mobilnummeret sitt på hjemmesiden
utlegg.obos.no. Der legges det
inn bilde av kvittering, formål
og kontonummer som pengene
skal utbetales til, og pengene blir
overført når styret har attestert
og godkjent. //
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A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

PARKMØBLER

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 • info@enviropac.no • www.enviropac.no

RØRFORNYING?

Anse jobben som gjort
Vi utfører rørfornying av alle typer avløpsrør. Med avansert utstyr rehabiliterer vi uten å grave i vei og
hager, og uten å pigge opp gulv og rive vegger. Kontakt oss for en gratis befaring og for å høre hvordan
vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

Teknologi brannvern

Alle leilighetene
og fellesområdene
er koblet til det nye
sprinkleranlegget.

Byttet råloft
mot brannsikring
Beboerne solgte loftet til en utbygger.
Betalingen var totalrehabilitering og tipp
topp brannsikring av den gamle bygården.
T E K S T: G E I R A R N E A M L I E N F O T O : M O R T E N B E N D I K S E N

å er den gamle bygården
i Hagegata 50 mellom
Kampen og Tøyen en av byens
best brannsikrede, ifølge brannvesenet i Oslo.
Situasjonen var en helt annen
for to år siden: Dårlig økonomi
og mangelfull styring gjorde at
gården hadde forfalt i en årrekke. Brannsikkerhet var det
knapt noen som hadde tenkt
på før tilsynsavdelingen i Oslo
brann- og redningsetat kom
på besøk. De fant graverende
mangler som måtte utbedres.
Den slitne bygården fra 1890 ble
nærmest karakterisert som en
brannfelle.
– Det sto svært dårlig til. Og

N
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brannsikkerheten hadde det
ikke vært fokus på i det hele tatt.
Det var ikke penger i sameiet,
og det hadde lenge vært dårlig
kontroll på økonomien. Utbedringene ville bli så kostbare
at eneste muligheten vi så var
å selge loftet, sier styreleder
Inghild Nygård.
Potensielle brannfeller. Det er
rundt 3500 slike gamle bygårder
i Oslo, og omtrent 1000 av dem
er fremdeles ikke godt nok sikret
mot brann. Brannvesenet har
de ti siste årene gjennomført
tilsyn i nesten 1700 bygårder. De
siste 550 av disse er nå under
oppgradering. I tillegg er det

Styreleder
Inghild Nygård
og eiendomsutvikler Per Roar
Jarli er fornøyde
med resultatet.
Bygården var
en brannfelle.
Fullsprinkling
og et avansert
brannvarslingsanlegg har
endret på det.

gjennomført en risikokartlegging
av nesten 1500 bygårder.
– Veien er lang før vi kommer gjennom alle gårdene, og
vi anbefaler derfor at eiere og
styrer selv tar initiativ til å starte
den viktige oppgraderingsjobben, sier branninspektør Sigurd
Folgerø Dalen i Oslo brann- og
redningsetat.
Sammenlignet med dagens
byggestandard har disse gamle
gårdene svak bygningskonstruk-

Vi anbefaler
derfor at eiere og
styrer selv tar initiativ til å starte den
viktige oppgraderingsjobben.
Sigurd Folgerø Dalen, OBRE

sjon. Det vil si at en brann raskt
kan spre seg fra en leilighet til
en annen, fordi vegger og etasjeskiller ikke er brannsikre nok.
Alt «nytt». Løsningen i Hagegata ble å gjøre en byttehandel.
Eiendomsutvikler Per Roar Jarli
ﬁkk bygge to moderne leiligheter
med takterrasse mot å brannsikre og nærmest totalrehabilitere gården.
Her er noe av det som ble

TIPS

Unngå brann i egen leilighet
Ha røykvarslere som fungerer og test dem ofte.
Husk å bytte batteri.
Ha slokkemiddel tilgjengelig. Husbrannslange
eller seks kilos pulverapparat eller skumapparat.
Ikke lag varm mat hvis du er ruset eller trøtt. Vær
til stede ved komfyren.
Installer komfyrvakt.
Ikke forlat rom med levende lys.
Ikke bruk vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel når du sover eller er borte.
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Teknologi brannvern
Hagegata 50 ble ikke
bare brannsikret, fasader
og fellesarealer ble også
pusset opp.
I kjelleren står sentralen
til sprinkleranlegget som
skal sørge for at branntilløp
blir effektivt stoppet.

Ladeløsninger for borettslag og sameier

gjort: Fullsprinkling av leiligheter og fellesområder,
varslingsanlegg med direkte
kontakt til brannvesenet, montering av branndører og andre
branntekniske forbedringer som
blant annet bruk av brannhemmende maling og materialer i
etasjeskiller og mot nabogårdene. Nød- og ledelys er også på
plass.
I tillegg til den omfattende
brannsikringen er fasader,
bakgården og andre fellesarealer
pusset opp, og bygården har fått
nytt tak.
– Gården var sliten og hadde
store branntekniske utfordringer.
Ved å selge råloftet ﬁkk sameiet
hevet standarden betydelig. Samtidig bedrer salget økonomien
fordi det nå er to beboere til som
betaler fellesutgifter. Samtidig er
det ingen tvil om at utbedringene
gjør at verdiene på de åtte leilighetene øker, sier Jarli. //
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Med over 1.000 installerte ladepunkter i Norge og over 70.000 i resten av verden er EVBox eksperter innenfor
iÛiÀ>Ãi>ÛÃÌ©ÀÀi}ÃF>`i«ÀÃiÌiÀ°6 >À ©Þ«iÌ>Ãi}}`ÀÕÌi«FFwii«Ì>©Ã}vÀ
ladeanlegg innenfor de tekniske og økonomiske rammene som er tilgjengelig i det enkelte borettslag eller sameie.
*>i}}}>ÛvÀiÌ`ÃÀiÌÌiÌvÀ>ÃÌÀÕÌÕÀ]>ÃÌL>>ÃiÀ}>Û>i}}]L>VvwVi>`ÃÌÀ>Ã>Û>`iLÀÕiÀiiÀ
viktige elementer i et totalprosjekt.

Sjekk bygården
Gjennomfør en enkel risikovurdering av bygården. Dersom du
får tre eller ﬂere «nei», bør styret vurdere å gjennomføre brannsikkerhetstiltak omgående.
Er bygården oppført etter
1930? (Sjekk salgsmelding/kontrakt hvis du ikke
vet det.)

O JA
O NEI

Er det direkte tilgang
til to trapperom fra din
leilighet?

O JA
O NEI

Har du vindu/balkong ut
mot gata som er tilgjengelig med stigebil?

O JA
O NEI

Er det brannsikre ståldører
mellom trapperom og
kjeller/loft?

O JA
O NEI

Er trapperommet bygget/
malt i brannhemmende
materialer?

O JA
O NEI

Er samtlige leilighetsdører
i bygården av massivt tre?

O JA
O NEI

Er det automatisk brannalarmanlegg i bygården?

O JA
O NEI

Er det automatisk slokkeanlegg (sprinkler, vanntåke) i bygården?

O JA
O NEI

Er det ryddige rømningsveier (trapperom og fellesarealer) i bygården?

O JA
O NEI

Er det gode rutiner/instrukser for et godt helsemiljø- og sikkerhetsarbeid
i bygården?

O JA
O NEI

Er det kun boligformål
i bygården?

O JA
O NEI

Totalleveranse av
store ladeprosjekter

-QPƂIWTGTKPICX
smarte ladere

Oppfølging med fakturering
og vedlikehold

Nå kan du også delta på et
av våre gratis ladeseminar.
Meld deg på nå på evbox.no/seminar

Finn mer informasjon på evbox.no eller ring oss på 22 41 41 01

Teknologi produktnytt

Teknologiske
hjelpemidler

Utendørs lading
Denne benken har
innebygd solcellepanel
og lademuligheter. Fint
for beboere som vil sitte
lenge ute uten å gå tom
for strøm på mobilen.
Les mer på Enra.no.

Det ﬁnnes en rekke produkter som kan gjøre hverdagen
enklere for både styret og beboere. Her er et lite utvalg.
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : PRODUSEN T EN E

Lås opp med mobilen
Med Unloc kan du via mobilen sende en digital
nøkkel til de du ønsker å slippe inn. En liten chip
med bluetooth blir montert og skjult inni porttelefonen, og dermed må ingenting byttes i døra
inn til oppgangen. Til
leiligheter og andre
steder som ikke har
elektronisk sluttstykke, kan det monteres
en elektronisk lås
(bildet). Les mer på
Unloc.ai.

Strøm til elbil
Styr hvor fort elbiler
lades etter hvor mye
strøm som er tilgjengelig
i boligselskapet med
Grønn Kontakts Flexilader.
Systemet fordeler også
kostnadene på elbileierne
og fakturerer dem automatisk for forbruket. Les
mer på Gronnkontakt.no.

Automatisk vanning
Oppdag lekkasje tidlig
Dersom vannlekkasjen oppdages
tidlig kan skadene begrenses. Monter
en trådløs vannlekkasjesensor som
varsler styret via en app. Sensorene
kan settes opp både i leilighetene og
på fellesområder. Les mer på Get.no.

Med en digital jordfuktsensor kan
styret automatisere vanningen slik
at uteområdene vannes når
jordfuktigheten er under en
viss prosent. Les mer på
S48.as.

Ladeboks
Elsykler blir mer og mer vanlig. Eboks
er et skap hvor beboerne kan lade
batteriene enten i skapet eller fastlåst
til sykkelen via ladekabler. Les mer på
sykkelbyprodukter.no.

24 BOLIG & MILJØ

Solkraft
Denne oppbevaringsløsningen for sykler har
innebygd solcellepanel på taket for lading av
elsykler. Les mer på Sykkelprodukter.no.
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Innspill
Slipp
framtiden inn
i garasjen!

FOTO: GISLE BJØRNEBY

Over halvparten av alle
nye biler som selges er
nå ladbare hybrider
og elbiler.
CHRISTINA BU
Generalsekretær i Norsk
elbilforening

Ta kontakt
for GRATIS
løsningsforslag

Ny lekeplass til våren?
Søve har vedlikeholdsfrie lekeapparater med svært lang
levetid. Våre produkter er produsert i Norge, og er utviklet
etter norsk standard og gjeldende krav om sikkerhet.

info@sove.no

www.sove.no

Søve AS

_soveas_

ed årsskiftet var det
over 200.000 elektriske
biler på norske veier. I de
store byene er lufta allerede
bedre, og for hver fossilbil
som byttes ut med en elbil,
blir utslippsregnskapet
bedre. Det siger inn for de
ﬂeste at tiden for handling
er nå, og da er ingen bidrag
uviktige eller for små.
Det gir håp at Norge leder
an i det vi har begynt å kalle
en elbilrevolusjon. Nordmenn vil ha elbil, og verden
vil vite hvordan vi får det til.
De andre kommer etter, og
jeg er sikker på at dette vil
gå raskere enn hva de store
bilprodusentene belager seg
på. Men, det er mye som
skal på plass før elbil fungerer for alle. Flaskehalsen
handler om lading. Særlig
gjelder dette for små og
store borettslag med felles
garasje, rådville beboere
og en strømfordelingstavle
som skal levere til alle.
I en undersøkelse vi
gjorde sammen med NBBL i

V

fjor høst, fant vi ut at rundt
400.000 nordmenn vegrer
seg for å kjøpe elbil fordi de
mangler lademulighet. Den
gode nyheten er at i de aller
ﬂeste tilfeller der det ﬁnnes
et garasjeanlegg, ﬁnnes det
også løsninger. Og det blir
jobben framover – å gjøre
det lettere å velge elbil, også
for de som bor i blokk og
leilighet.

Nordmenn vil ha
elbil, og verden
vil vite hvordan vi
får det til.
Den nye eierseksjonsloven
sikrer at styrer i sameier må
følge opp dersom beboerne
ønsker seg lading i fellesgarasjen. En tilsvarende lov
for borettslag er rett rundt
hjørnet.
Mange vet lite om hva
som skal til og hva det vil
koste, men med gode råd og

litt veiledning, vet vi at dette lar seg løse uten for store
kostnader og investeringer
for beboerne. Og verdien
på leilighetene øker, for
morgendagens garasjeanlegg har selvsagt tilgjengelig
lading til alle.
Hver dag sender vi laderådgivere ut på oppdrag for
å hjelpe borettslag og sameier med å komme i gang.
Etter rundt 250 befaringer
og over 1000 evalueringer
av ladetilbud fra mange
forskjellige tilbydere vet vi
mye om hvilke spørsmål
styrene sitter med når de
skal i gang med oppgaven.
Når vi er ute på befaring
ser vi på parkeringsområdene, vi ser på hvilke muligheter som allerede ﬁnnes
og vi gir råd om hvor og
hvordan vi kan få på plass
tilstrekkelig kapasitet.
Det viktigste er å undersøke trafoer, kablinger og
hovedtavle. Det gir informasjon nok til å kunne lage en
rapport som gir anbefalin-

ger og vurderer anlegget.
Prosessen fram til et ladeklart bygg kan virke både
labyrintisk og vanskelig. Da
kan det være greit å vite at
det ﬁnnes gode råd å hente
og at prislappen gjerne blir
lavere enn man tror. Tilbudene som kommer inn kan
ha sine fordeler og ulemper,
og ofte gjør stammespråk
og tekniske termer det vanskelig å forstå hva man skal
velge. Mitt råd er derfor: søk
ladehjelp i tide, og sørg for
å velge det systemet som
passer beboerne best.
Når anlegget er på plass
er det bare å klappe seg på
skuldra – for gevinsten er
stor. Tenk bare på at i et
garasjeanlegg som huser 20
elbiler vil disse til sammen
redusere klimagassutslippene med førti tonn i året. Og
ikke minst bidrar de til mindre eksos og mindre støy
i nabolaget. Det betyr noe,
for alles bidrag teller, og
alle elbiler gjør en forskjell.
Lykke til!
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Teknologi tilgjengelighetstiltak

orbedringstiltak som er nødvendig for noen, er godt for
alle, mener landskapsarkitekt
Anne Cecilie Oterkjær fra OBOS
Prosjekt.
Varmekabler i bakken gjør det
enklere for eldre å komme seg ut
på vinterstid. God belysning er
ikke bare et gode for svaksynte,
men gjør at alle beboerne føler
seg trygge i eget utemiljø. Ved
å unngå enkelte planter kan
allergikere få bedre livskvalitet.
– Dessuten handler tilgjengelighet også om å holde orden
på eiendommen. En rullestol
eller en barnevogn kommer ikke
fram hvis det ligger noe i veien,
eller hvis en bil har parkert på
gangstien.

F

Glemmer tilgjengelighet.
Oterkjær blir ofte innleid som
prosjektleder for større vedlikeholdsprosjekter i borettslag og
sameier. Hun pleier å minne
styrene om at det er smart å
forbedre både belysning og
framkommelighet når de først er
i gang med andre vedlikeholdsprosjekter.
– Det er god økonomi i å sette
i gang ﬂere tiltak samtidig.
Mange styreledere glemmer
å tenke på tiltak som øker tilgjengeligheten. Derfor bringer
vi temaet på banen, sier hun.

Rydder plass
for tilgjengelighet
God tilgjengelighet handler om mer enn trapper og heis.
Lys, oppmerking og allergener kan være viktig for beboerne.
T E K S T: J O R U N N WO L D F O T O : M O R T E N B E N D I K S E N
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Kravene som gjelder. Nybygg
skal utformes slik at de kan
brukes av mennesker i alle
aldersgrupper, med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne.
Eldre bygninger derimot er
bygget i henhold til andre krav.
Dersom det skal utføres søknadspliktige arbeider må tiltakene oppfylle krav om universell
utforming som er beskrevet i
TEK 17.
Eksempelvis er bruksendring,
nye leiligheter, fasadeendringer

Jan Georg
Dahl er glad i
både borettslaget sitt og området rundt. Han
har ingen planer
om å ﬂytte med
det første, og
han setter pris
på automatiske
døråpnere når
han kommer
med tunge poser fra butikken.
I Heimdal
borettslag har
Hjelpemiddelsentralen
bidratt til trappeheis i en av
oppgangene.

For samfunnet som
helhet er det god
økonomi i at boliger utformes slik at ﬂere kan
bo hjemme lenger.
Elisabeth Sommer

og hovedombygging søknadspliktige tiltak.
Søk støtte. I følge statistisk
sentralbyrå bor 65 prosent av
den norske befolkningen i hus
som ikke er tilgjengelig for rullestolbrukere. Over hele landet
installeres det heiser, automatiske døråpnere eller bygges
trappefri adkomst utendørs. Det
blir ofte kostbare prosjekter for
små borettslag og sameier.
– Men for samfunnet som helhet
er det god økonomi i at boliger utformes slik at ﬂere kan bo hjemme
lenger, sier Elisabeth Sommer i
Velferdsetaten i Oslo kommune.
Derfor kan sameier og borettslag i Oslo søke om tilskudd fra
kommunen til utbedringer i
fellesområder. Kravet for å få
støtte er at tiltakene bedrer
tilgjengeligheten i fellesarealer
slik at eldre og personer med
funksjonsnedsettelse får en
enklere hverdag. Tiltak som
angår bevegelse, syn, hørsel
og astma/allergi er sentrale
i hva det gis tilskudd til.
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Teknologi tilgjengelighetstiltak

FA K TA

Støtte fra Oslo kommune
Sameier og borettslag i Oslo
kan søke om tilskudd fra kommunen. Tiltakene det gis støtte til
skal bidra til å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer – både ute og
inne. Det gis hel eller delvis støtte
til dekning av kostnader til for
eksempel: utbedring av inngangsparti, heis, montering av elektrisk
døråpner, montering av ekstra
håndløper/gelender i trappeoppgang eller merking av trappetrinn
i oppgang eller inngangsparti.
Søknadsfrist var ikke bestemt
da bladet gikk i trykken, men mer
info kommer på oslo.kommune.no.
Søk på «Tilgjengelighetstiltak i
tilknytning til boliger».

Dyrt for små borettslag. Oterut i traﬁkken. Nye varmekabler
kjær er innleid konsulent for
i bakken skal forhindre is og
å bistå Heimdal borettslag på
holke.
Kalbakken i Oslo som skal i gang
Styreleder Anne-Grete
med en oppgradering utenfor
Smedholen er glad for å ha
hovedinngangene. Her skal de
Oterkjær på laget. Å tenke
øke fremkommeligheten mellom
tilgjengelighet er imidlertid ikke
inngangen og fellesarealene.
noe nytt for Heimdal borettslag.
– En slik oppgradering er en
Leilighetene i første etasje var
stor kostnad for et lite borettslag
opprinnelig eid av kommunen
med bare 29 leiligheter. Derfor
og tilpasset personer med behov
hjelper vi dem med å planlegge
for rullestol. De hadde blant anog bistår i søknet større bad
nadsprosessen
og gang.
mot aktuelle
– Nå er det
tilskuddsordbare private
ninger, forteller
eiere her og
Oterkjær.
mange av
Borettslaget
leilighetene
trenger bredere
er bygget om.
rampe med
Likevel er noen
rekkverk på
leiligheter
begge sider
fremdeles tilutenfor hovedpasset personer
Anne-Grete Smedholen
inngangen.
med nedsatt
I dag parkerer
funksjonsevne.
biler ubetenksomt i enden av
For oss er det en selvfølge at
rampen for å laste av/på slik at
også fellesarealer og uteområbeboere med rullestol eller barder skal kunne benyttes av alle
nevogn får vanskeligheter med
beboerne, forteller Smedholen.
å komme seg forbi. Det skal også
– Økt framkommelighet for rullages en høydeforskjell og et forlestol gagner også beboere med
tau mellom bilveien og rampen
barnevogn. Varmekabler i bakken
slik at beboerne trygt kommer
er godt for alle som vil ut og gå
seg ned til lekeplassen uten å gå
på vinteren. //

For oss er det en selvfølge at også fellesarealer og uteområder
skal kunne benyttes
av alle beboerne.
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Styreleder
Anne-Grete
Smedholen i
Heimdal borettslag ser fram
til å sette i gang
arbeidet med
uteområdene
denne våren.
Hun mener at
oppgraderinger
som er nødvendig for noen er
nyttig for alle.

Støtte fra Husbanken
En stor del av boligene som
ligger i lavblokkbebyggelse er
bygget før det ble stilt krav om
heis i nye bygg. Sitter du i styret
i et boligselskap med tre etasjer
eller mer – og som ønsker heis
– kan du søke Husbanken om tilskudd. Tilskuddet fra Husbanken
skal dekke deler av kostnaden
og dermed hjelpe med å installere heiser der det ikke ville blitt
installert uten ﬁnansieringshjelp.
Søk innen 1. mars på
husbanken.no/tilskudd/heis.

Lading av elbil til
dine beboere!
Driftssikkert og skalerbart ladeanlegg!
Med Flexilader fra Grønn Kontakt får du en
fremtidsrettet og smart ladeløsning.
Ladeboksen installeres med en lastbalansering som
utnytter tilgjengelig kapasitet i bygget. Det er en
trygg og sikker måte å lade bilen på, samtidig som
man får opptil 10 ganger raskere lading sammenliknet med vanlig stikkontakt. I tillegg drifter Grønn
Kontakt laderne, som sørger for rettferdig kostnadsfordeling, sømløs håndtering og 24/7 kundeservice.

Hjelp til å klare seg selv
Kjenner du personer som
begynner å få problemer med
å bo hjemme? Da kan du tipse
dem – eller deres pårørende –
om en nyttig nettside som gir tips
om hjelpemidler som gjør det
enklere å klare seg i hverdagen:
hvakanhjelpe.no.
Oslo kommune har innredet en
leilighet som viser deg hvordan
omgivelser, hjelpemidler og
velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for
personer med kognitiv svikt eller
demens. Alle er velkommen til å
komme på omvisning.
Se mer på almashus.no.

Lastbalansering

Rettferdig
kostnadsfordeling

Skalerbar
ladeløsning

24/7 kundeservice

Vil du vite mer? Øyvind Hind Haug.
Tlf: 901 94 110 | oyvind.haug@gronnkontakt.no | www.gronnkontakt.no

D Ø R AU TO M AT I K K

Min erfaring styreleder

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

Aleksander Løkke-Sørensen
er styreleder i Toftes gate 29,
som er det midterste bygget i
bakgrunnen.

Unngå takstein i hodet
Når det ligger en knust takstein på fortauet er
det på høy tid å ta tak.
TEKST OG FOTO : HENRIK SØRLIE

n januardag i fjor oppdaget beboerne en knust
skiferstein på fortauet utenfor bygården på Grünerløkka. Styret kastet seg rundt
for å hindre en katastrofal
ulykke.
– I første omgang ﬁkk vi
fjernet skifersteinene som
var løse, og deretter er hele
taket gått over. Vi har fått
netting på snøfangerne,
som en ekstra sikring for
å fange opp eventuelle
steiner som måtte komme
i framtiden. Vi ble jo redde
for at noen kunne få en slik
stein i hodet, sier styreleder
Aleksander Løkke-Sørensen
i Sameiet Toftes gate 29.
Han forteller at det i utgangspunktet er et solid tak,

E
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

men det er blitt mer sårbart
på grunn av temperatursvingningene som har blitt
mer vanlig de senere årene.
– Det svinger mellom snø
og regn til is og underkjølt
regn, og is under steinene har bidratt til at noen
av dem har løsnet. Jeg er

En slik skiferstein med skarpe
kanter ramlet ned på fortauet.

styreleder i ﬂere sameier,
men har ikke sittet så lenge
i dette styret. Det kan virke
som små sameier ofte har
historikk på rehabiliteringer, men mindre oversikt
over tidspunkt for gjennomførte kontroller. De bør
være mer systematiske på
å notere, og tak må gås over
jevnlig, sier Løkke-Sørensen.
Inntrykket hans av mindre sameier er at beboerne
ofte blir litt gjerrige når det
kommer til å utføre vedlikeholdsoppgaver som ikke er
absolutt nødvendig.
– Et lite sameie har
naturligvis høye driftskostnader pr. bolig, og det er
tett mellom beboerne og
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Sameiet Toftes gate 29
Grünerløkka, Oslo
Sameiet består av 12
leiligheter og to næringsseksjoner
Bygget i 1898
styremedlemmene. Derfor
må styremedlemmene være
tøffe og sette felleskostnadene til et nødvendig nivå,
slik at man legger av penger
til fremtidig vedlikehold.
Det er likevel mulig å holde
kostnadene nede. Mitt beste
tips er å samarbeide med
naboer, for eksempel om
vaktmester- og renholdstjenester. //
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Ring 48 300 500 – få gratis befaring!
Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

30%

UTVENDIG OG INNVENDIG SOLSKJERMING
GARASJEPORTER

Hos Markisemannen og Mora får du gratis befaring med
gode tips og råd, så vi kan tilby deg et produkt skreddersydd
til ditt behov. Vi leverer til alle typer boliger, borettslag og
næringsbygg.

SELVBETJENT BETALING MED NAYAX
GJØR HVERDAGEN ENKLERE!
Betalingsløsningen NAYAX er nå installert på over 4000 utsalgssteder i Norge.
Kunden betaler raskt, uten å taste pinkode, med VISA, Eurocard og Mastercard
(chip, magnetstripe og contactless NFC). Kunden kan også betale med SMS, Monyx
mobilapp eller verdikort. NAYAX - et trygt og raskt valg.

Noen bruksområder:

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

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•

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

NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

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

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

Husbygging byggforskserien

Her testes fasadematerialer i krevende
omgivelser.

I en tid med bolignød,
materialmangel og store
byggeoppgaver var behovet for standardisering
og rasjonalisering av
byggeprosessene ikke
til å overse.

almangel og store byggeoppgaver
var behovet for standardisering og
rasjonalisering av byggeprosessene
ikke til å overse.

Byggtekniske
tidsbilder
Siden 50-tallet har Byggforsk bidratt til å gjøre boligene
varmere og mer funksjonelle.
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 F O T O : S I N T E F B YG G F O R S K

år ble det egentlig vanlig med
membran i badegulvet? Hvor mye
isolasjon bør det være for å gjøre huset
lunt og varmt? Og når ble man opptatt av universell utforming? I løpet
av de siste seksti årene har det skjedd
en enorm byggteknisk utvikling, og
Byggforsk skal ha en del av æren for det.
I 1952 vedtok Stortinget at alle byggebedrifter skulle betale en avgift som skulle
gå til byggteknisk forskning, og året
etter ble Norges byggforskningsinstitutt
etablert. I 1958 lanserte instituttet sin
egen publikasjonsserie, Byggdetaljer. Responsen var enorm – bare i løpet av det

N
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første året tegnet det seg over to tusen
abonnenter.
Behov for standardisering. Hensikten
med Byggforskserien, som den etter
hvert ble kalt, var å utvikle og formidle
byggtekniske løsninger og sørge for at
resultatene av forskningen nådde ut til
byggeplassene og ble omsatt i praksis.
Byggforskserien ble lansert i en tid da
det fantes lite byggteknisk dokumentasjon, og det meste fortsatt var overlatt
til vaner og tradisjoner og de enkelte
byggmestrenes håndlag og forgodtbeﬁnnende. I en tid med bolignød, materi-

Totrinnstetting. Særlig maktpåliggende var det å utvikle materialbesparende metoder for småhus i
tre. Trehus i lett bindingsverk ble
etterkrigstidens vanligste bygningstype, og her bidro Byggforsk til å
sette standarden. Det ble anbefalt
15 centimeter med isolasjon, og i
1964 introduserte Byggforsk prinsippet om totrinnstetting. Dette går
ut på at veggene får en regnskjerm
ytterst, en vindsperre innenfor, og
en ventilert og drenert luftespalte
mellom de to. Resultatet er tette og
varme hus som tåler å stå ute.
Etterisolering. Energikrisen vinteren 1973–74 ble en vekker, som
blant annet førte til en ny interesse
for å etterisolere eksisterende hus.
Det samme gjaldt andre tiltak som
kunne minske energibehovet, for
eksempel utskifting av vinduer.
Byggforsk opplyste om etterisolering, tetting og andre tiltak
i hus av tre, mur og betong.
Våtromsnorm. Vannskader er
alle huseieres skrekk. Naboer,
borettslagsstyrer og forsikringsselskaper er heller ikke begeistret når
vann kommer på avveie. Utover
på 1970-tallet skjedde det likevel
stadig oftere. Det skyldtes at en
regelrett hygienerevolusjon fant

Lette konstruksjoner er
materialbesparende, men
hva med støy? De færreste
liker å følge med på naboens
samtaler, og musikkinstrumenter og musikkanlegg er en
klassisk kilde til konﬂikt. En
Byggforsk-forsker tester hvor
mye lyd som faktisk slipper
gjennom veggen.
Små og store bygningselementer ble systematisk
undersøkt og testet. Her
foregår en grundig granskning
av avløpsrør i plast.
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Husbygging byggforskserien
Byggforsk-arkitekt Elsa Svennar
undersøker hvor mye plass man
trenger på et kjøkken, og viser at
det fort kan bli for smalt. I 1962
startet Byggforsk en systematisk
forskning på planløsninger, ikke
minst med tanke på mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Begrepet
universell utforming ble introdusert
på 1980-tallet.

sted. Badene, både i eneboliger og
blokker, var bygd for karbad en gang
i uka og ellers litt «kattevask» ved
servanten. Men nå ville folk dusje.
Hver dag, og helst rett på gulvet.
Badene ble lekre å se på med ﬂiser og
innbydende innredning, men håpløst
utette. Og kobberrørene, med alle sine
skjøter og avgreininger, skulle ut av
syne og inn i veggene. Bokstavelig talt
klok av skade var Byggforsk tidlig ute
med å anbefale rør-i-rør-løsninger og
membran på alle badegulv, og utarbeidet Byggebransjens våtromsnorm i
samarbeid med bransjen.
Loftsutbygging. Knapt noe sted
kommer velstandsveksten bedre
til syne enn i boligene våre. På
1980-tallet manifesterte den seg i
ønsket om å innrede kjellere og loft til
beboelsesrom. Det gjaldt både i eneboliger og bygårder, og begge steder
støtte man på byggtekniske utfordringer. På midten av 1980-tallet ble det
utarbeidet retningslinjer for kjellerog loftsutbygginger, og Byggforsk la
ikke skjul på at her var fallgruvene
både mange og store. «Det er viktig å
utrede alle problemer i planleggingsfasen for å kunne vurdere om en
utbygging er mulig, både teknisk og
økonomisk», heter det advarende i en
anvisning om loft fra 1986.
Like viktig som at husene skal tåle
å stå ute, er det at vi skal ha det bra
inni dem, og på 1990-tallet rykket
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inneklima inn på dagsorden med
temaer som luftkvalitet, ventilasjon
og fukt.
Stor utbredelse. De siste årene har
fokus igjen vært rettet utover – og
framover. Det har alltid vært tøft å
være hus i Norge, men det er mye
som tyder på at husene i fremtiden
vil komme i enda hardere vær. Det
kommer nok en anvisning eller ti i
Byggforskserien om det også.
Siden starten på 1950-tallet har

Badene, både i eneboliger
og blokker, var bygd for
karbad en gang i uka og ellers
litt «kattevask» ved servanten.
Men nå ville folk dusje.

byggtekniske erfaringer blitt systematisert og formidlet til tusenvis
av små og store byggeplasser. Byggforskserien beﬁnner seg hos entreprenørene, på arkitektkontorene og
hos planleggerne, og alle de gamle
anvisningene er også digitalisert og
gjort tilgjengelig som et gigantisk bygningshistorisk arkiv. //
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Byggforskserien
Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger
for prosjektering, utførelse
og forvaltning av bygninger.
Utgis av SINTEF Byggforsk.
Løsningene i Byggforskserien
er veldokumenterte, de kan
brukes over hele landet og de
oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).
Byggforskserien inneholder:
Ca. 800 gjeldende anvisninger for utforming og utførelse
av konstruksjoner og arealer
Beregningsprogrammet
TEK-sjekk Energi
Arkiv med utgåtte anvisninger

Kilder: Byggforskserien,
Byggforskserien 50 år (19582008), www.byggforsk.no

Betongen kommer! Nye byggemetoder ble hilst velkommen,
men også fulgt med argusøyne.
Prefabrikkerte betongelementer
representerte boligbyggingens
industrielle revolusjon i byene,
og ga oss boligområder med nye
bygningstyper i en helt ny skala.
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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.

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

KURS

eller ventilasjonskanaler
• Enkel installasjon, drift
og vedlikehold
 1nLÁHUHQQQRUVNHEROLJHU

Balansert ventilasjon – rett i veggen

Faglig påfyll
Som styremedlem kan du i første
halvår velge mellom 20 kurs med
ulike temaer – landet rundt!

Ring 944 76 073 for
referanser til borettslag

gasta.no

T E K S T: A M A L I E M O L D S K R E D
I L L U S T R A S J O N E R : DAV I D K A R L S T R Ö M

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

– Kursene er svært nyttige for
deg som sitter i styret, og de kan
gjøre deg tryggere i rollen som
styreleder eller styremedlem. Vi
arrangerer blant annet juridiske
kurs som gir deg kunnskap til
å håndtere konﬂikter. I tillegg
har vi styrearbeidskurs for både
nye og mer erfarne styremedlemmer. Vi ser at juss, HMS og
styrearbeid er de mest populære kursene. På kursene møtes
deltakere fra ulike boligselskap,
og det er en ﬁn plass å utveksle

erfaringer, sier kursansvarlig
Laila Grymyr i OBOS.
Fremover vil det tilbys kurs
i blant annet kommunikasjon,
utemiljø, vedlikehold og juss
i boligselskaper.
I fjor var det 1014 styremedlemmer som deltok på kurs i
OBOS-regi. I tillegg var det 872
som fant veien til de ulike høstseminarene. Totalt ble det holdt
65 ulike kurs rundt i landet i
2018.

Oversikt over kurs ﬁnner du på obos.no/styre/kurs eller på Styrerommet.net.
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Guide årsmøte

Beskrivelsen av
styrets arbeid
må være klar før
regnskapsmøtet
der årsrapporten
skal godkjennes
av styret.

FORBEREDELSER

Tlf 22 96 39 50
www.franckebygg.no

Årets
viktigste møte

T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E

regnskapsmøtet dere har
med rådgiveren i OBOS.
På dette møtet skal regnskap og årsrapport – inkludert styrets arbeid – godkjennes av styret, og det
anbefales at alle styremedlemmene deltar. Da vil de
få et større eierskap, og i
tillegg er det praktisk med
tanke på underskrifter.
Deretter må det være tid
til å trykke opp innkallingen
til de som ikke har samtykket i å motta elektronisk
informasjon. Selve innkallingen skal sendes ut
tidligst 20 dager og senest
åtte dager før årsmøtet. Den
skal inkludere årsrapporten,
regnskap og innkommende
forslag. I tillegg bør man
ha med valgkomiteens
innstilling.

Hitland anbefaler å vurdere
ekstern møteleder i store
boligselskap eller hvis det
er omfattende eller betente
saker som står på agendaen.
– Med ekstern møteleder
kan styremedlemmene
konsentrere seg om å presentere sakene godt og følge
med på diskusjonen. Hvis
større rehabiliteringsarbeid
står på agendaen, er det
nyttig å ha fagfolk til stede.
Det kan også lønne seg å
ha et beboermøte i forkant
av årsmøtet ved store og
komplekse saker, eventuelt
kalle inn til et ekstraordinært årsmøte. På den måten
slipper man altfor lange
årsmøter. Men det viktigste
er at styret er godt forberedt
og har lagd en klar innstilling til de ulike sakene som
står på agendaen. Da går

som regel saksgangen veldig
mye raskere.
Årsmøtet skal holdes senest
30. juni, og nå gjelder denne
fristen for både sameier og
borettslag. På selve møtet er
det praktisk at oppgavene
er fordelt i forkant – særlig
i store boligselskap: Hvem
skal ta imot registreringsblanketter? Hvem kan være
tellekorps? Hvem sørger for
eierliste og stemmesedler?
Og skal det bestilles bevertning – som en liten bonus til
de som møter opp?
– Husk at rådgiver i OBOS
kan hjelpe til med forarbeidet og delta på møtet hvis
boligselskapet ønsker det.
Rådgiveren kan være møteleder, protokollfører eller
begge deler, sier Yvonne
Hitland. //

Bedriften har gjennom 30 år spesialisert seg på dør- og
vindusutskifting samt ombygging og rehabilitering, tak- og
fasadearbeider, våtrom, loftsutbygging, service og vedlikehold.
Våre samarbeidspartnere på dører og vinduer er blant
DQQHW'¡UIDEULNNHQ9DWQHVWU¡PVRPOHYHUHU(,NODVVLÀVHUWHEUDQQRJO\GG¡UHUVDPWÁRWWH\WWHUG¡UHURJ)UHNKDXJ
Vinduet som leverer klassiske bygårdsvinduer med unike
detaljer.

www.dorfabrikken.no

Har dere rehabilitert?
Har boligselskapet ditt rehabilitert eller gjort miljøtiltak
i 2018? Da kan dere vinne
OBOS-prisen på 200.000
kroner eller en miljøpris på
50.000 kroner. Husk påmeldingsfristen 4. mars!
OBOS-prisen deles ut i mai
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for 28. året på rad. Heder og
ære og 200.000 kroner går
til et boligselskap som har
lykkes spesielt godt med en
rehabilitering. Alle typer boligselskap kan delta, uavhengig
av om de er forvaltet av OBOS
eller ikke. Og det spiller ingen

NYBYGG
TILBYGG
OMBYGGING
VEDLIKEHOLD
VINDUER
DØRER
TAK OG FASADER

Francke Bygg AS utfører hoved- og totalentrepriser
innen rehabilitering for borettslag og sameier, samt små
og store oppdrag for private i Oslo og Akershus.

Årsmøtet er som en eksamen
for styret. Det lønner seg med
gode forberedelser.

– Et årsmøte kan vare i 20
minutter eller fem timer, det
er store variasjoner. Gode
forberedelser er alltid smart,
sier fagansvarlig Yvonne
Hitland i Forvaltning og
rådgivning i OBOS.
Hun minner om at styret
har fått tilsendt info angående årsmøtet/generalforsamlingen, inkludert maler
og frister. Kunsten er å få
gjort oppgavene i tide, og
Hitland trekker fram noen
punkter:
– Begynn med å ﬁnne
tidspunkt og et egnet lokale
som er tilgjengelig også
for bevegelseshemmede.
Deretter kan du varsle
eierne om møtetidspunktet
og forslagsfristen. Det er
en fordel at styret har god
tid til å behandle innkommende forslag – helst før

•
•
•
•
•
•
•

rolle om dere har rehabilitert
fasader, balkonger, baderom,
uterom eller andre ting. Alt vil
bli vurdert av juryen.
I tillegg kan juryen dele ut
miljøpris til et boligselskap
som har utmerket seg innen
grønne og sosiale miljøtiltak.

Påmelding:

Søk via obos.no
/
obosprisen
innen 4. mars.

Klassiske og brannsikre èn og tofløyede dører

En del av interiøret – www.frekhaug.com
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BESLUTNINGSMYNDIGHET

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

Kontakt oss for
gratis befaring:

Når styret vil ha
solceller

64 84 55 20

Kan styret på egenhånd
beslutte at det skal anlegges
solcelleanlegg på taket?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

tyret i et borettslag har i
utgangspunktet full kompetanse (myndighet) til å treffe
alle beslutninger som gjelder
alminnelig forvaltning, drift
og vedlikehold, dette følger av
borettslagsloven (brl.) § 8-8.
Den viktigste begrensningen i
styrets kompetanse følger av brl.
8-9, hvoretter tiltak som anses
som ombygging, påbygging eller
endring av bebyggelsen som
går utover vanlig forvaltning
og vedlikehold må godkjennes
av generalforsamlingen med to
tredels ﬂertall.
Det vil imidlertid være grensetilfeller der det må gjøres en
skjønnsmessig vurdering. For
eksempel vil et vedlikeholdsprosjekt der man bytter ut fasade
eller takplater med nye og bedre
materialer eller foretar etterog tilleggsisolering for så vidt
representere en ombygging eller
endring, men i de ﬂeste normalt
praktiske tilfeller vil dette være
tiltak som ikke går utover vanlig
forvaltning og vedlikehold, og
således hører det likevel under
styrets kompetanse.
Når det gjelder solcelleanlegg
på taket er det et spennende

S
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salg@noen.no
www.noen.no
spørsmål. Solcellepaneler og solcelleanlegg til strømproduksjon
har vært omfattet av økende
interesse de siste årene, mange
ønsker å kutte strømutgiftene og
samtidig spare miljøet. Solenergi
er – enten alene eller sammen
med andre energibesparende
tiltak – interessant å vurdere for
mange. Borettslag og sameier
har ofte bygg med store takﬂater
som egner seg godt for solcelleanlegg. Samtidig er det klart at
installering av et større solcelleanlegg på taket av borettslagets
bygg medfører både økonomiske
investeringer og eksteriørmessige endringer som kan være
kontroversielle.
I utgangspunktet mener jeg at
det å installere et «normalt» solcelleanlegg på borettslagets tak
er noe som er innenfor styrets
kompetanse etter loven. Dagens
solcelleanlegg er lette konstruksjoner som festes til eksisterende tak uten at det skal være
behov for vesentlige bygningsmessige inngrep. Installasjonen
er normalt ikke søknadspliktig
til bygningsmyndighetene og
de estetiske konsekvensene av
tiltaket er forholdsvis beskjedne.
Det er vanskelig å se at en slik
installasjon skal anses som en
ombygging eller endring som
går utover vanlig forvaltning og
vedlikehold, og følgelig er dette
noe som styret kan beslutte selv,

Gode solforhold? Oversikt
over solinnstråling på Oslos
tak ﬁnner du på
oslo.kommune.
no/solkart.

uten generalforsamlingsvedtak.
Imidlertid er det slik at selv
om styret har stor myndighet,
er det ikke sikkert at man alltid
bør benytte denne myndigheten
fullt ut. Det kan regelmessig
være fornuftig å forelegge en
sak for generalforsamlingen for
å sikre aksept og forståelse for
forskjellige tiltak. Dette vil også
gjelde et tiltak som solcelleanlegg som – til tross for at det har

... selv om styret

har stor myndighet, er
det ikke sikkert at man
alltid bør benytte denne
myndigheten fullt ut.
mye for seg både miljømessig,
og på sikt også forutsettes å
være økonomisk lønnsomt
– neppe kan sies å være noe
strengt nødvendig tiltak, og som
mange antagelig ennå mener
er relativt eksotisk. Dersom
man velger å framlegge det for
generalforsamlingen for vedtak
er det ikke krav om annet enn
alminnelig (simpelt) ﬂertall.
Det samme gjelder hvis
det er et eierseksjonssameie.
Borettslagslovens og eierseksjonslovens regler er på dette
området like, så det blir i alle
praktiske tilfeller likt. //

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

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

Smart energibesparelse
i ditt borettslag

Techla SMART
gir muligheten for strømbesparende
tiltak i borettslag og sameie. Gjennom
smart styring av varmtvannsberedere
reduserer vi energikostnader, både
strøm og nettleie.

«Vi har spart omlag kr 100000

på løsningen fra Hjemkraft. En
stor forbedring er at temperaturen
justeres gjennom døgnet for å
tilpasse seg beboernes behov»

Himstadplassen Borettslag

Kontakt oss på tlf: 71 21 36 06
Les mer på hjemkraft.no

Bolig & Miljø dette er obos
Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

Fornøyde med det nye Styrerommet
Da vi lanserte Styrerommet.no i høst lovte
vi å gi tilgang til hundre pionerer før nyttår.
Det var så mange som hadde lyst til å være
blant de første hundre at vi raskt måtte
oppjustere planene. Før året var omme
hadde over 700 selskaper tilgang til det nye
Styrerommet. Målet vårt står ved lag om
at alle boligselskaper er på løsningen når

sommeren er omme.
Vi er glade for at de ﬂeste er godt fornøyd
med det vi har laget. Rett før jul sendte vi ut
en veldig enkel brukerundersøkelse til de
som hadde tilgang på det tidspunktet.
I gjennomsnitt får Styrerommet.no karakter
5 av 6.

Kurskalender
Reklamasjon og ﬁnansiering
Godt forarbeid er en forutsetning for vellykket gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter. Hvilke vurderinger
bør gjøres, når bør du tenke
på ﬁnansiering og hvordan vil
prosjektet påvirke felleskostnadene?
Tid: 26. februar kl. 17–20

Visste du at …

Sted: Hammersborg torg 1
Juss i boligsameier/
ny eierseksjonslov

... OBOS
fyller 90 år
i år?

Foto: Nadia Frantsen

4. mars
... Søknadsfristen for
OBOS-prisen 2019 er
4. mars?

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

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

... 1886 styremedlemmer
deltok på våre kurs i
2018?

... OBOS Energi AS og
Fortum Oslo Varme AS går
sammen om et nytt selskap
som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og
ﬂeksible lokale energiløsninger for varme og
kjøling til OBOS-prosjekter
i Oslo-regionen?

Vi ser på ulike problemstillinger som reguleres av den nye
eierseksjonsloven. Temaer er
bl.a. bruksrett, vedlikeholdsplikt, mislighold, salg og utleie.
Tid: 7. mars kl. 17–21
Sted: Hammersborg torg 1
HMS – internkontroll
i boligselskaper
Hvordan bør helse, miljø og
sikkerhetsarbeidet drives?
På kurset gjennomfører vi en
vernerunde, kartlegger risiko
og ansvar samt viser hvor
viktig det er å ta HMS på alvor
i boligselskapet.
Oslo: 12. mars kl. 17–21
Bergen: 25. april kl. 17–21

Noe av hva vi tilbyr

Fredrikstad: 7. mai kl. 17–21
Utemiljø

Hjelp i årsmøteperioden
Årsoppgjørs- og årsmøteperioden står for dør.
Styret kan få hjelp av forvaltningsrådgiveren sin
i prosessen – med stort og smått. Ikke nøl med
å ta kontakt!
15 prosent rabatt hos Maxbo
Boligselskaper som er forvaltet av OBOS får
15 prosent rabatt hos alle MAXBO-varehus,
stormarkeder og proffsentre. Styret eller vaktmester oppretter enkelt en konto hos Maxbo
om dere vil benytte fordelen, med mindre dere
allerede har en konto. Rabatten gjelder på
ordinære priser og kan ikke kombineres med
andre rabatter eller kampanjer, eller utvalgte
bestillingsvarer. Les mer om fordelen på
Styrerommet.net/rabattavtaler.

Rådgivning
Forvaltningskonsulentene endrer tittel til
rådgiver eiendomsforvaltning. Dette er mer i
tråd med innholdet i stillingen og gir samtidig
et signal om økt satsning på området. Gode
digitale løsninger kombinert med personlig
oppfølging og god rådgivning håper vi vil være
med på å opprettholde en høy kundetilfredshet
også i fremtiden.
HMS
Det er kanskje lett å bli skremt av tanken på
å måtte sette seg inn i kompliserte regelverk,
og tiden det kan ta å lage en god HMS-plan.
Det nye Styrerommet har integrert HMS-løsning,
og med HMS-veilederen som følger er hele
planen laget på under fem minutter.

Dette kurset skal gi deg økt
kunnskap til å ta gode og
varige avgjørelser for deres
uteområde. Vi fokuserer på de
hverdagslige tingene og på
hvordan dere selv kan gjøre
gode valg.
Tid: 21. mars kl. 17–20
Sted: Hammersborg torg 1

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

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

Containerutleie
• DUGNAD OG OPPRYDDING
• CONTAINER ELLER STORSEKKER
• SUG-/SPYLETJENESTER
• LØVÅS KOMPLETT – Borettslag

DEKKSTATIV.no
Avfallshåndtering

Lekeplass

Tlf: 23 24 50 00

Baktrappa

Postkasser

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester

Trigonor er leverandør av lekeplassutstyr!
Vi utfører også lovpålagt funksjonsettersyn,
reparasjoner og
vedlikehold.
Ta kontakt for et
godt tilbud!

av Eddie Chr. Thomas

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

1.

Fasade og tak – vår sak!

2.

Radonmåling
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Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Telefon: 22 15 46 90 – www.blikkenslager.no
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3.
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4.

5.

7OIZZZUDGRQODEQR
6.

Vindu - dør montasje

7.
8.

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

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

Brannsikring

Gode uterom

OBOS-quizen

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

Låsesmeder

Test deg selv!

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

www.trigonor.no 69 27 90 10

Blikk/kobberslagere

STEVE JOBS

www.lovastransport.no

?

Dugnad eller rydding?

Jeg ville byttet all
teknologien min for en
ettermiddag med Sokrates.

Hvilken norsk sjakklubb spilte
Magnus Carlsen for under EM for
klubblag høsten 2018?
OBOS jubilerer den 19. august i år.
Hvor mange år fyller OBOS?
Hvor mange amerikanske delstater
har et navn som begynner på
bokstaven A?
Hvilket lag i OBOS-ligaen
(1. divisjon fotball, menn) spiller sine
hjemmekamper på Nammo stadion?
Fra TV-serien Fleksnes: hva het
Moder’n (mammaen til Marve) til
fornavn?
Hvilket land er regjerende
verdensmester i fotball for kvinner?
Hvilket land skal arrangere fotballVM for kvinner sommeren 2019?
Hva heter tegneseriekatten Pusur
på svensk?

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Hvem skrev romanen Troll-elgen,
utgitt første gang i 1921?
I løpet av 1983 hadde Norge tre
statsministere, hva het de?
Hva heter frisørkjeden som
gründeren Inger Ellen Nicolaisen og
hennes ektemann etablerte i 1984?
Hvilken musikksjanger har du
utmerket deg i om du en gang får
tildelt «Buddy-prisen»?
Hvilket fotballag i Premier League
går under kallenavnet «The
Cherries»?
Hvor mange kort inneholder en
kortstokk med Tarot-kort: 48, 66
eller 78?
På engelsk heter han Twigson, men
hva er det norske navnet på denne
kjente ﬁguren fra barnebøker og
-ﬁlmer?

Nasjonalmuseet – Arkitektur
vil snakke om landskap med
UTESTEMME. I februar åpner en
utstilling som markerer at landskapsarkitektutdanningen ved
NMBU på Ås er hundre år. Museet
lover at utstillingen skal bli like
frodig som landskapet selv, med
en leken landskapslabyrint, lys- og
lydinstallasjon og et sanserom –
i tillegg til fotograﬁer og illustrasjoner av hager, parker, kirkegårder
og byrom. UTSETEMME ledsages
av et variert program med omvisninger, workshops og foredrag.
For eksempel 11. april, hvor det
skal handle om balkonghager
og dyrking på liten plass.
Utstillingen står til 1. september.
Mer info: nasjonalmuseet.no
FOTO: NASJONALMUSEET/ANNAR BJØRGLI

Anleggsgartnere

Totalentreprenør
APTUS SIKRER PRODUKTER FOR ET TRYGT BOMILJØ.

LEILIGHETSLÅS, PORTTELEFON, BOOKINGSYSTEM
og ADGANGSKONTROLL kan inngå i samme system.
For mer info, gå inn på www.aptus.se

Spesialister på utskifting av vinduer og dører.
Rådgivning – Prosjektering – Service – Vedlikehold

www.vdmontasje.no

SVAR: 1. Vålerenga sjakklubb 2. 90 år 3. 4 (Alabama, Alaska, Arizona og Arkansas) 4. Raufoss
Fotball 5. Magnhild 6. USA (slo Japan 5-2 i ﬁnalen i 2015) 7. Frankrike 8. Gustaf 9. Mikkjel Fønhus
10. Oddvar Nordli (Ap), Gro Harlem Brundtland (Ap) og Kåre Willoch (H) 11. Nikita 12. Jazz (utdelt av
Norsk jazzforum siden 1954) 13. Bournemouth (AFC Bournemouth) 14. 78 (Tarot-kort brukes gjerne til
spådommer og forutsigelser) 15. Knerten

Annonsere her:

Malertjenester

BRANNSIKKERHET!

Annonsere i Bolig & Miljø?

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

Ta kontakt med:
Mona Jørgensrud

Radio Gaga

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

22 61 63 00

EPOST

post@kaasa.no

Elektriker
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Tlf. 911 73 473 – mail: mj@hsmedia.no

Vaktmestertjenester

Knem & Næsvik AS

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

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

vaktmester-oslo.no
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Cort Adelersgate 33 Oslo, her har
vi levert nytt sinktak, nye tak- og
fasadevinduer samt puss- og
aluminiumfasade.

Vakt hele døgnet

Tlf. 22 64 00 68

Telefon 23 24 50 20

TOTALLEVERANDØR AV
GLASSMESTERTJENESTER
I OSLO OG AKERSHUS - GRATIS BEFARING!

Vi tilbyr serviceavtale til borettslag og sameier
for å sikre stabil drift på fellesdører
Adgangskontroll
Elektronisk avlåsning
Låssystem
Dørautomatikk
Service på hele dørmiljø
Reparasjoner / Feilsøking
Postkasser / Postkasseanlegg

LÅS1 AS Oslo og Akershus

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

BOLIG2019
16 LOKALE EIENDOMSMESSER
I LØPET AV 2019

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!
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TAKK TIL VÅRE TROFASTE KUNDER

GJENNOM ALLE DISSE ÅRENE!

BERGEN | BODØ
DRAMMEN | EIDSVOLL
HAUGESUND
KRISTIANSAND
LILLEHAMMER
OSLO | SANDEFJORD
SARPSBORG
STAVANGER | ARENDAL
TROMSØ | TRONDHEIM
TØNSBERG | ÅLESUND

Les mer på www.bolig2019.no

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

Folk
Design:
Front

vestre.com

DESIGN TANK PHOTO MAX ROMMEL

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

