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All utvendig og innvendig overflatebehandling.
Tak, pipe og fasade rehabilitering
Vindusrestaurering & utskifting
Etterisolering fasader
Overflatebehandling trapperom & terrasso
Egen muravdeling

Vi har svært mange og gode referanser og tilbyr 5 års garanti
på våre arbeider

www.malercompagniet.no

Adresse; Kjelsåsveien 132, 0491 Oslo, Tlf: 23 39 18 00
tom@malercompagniet.no
vidar@malercompagniet.no

Vi er avhengig av hverandres
sikkerhet her vi bor

Få et tryggere borettslag og sameie
med felles brannvarsling
Snakk med styret, så tar de kontakt med oss for en uforpliktende befaring
get.no/safe
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Bli ladeklar
for fremtiden!
Fremover vil det være større krav til
tilrettelegging for elbiler og hybridbiler i
borettslag og fellesgarasjer. Elbil-ladere
er en god investering som vil øke verdien i
borettslaget. Ta vare på batteriene med den
trygge og effektive elbil-laderen fra Schneider
Electric. Ladestasjonen EVlink Smart Wallbox
er meget monteringsvennlig.
Du får den hos Elfag!

5

års
garanti

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

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

leder
KONSERNSJEF DANIEL KJØRBERG SIRAJ

Er OBOS på villspor?

ILLUSTRASJON DARLING CLEMENTINE/BYHANDS

Kan OBOS virkelig selge en leilighet
som koster 95 millioner kroner?
OBOS HØSTET FØR JUL kritikk fra både
tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang og
siviløkonom Sverre Hope for å svikte vårt
formål ved å selge dyre leiligheter fremfor å konsentrere oss om det som angivelig skulle være vårt hovedformål, nemlig
å skaffe billige boliger til medlemmene.
Hvis OBOS ikke endrer seg, må politikerne gripe inn, sier de. Er så OBOS helt på
villspor?
I vårt samfunn må alle organisasjoner
og selskaper tåle diskusjon om sin berettigelse og om det man driver med er formålstjenlig. Men samtidig må kritikken
bygge på fakta. Det ble hevdet at OBOS’
økonomiske styrke er bygget på offentlig
støtte og særfordeler. Det er feil. OBOS’
egenkapital bygger ikke på offentlige
subsidier. Tilnærmet alt er skapt etter at
kommunen sluttet å subsidiere tomter for
over 40 år siden, mesteparten ved dyktige investeringer i tomter, næringseiendom og aksjer. Større beløp fra selve boligbyggingen er kommet først de siste fem
årene. Påstanden om at OBOS har skattefordeler er også helt feil. Vi betaler full

bedriftsskatt som alle våre konkurrenter
og formuesskatt som andre bedrifter slipper. Siden vi ikke har noen subsidier eller andre særfordeler, sier det seg selv at
OBOS må tjene penger for å kunne fortsette å bygge i konkurranse med andre
aktører. Og for å kunne tjene penger må
salg av boliger, utleie av næringseiendom,
bankvirksomhet og salg andre tjenester,
skje til markedspris.
En del av kritikken OBOS gjentakende møter er at vi har et konkurransefortrinn i ikke å dele ut utbytter. I et samfunn der man skriker etter aktører som
kan planlegge langsiktig, burde virkelig
kooperative selskaper som OBOS være
etterspurt. Vi kan tenke byutvikling i lange linjer, investere i nye tomter, fokusere på samfunnsnytte og bærekraft, samt
forvalte boliger med evigheten som perspektiv – med bunnsolid økonomisk fundament. Ethvert selskap og dets aksjonærer står fritt til å velge samme strategi
som OBOS dersom man ønsker langsiktighet, vekst og økt aktivitet fremfor utbytte til aksjonærene.

FØLG MEG
@obosdaniel

Videre er det hevdet at man har fått fordeler i den politiske behandlingen i kommunene fordi vi angivelig skulle ha et sosialt formål og har bedre «forbindelser»
enn andre. Jeg har aldri møtt politikere
i noe parti som ikke har forstått at OBOS
er en kommersiell aktør. Men OBOS er en
aktør som er anerkjent for å ta helhetlig
ansvar, tenke langsiktig, ha gjennomføringskraft, være kunnskapsrik og lyttende til de politiske signalene. Det gjennomslag vi måtte ha, formoder jeg derfor
handler om at politiske myndigheter synes argumentene vi fremfører er gode og
prosjektene ditto.
Jeg er derfor heller stolt av at vi
sammen med de mange kommunene vi
jobber med har sørget for å tilby medlemmene og befolkningen i Norge i underkant av 10.000 nye boliger de siste fem
årene, skapt tusenvis av arbeidsplasser
gjennom byggevirksomheten i tillegg til
god by- og samfunnsutvikling. Vi har økt
bygge- og investeringsaktiviteten vesentlig og bidratt til at den ville prisveksten
på nye boliger nå tilnærmet har stoppet
opp. Nye konsepter som Bostart, der vi
tilbyr boliger til redusert pris mot en forkjøpsrett til OBOS, er også en del av våre
nye satsinger. Det er i alle høyeste grad i
medlemmenes og samfunnets interesse!
Vi har medlemmer i alle samfunnslag og
vårt mandat er å bidra til å skaffe boliger
til alle disse. Det vil si at det også blir noen
dyre prosjekter inn i mellom.
Nå har OBOS passert 454.000 betalende medlemmer, en vekst på nesten 25.000
medlemmer bare i 2018. Dette er det 25.
året på rad med medlemsvekst. Så medlemmene har åpenbart fortsatt tillit til oss.
Og tilbake til leiligheten på 95 millioner
kroner. Mindre enn 24 timer etter at boligprosjektet Middelthunet ble lansert i desember, hadde 250 medlemmer meldt seg
på salgsmøtet for å kjøpe 45 boliger. Lengste ansiennitet var fra januar 1945. Jeg tenker disse to forholdene er det beste svaret
på om OBOS er på villspor eller ikke.

Daniel Kjørberg Siraj
er konsernsjef i OBOS.
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Ønsk dagslyset
velkommen inn
Er du klar over viktigheten med å slippe dagslyset inn i hjemmet? Egenskapene er mange og
gode, og tilgang til naturlig lys er viktig for trivsel, velvære og innemiljøet i boligen.
For de aller fleste boliger er det et mål å få inn så mye naturlig lys som mulig. Riktig valg av vindusprodukter
og sammensetninger er nøkkelen til å oppnå ønsket innemiljø.
Ta kontroll over lyset
Store vindusflater bidrar til å slippe inn mye lys og skaper luftige rom, som lar naturen på utsiden bli en del
av hjemmet ditt. Velger du NorDan passiv- produkter kan du øke glassarealet i din bolig uten at det går på
bekostning av boligens u-verdi.

Markedets beste garantier
www.nordan.no

redaktøren
BIRGITTE DØRUM

OBOS-APP
Last ned helt
gratis

Når trendy er
utrendy
HER ER TO SPØRSMÅL du skal stille deg før du
kjøper noe til hjemmet ditt:
1. Ville jeg kjøpt denne for fem år siden?
2. Ville jeg kjøpt denne om fem år?
Dette ble nylig diskutert i den svenske trendpodcasten «Billgren Wood» (som varmt kan anbefales til alle trend- og interiørinteresserte), og
sier mye om tiden vi er inne i. Den største trenden
av dem alle er bærekraft, holdbarhet og klimabevissthet, og hvordan i alle dager løser man det,
i en virkelighet preget av uendelige konsumeringsmuligheter og impulser som praktisk talt er
umulig å stenge ute? Det er stilig å være utrendy,
hvis man bare er det på den riktige måten. Ironien
i dette er temmelig høylydt. Trend og bærekraft er
på mange måter to uforenlige enheter.
Samtidig må det være lov å glede seg over at
hemningsløst og bevisstløst forbruk ikke har status som spesielt kult om dagen. Mindre kjøtt og
mer loppis er om ikke annet en trend både vi og
jordkloden har veldig godt av. I interiørreportasjen
i dette bladet møter du Vegard og Julie, som har
kjøpt brukt, arvet, fått eller kjøpt nye ting de vil
skal vare livet ut, til sitt felles hjem i Gamle Oslo.
Nå har de kuttet kjøttforbruket og pålagt seg selv
flyforbud, og mange i deres generasjon gjør det
samme. Det går an å være opptatt av å ha det
fint rundt seg og samtidig forsøke å leve livet på
en måte som tar hensyn til økosystemet. Vi håper
denne utgaven kan inspirere til det!

VEGGDYR: Ferm
Living har lansert
veggtepper til
barnerommet.
FARGE: Rød stol
fra &Tradition,
designet av Sami
Kallio og Jakob
Thau.
SKULPTURELL:

Vase fra Hay.
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Ladeløsninger for borettslag og sameier
Med over 1.000 installerte ladepunkter i Norge og over 70.000 i resten av verden er EVBox eksperter innenfor leveranse
av større og små ladeprosjekter. Vi har høy kompetanse og god rutine på å finne en optimal løsning for ladeanlegg
innenfor de tekniske og økonomiske rammene som er tilgjengelig i det enkelte borettslag eller sameie. Planlegging av
fremtidsrettet infrastruktur, lastbalansering av anlegg, backoffice administrasjon av ladebrukere er viktige elementer i et
totalprosjekt.

Totalleveranse av
store ladeprosjekter

Konfigurering av
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

utvalgt
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DET VAR EN GANG:

String har lansert sine
nyheter, blant annet
denne løsningen til
gangen.

13 Vi bygger
Prosjekter verdt å sjekke ut

15 Medlem
Bruk medlemskortet!

17 Aktuelt
Fest for 90-åringen

21 Dine penger
Kjappe betalingsløsninger

25 Hjemme

FOTO MARCUS LAWETT/STRING

Oppsal er stedet
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Ingen er like

Derfor installerer vi smarte elbilladere
i boligselskap – hvor den som lader betaler.

Smartly er de eneste som tilbyr komplett installasjon,
ti års garanti og 24/7 kundestøtte for elbileierne.
Det er ingen installasjonskostnader, kun en fast,
månedlig kostnad.
Krav om elbilladere i boligselskap øker. Flere og ﬂere beboere kjøper
elbiler, og enkelte lar være å kjøpe leilighet, eller å ﬂytte, fordi det
i mange borettslag ikke er tilrettelagt for elbillading. Trenden er at
leiligheter blir mer attraktive når elbillading er på plass.
Når boligselskap inngår avtale med Smartly henter vi strøm fra
hovedtavlen i bygget, legger kabler til ønsket sted, og installerer
ladere. Vi kan tilby ulike ladere, men boligselskapet kan også komme
med andre ønsker. Deretter sørger vårt smarte energistyringssystem for at kun den som lader betaler – og ikke fellesskapet.
Elbillading skal være smart, enkelt og trygt. Smartly sikrer at lading
gjøres når timeprisen for strøm er på sitt laveste for å spare elbileieren for lade kostnader. Nå gjør vi også valget av totalleverandør
smartere, enklere og tryggere.

Kundesenter
24/7

Elbillading

Garanti
10 år

Automatisk
avlesning

Lading for elbil
• Tjenesten krever ingen investering for boligselskap
• Kun 3.600,- per måned*
• 462,- (ink mva) per mnd – 36 mnd rentefri
ﬁnansiering av smart lader over strømregningen**
• Ladepris for elbileieren kun 1,99 per kWh
(2,4o i oppstart) – ingen månedskostnad
• Ingen administrasjon for styret
* Prisen gjelder investering på 150.000,- leieperiode på 10 år,
ca 30 ladeplasser. **Forutsetter strømabonnement fra
Lyse i 36 mnd. Priser eks mv dersom annet ikke er presisert.

Send SMS med navn på boligselskap
til 416 70 818 så tar vi kontakt,
eller les mer på smartly.no

Smart i dag. Smart i morgen.

utvalgt

VI BYGGER

BOLIGPROSJEKTER LANDET RUNDT

MER INFO
Flere boliger
fra side 79

NYTT I SANDNES

ILLUSTRASJON BLOCK WATNE

SANDNES Nylig ble et nytt felt på Øygarden lagt ut
for salg. Her finner vi to-romsleiligheter – størrelsene varierer fra 51 til 63 kvadratmeter, og boligene
inneholder gang, bad, romslig soverom, åpen stueog kjøkkenløsning og en innvendig bod. Det blir
mulig å gjøre flere tilvalg i leilighetene som ikke koster noe ekstra. Hver leilighet får enten balkong eller
en romslig uteplass i første etasje. Alle boligene har
en parkeringsplass i felles parkeringsanlegg der
det er tilrettelagt for lading av el-biler.

IDYLL VED SANDVIKSELVA

NÆR NATUR I KRABBAVIGÅ

ALT I NÆRHETEN

SANDVIKA Bjørnegårdsvingen ligger idyllisk til ved Sandvikselva. Det tar mellom
10 og 15 minutter å gå til Sandvika bussog togstasjon, og toget tar deg til Oslo
sentrum på 12 minutter. Sandvika Storsenter ligger også en kort spasertur unna.
I nærheten finner du i tillegg Vestmarka
med muligheter for skiaktiviteter samt
Kalvøya og Kadettangen med flotte turog bademuligheter. I Bjørnegårdsvingen
er det i dag 65 ledige boliger til salgs.
Forventet innflytningsperiode er fra
tredje kvartal 2021.

SOLA Store opplevelser venter i Krabbavigå. Her bor du tett på hav og fjord
omkranset av flotte turområder. Nyt
en blikkstille morgen eller kreftene i en
høststorm. Moderne rekkehus og eneboliger i en harmonisk plan skaper et
trivelig bomiljø. Rikelig med fellesareal
bidrar til at man aldri trenger å bevege
seg langt fra hjemmet for å finne spennende lekeplasser og hyggelige treffpunkter. Block Watne skal bygge 11
rekkehus og fem eneboliger på feltet –
kommer for salg.

HAMAR På Martodden har du det meste
du trenger i nærheten. Det er gangavstand til nærbutikken, flere idrettsarenaer, kjøpesenter, skole og barnehager i
området rundt de nye boligene. I tillegg
ligger Mjøsa bare 400 meter unna. Her
kan du følge flotte turstier til fots eller på
sykkel, og på vinteren kan man spenne
skia på beina og gå ut på tur. I Stålverket
Park er det i dag 24 to- til fireromsleiligheter til salgs, og planlagt innflytning for
første trinn er fra første kvartal 2020 og
tredje kvartal 2020 for andre.
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Smart solskjerming gir deg større

Solskjerming

mulighet til å justere både lys og
innetemperatur med et tastetrykk.

på en smartere måte

Smart solskjerming er energisparende, fleksibel og gir en helhetlig
løsning for et mer behagelig hjem.

Familien Johnsrud Sundby
har full sollys og innsynskontroll på hjemmebane. «Vår nye bolig føles nå komplett
når vinduene har fått funksjonelle Norsol
produkter - en bonus er også at de er
vakre og harmoniske å være i nærhet av».

Bestill gratis befaring på

Vi ser etter nye forhandlere, selgere
og montører i hele Norge
Siden 1983 har NORSOL AS vært en av landets ledende produsenter
av inn- og utvendig skreddersydd solskjerming. Kontinuerlig produktutvikling tilpasset norske forhold, miljøvennlig og effektiv produksjon,
kortreist levering og lokal service der kundene våre bor, gir oss en
unik posisjon for å møte kunders forventninger og behov.
Spennende produktnyheter og økende ordreinngang gjør at vi nå
ønsker å utvide vår entusiastiske stab med flere forhandlere, selgere
og montører med interesse for interiør, hjem & hage.
Ta kontakt med Markedssjef Krister Nekstad, på 71 53 19 00 eller
send epost til krister@norsol.no

411 10 100 eller finn din
nærmeste konsulent på
www.norsol.no

utvalgt

MEDLEM

FÅ MEST MULIG UT AV DITT MEDLEMSKAP

MER INFO
Les mer på
side 99-113

BEDRE RABATTER

TEKST ANE LARSSON FOTO NADIA FRANTSEN ILLUSTRASJON DAVID KARLSTRÖM

HELE LANDET Har du planer om å
være aktiv eller pusse opp i år? Nå
får du høyere rabatt hos Maxbo og
Oslo Sportslager. Hos begge får du
nå 15 prosent rabatt på alle ordinære
priser. Oslo Sportslager har også
åpnet for rabatt i nettbutikken som
leverer til hele landet.

Vær OBOS-smart
Husk at du har over 60 faste rabatter
i tillegg til gode kampanjetilbud som
medlem. Gå til obos.no/medlem for
en full oversikt.

Ny OBOS-app
Med OBOS-appen har du alltid
medlemsbeviset med deg, og du får full
oversikt over alle medlemsfordeler. Du
finner den i App Store og Google Play.
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Utdatert postkasseanlegg?
KAMPANJET

ILBUD

Et slitt postkasseanlegg oppleves som lite trivelig, og kan gi et
rufsete førsteinntrykk av bygningen. I tillegg er utdaterte postkasser
et fristende mål for ID-tyven. Med et nytt anlegg fra Stansefabrikken
får du anerkjent merkevare med moderne låser, som holder pakker
og brev trygt forvart til en kommer hjem. Samtidig vil trivselen hos
beboerne økes når fellesområdet friskes opp og et godt
førsteinntrykk er ivaretatt.

www.postkasse.no

Ta kontakt innen 15. mars og få et uforpliktende
tilbud, og gratis navneskilt ved bestilling! Send
mail til post@stansefabrikken.no med kode
GRATISSKILTVÅR2019 !

utvalgt

AKTUELT

SMÅTT OG STORT FOR MEDLEMMER

PÅ NETT
Følg OBOS på
Facebook!

DELEGERTMØTE
HELE LANDET Hvis du er OBOS-medlem og ikke har brukt medlemskapet til å kjøpe bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag, kan du møte
på delegertmøte i OBOS. Møtet
avholdes 5. mars klokken 18.00
hos OBOS på Hammersborg torg 1
i Oslo. Generalforsamlingen finner
sted 14. mai i Oslo Kongressenter.

BESTE REHABILITERING

OBOS feirer 90 år med konserter
STAVANGER 2. juni samles The September When for første gang på åtte år, 30
år etter albumdebuten. Sammen med
legendariske The Cardigans, Hilde Selvikvåg og Stavangers popdebutanter TØFL
opptrer de i Uteamfiet ved Konserthuset,
i en hitspekket festkveld bundet sammen
av forfatter Tore Renberg. Minifestivalen
heter «OBOS i Stavanger» og inngår i en
serie av fire konsertarrangementer som
markerer at OBOS i år er 90 år.
OBOS på Operataket har de siste tre
årene vært en stor suksess blant Oslos
befolkning. En hel dag med toppartister
til en svært overkommelig pris. Billettene
til årets fire konsertert vil koste 125 kroner, og alt går tilbake som støtte til aktiviteter for barn og unge. Regningen for
selve konsertene tar OBOS selv.
Nå utvider altså OBOS dette konseptet til også å inkludere Stavanger. Og fire

dager senere, 6. juni, braker det løs igjen,
med OBOS i Bergen. Deretter blir det
stemningsfull konsert i solnedgangen på
Verdens Ende på Tjøme 3. august. Det
hele rundes av på Operataket 18. august.
Artistene til disse konsertene vil bli offentliggjort senere. Så følg med! Vi kan
love store navn.
– For OBOS handler dette om å gi noe
tilbake til samfunnet, og bidra til livet
mellom husene. Gode kulturopplevelser
binder folk sammen. Konsertene skal
være rimelige slik at flest mulig får ta del
i opplevelsene, og billettinntektene går
uavkortet til barne- og ungdomsarbeid
lokalt, sier konsernsjef Daniel Kjørberg
Siraj.
Området utenfor Stavanger Konserthus
tar rundt 10.000 tilskuere. Fullt hus vil gi
1,25 millioner kroner å fordele på ideelle
tiltak.

HELE LANDET Skinner borettslaget
eller sameiet ditt etter å ha blitt
rehabilitert? Da kan dere vinne
OBOS-prisen. Prisen på 200.000
kroner deles ut til våren – for 28. året
på rad. Den går til et boligselskap
som har lykkes spesielt godt med en
omfattende rehabilitering. I tillegg
kan juryen tildele en miljøpris på
50.000 kroner. Alle typer boligselskaper kan delta, uavhengig av om
de er forvaltet av OBOS eller ikke.
Det spiller ingen rolle om dere har
rehabilitert fasader og balkonger, eller oppgradert uteområder eller bad.
Alt vil bli vurdert av juryen. Lyst til å
være med? Søk via obos.no/obosprisen. Påmeldingsfrist er 4. mars.

MELD DEG PÅ!
HELE LANDET Vil du være med i
OBOS’ representantskap? Representantskapet velger OBOS’ styre
og fører tilsyn med at formålene
fremmes i samsvar med gjeldende
lover og regler. Er du medlem
i OBOS og p.t. ikke har brukt
medlemskapet til å kjøpe bolig i
et OBOS-tilknyttet borettslag, kan
du velges inn i representantskapet.
Høres dette interessant ut? Send
en kort presentasjon av deg selv til
valgkomiteens sekretær Åge Pettersen på age.pettersen@obos.no.
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Jylland, Dronninglund

Reis på en
miniferie til
Nordjylland

Opplev Nordjylland
Dronninglund Hotel

SPAR OPP
TIL

634,-

3 dage fra

739,-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Overnatt på
et første
-klasses
spahotell

SPAR OPP
TIL

3 dage fra

1.271,-

979,-

3 dage fra

491,-

3 dage fra

Hallingdal, Geilo

Sjarmerende hotell
Dr. Holms Hotel

2 overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 1 tallerkenrett
Gratis parkering
Gratis internett

•
•
•
•
•
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2 x overnattinger
2 x frokostbuffé
Tilgang til velvære-avdeling
Gratis parkering
Gratis internett

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vi tilbyr både SPA og WELLNESS, så ta en kikk på
Risskov Bilferies mange gode tilbud!

32 82 90 00

Hverdager mellom 09 – 17. Stengt i helgene

Husk bestillingskoden: weekend
Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet
Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom.
Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,Spar ift. hotellets egen pris

Mer enn 200.000
glade kunder,
+ 700 hoteller i Europa

2.051,-

1779,-

1199,-

Skinnarbu Nasjonalparkhotell

Risskov.no

SPAR OPP
TIL

SPAR OPP
TIL

Nyt fjellheimen
•
•
•
•
•

2 x overnattinger m. frokostbuffé
2 x 3-retters meny/buffé
2 x kaffe og småkaker
2 x aperitif
Inklusiv miljøtillegg

Se flere
tilbud inkl.
middag på
risskov.no!

Besøk den
norske
fjellheimen

Østlandet, Rjukan

•
•
•
•
•

Østlandet, Noresund

Wellness på Norefjell
Norefjell Ski & Spa
•
•
•
•
•
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2 overnattinger
2 x frokostbuffé
2 x 2-retters meny
Inngang til Bøeseter Bad og Trening
Gratis internett
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DINE PENGER

PÅ NETT
bank.obos.no

MARIT MIDTTUN OM PRIVATØKONOMI

betalingen blir gjennomført uten at du
taster kode ved beløp under 200 kroner.
Fra april heves beløpet til 400 kroner.
Kontaktløse kort og betalingsterminaler kjennetegnes ved et symbol som ser
ut som symbolet for trådløst nett. Alle
nyere bankkort er kontaktløse, og flere
betalingsterminaler blir tilgjengelig for
kontaktløs betaling. I år forventes det at
kontaktløs betaling virkelig tar av.
Kontaktløs betaling åpner også opp
for at mobiltelefoner og andre «dingser»
kan brukes til å betale for varer og tjenester, mens bankkortet ligger igjen hjemme. Men hvor trygt eller utrygt er det
egentlig?
Det korte svaret er at det er trygt.
Det er liten risiko for at noen ser koden din, og mindre sannsynlig at kontoen
blir misbrukt. Betaling med mobil er like
trygt som betaling med kort. Det er liten
fare for at PIN-koden blir snappet opp av
uvedkommende.
Noe av det tryggeste som finnes på
markedet i dag, er sannsynligvis betaling
med treningsklokke. Skulle klokken mot
formodning bli stjålet, kan ikke uvedkommende åpne klokken uten koden din.

Trådløs betalingstrend
Kontaktløs eller kodefri betaling, tæpping, Apple Pay –
nye måter å betale på øker i voldsom fart.

ILLUSTRASJON DARLING CLEMENTINE/BYHANDS

DET FINNES ULIKE måter å betale for
varer og tjenester på – fysiske kontanter, kort, e-penger, mobil, treningsklokke, armbånd, osv. Utviklingen skjer i
rekordfart, og bruk av ny teknologi åpner for eksempel for stemmestyring og
ansiktsgjenkjenning.

JAKTEN PÅ DEN IDEELLE LØSNINGEN

Vipps er et godt eksempel på hvordan
teknologi har løst et behov på en effektiv
måte. Tjenesten har revolusjonert pengeoverføringer mellom venner, familie, kollegaer og andre privatpersoner. Så kom
muligheten for å betale med Vipps i nettbutikker og fysiske butikker. Nå kan du til
og med betale regninger rett i appen.
En type betalingsløsning som nå

dukker opp i fysiske butikker, har vært
utbredt i nettbutikker en god stund. Du
får valget om å betale senere eller dele
opp betalingen. Du gjør en bestilling på
nett, registrerer mobilnummeret ditt og
henter varen i butikken. Regningen kommer senere. Det er en lettvint løsning,
men det er lurt å ha en plan for hvordan
du skal betale i etterkant. Det er verdt å
merke seg at du har flere rettigheter ved
betaling med kort enn med faktura dersom det oppstår et problem med varen du
har kjøpt.
«TÆPPING»

Tallene viser at nordmenn har omfavnet kontaktløs betaling, kalt tæpping.
Sett bankkortet inntil terminalen, og

OBOS-BANKEN, DA?

Våre kort kan du selvfølgelig tæppe med.
Når det gjelde andre tjenester, følger vi
nøye med og tester flere løsninger. Vårt
fokus er å levere enkle og sikre tjenester
som kundene våre vil ha.
Vi har planer om å lansere nye løsninger på området i begynnelsen av første
halvår i år, og er spente på tilbakemeldinger fra kundene.
Det er for øvrig ingen grunn til å tro at
bankkort, slik vi kjenner dem i dag, forsvinner med det første. Selv om det fremover kan bli mer vanlig å betale ved å bruke ulike «duppedingser», er det jo helt
opp til deg hvordan du ønsker å gjøre opp
for deg. Om du vil betale med kontanter
eller «tæppe» kortet er et valg du selv kan
ta. Heldigvis!

Marit Midttun
er banksjef i OBOSbanken.
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VI KAN KJØKKEN – ETTER 15 ÅR I BRANSJEN!
Tlf 47 25 52 65

Kjøkken

Hvitevarer

Benkeplater

Nytt
kjøkken?
Ønsker du nytt
kjøkken isteden,
finner du det hos oss.
Vi har nye kjøkken
i alle stiler, farger og
prisklasser.
Gå inn på novaﬂex.se
og finn ditt nye
kjøkken, og kontakt
oss etterpå.
Ta kontakt for et
uforpliktende møte:
Tlf 47 25 52 65
trygve@kjokkenskreddern.no

På tide med en

kjøkken
fornyelse?

SPAR OG
Ø
MILJ GER
PEN

Bytt ut frontene eller legg til det ene skapet du mangler også.
Du bestemmer og vi produserer etter mål og leverer ferdig
montert på 1 til 2 dager om mulig.
Ved å bytte ut kun fronter, hengsler, skuffer og benkeplate har du
et helt nytt kjøkken. Utvider du med noen nye skrog og moderne
innmat, får du et helt nytt kjøkken med smarte funksjoner.
Kjøkkenskredder’n har et stort utvalg av kjøkkendører, skuffer og
løsninger som enkelt tilpasses til dine ønsker. Alle farger og modeller
kan kombineres med ditt eksisterende kjøkken.
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WYSIWYGdesign 2018

Åpningstider:
Man–Fre: Etter avtale
Lørdag: 10:00–15:00

WWW.KJOKKENSKREDDERN.NO

Tvetenveien 32, 0666 Oslo

A.T. I. R. A/S – Tvetenveien 32, 0666 Oslo
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HISTORISK

OBOS-APP
Last ned helt
gratis

TYRA T. TRONSTAD OM OBOS-HISTORIEN

I en annen
verden
I OBOS-bladet nummer 2 i
1959 ble det kunngjort at 354
nye boliger skulle «besettes»
av medlemmer. Hvis de fylte
Husbankens krav, da.

GULNET PAPIR: Gamle OBOS-blader er dypdykk i bolighistorien. OBOS-bladet nr 2, 1959.

DA OBOS-BLADET nummer 2 i 1959 kom
ut, var OBOS et redskap for kommunen.
Tomtene var kommunale og gratis, Husbanken finansierte byggingen, og boligene
ble kunngjort i OBOS-bladet. Og i denne
utgaven: 354 boliger på Manglerud, Oppsal
og Lambertseter. Kontrasten til dagens boligmarked kunne ikke vært større! Først
måtte medlemmene poste en søknad til
OBOS. Der måtte gjøre rede for hvor stor
leilighet de søkte om, om de var gift, ugift,
skilt eller enke. De måtte gjøre rede for
inntekt og formue, antall barn og barnas alder. De måtte om opplyse om borett i Oslo,
og hvis de ikke hadde borett i Oslo, måtte
de søke om dispensasjon på et eget skjema.
Husleien for en treroms på Manglerud var
på 185 kroner måneden, inkludert fyring,
og innskuddet var på 10 000 kroner. Det
fantes ingen forlokkende prosjektnavn,
ingen eiendomsmeglere eller kontaktpersoner, og stod ikke ett eneste ord om hvordan boligene kom til å se ut. På forsiden var
det en illustrasjon av de nye blokkene på
Oppsal, og lenger bak kunne man se noen
enkle tegninger som viste hvordan tre ulike familier kunne innrede et rekkehus på
Manglerud. Ellers måtte folk bare vente
og se – både hvordan boligene ble og om
de hadde lang nok ansiennitet og ellers
fylte kravene om å få flytte inn i dem.

FOTO OBOS

Tyra T. Tronstad er
kommunikasjonsrådgiver i OBOS.
tyra.tronstad@obos.no
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Moderne belysningsnyheter

®

- The Nordic light

Twist
FlexiLink

Sett preg på kjøkkenet med nye Balled
Balled er et spennende alternativ og suppelement til standard innfelte downlights. Lyset kan justeres i alle
retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker
det. Balled har en liten og tynn ﬂens mot taket som gjør at det skapes en ﬁn overgang mellom tak og armatur.
Produktet leveres også som nedhengt pendel med LED-driver innebygget i takkoppen.
Linseteknologi med Fresnel-optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blending og et jevnere og mer
elegant lysbilde. Varmhvitt lys på 2700K og meget gode egenskaper for fargegjengivelse (Ra).
Armaturene leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer samt smarte
løsninger som gjør installering raskt og enkelt.
Vi har mange nye spennende nyheter for belysning innendørs og utendørs, for bolig men også
alle typer prosjekter. Det er også mange spennende nyheter for avansert styring av lys og
elektrisk utstyr!
Velg downlight og dimmer fra Unilamp, og få 7 års systemgaranti!

Sjekk ut
noen av våre
nyheter!

Styr belysning og elektrisk utstyr med
nyhetene RaDim, Zim og Zig-B
FlexiLink

Mir

Twist Spot

MasterChef

Ta kontroll over lyset og andre enheter i hjemmet. Vi tilbyr komponenter for styringssystem som brytere, dimmere, fjernkontroller, smartplugger etc. som kan brukes med
ulike protokoller som Zigbee, Z-Wave og Radio/RF. Systemene kan fjernstyres via
app på mobil/nettbrett ved bruk av tilhørende Gateway, eller med andre systemer som
f.eks Fibaro, Future Home, Philips Hue og Google Home etc.

RaDim, Zim og Zig-B

Unilamp Norden AS, Skytta Industripark, Industriveien 11, 1481 Hagan Tlf: +47 67 49 47 70 post@unilamp.no

www.unilamp.no
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HJEMME

PÅ NETT
Følg OBOS på
Facebook!

FAMILIEN ERICHSEN SKJEGGESTAD

HJEMME
Hvem: Anette Erichsen
(37), Tore Skjeggestad
(38), Eyolf (6) og
Otto (4).
Hvor: Leilighet på
119 kvm på Oppsal.
Byggeår: 2018
Antall leiligheter: 190
Arkitekt: Arkitektskap AS

TEKST TORMOD KVITHYLD ÅMOTSBAKKEN FOTO NINA RUUD

Blanke ark
HVORDAN HAVNET DERE PÅ OPPSAL?

Litt tilfeldig. Vi bodde i en blokkleilighet på Sagene
og ønsket mer plass. Vi hadde aldri sett på nybygg
fordi vi hadde en idé om at det var for dyrt. Så oppdaget vi denne på finn.no, og flyttet inn sommeren 2017. Det fine med Oppsal er at det ligger
nært marka, skole, t-bane og sentrum. Vi brukte
ikke byen noe oftere da vi bodde på Sagene.

HVA ER EN GOD NABO?

En som byr deg på middag når partneren er
bortreist, låner deg en kopp sukker og bytter på
å se til barna i bakgården. Der vi bodde før hilste
vi bare på naboene i forbifarta. Her flyttet alle
inn samtidig, derfor er vi blitt veldig godt kjent
og har et fint fellesskap.
HVA GIR DERE HJEMMEFØLELSEN?

HVA ER DET BESTE MED LEILIGHETEN?

Det er som et rekkehus med leilighetsfasiliteter.
To etasjer. Parkeringshus i kjelleren, kjøpesenter
og matbutikk i nabobygget. Inngangsdøra går
rett ut i bakgården hvor det er lekeplass, plen og
gode naboer. Det er digg at alt er nytt. Gulvene
er rette og alle hull i veggene har vi laget selv.

Lyden av ungene. Det å være sammen. Da vi flyttet
inn var leiligheten et tomt skall, det gir mange muligheter. Vi ønsket å bo oss litt inn før vi dekorerte
veggene med bilder og farger. Vi vil ha et hjem
som føles varmt og fargerikt, som kan brukes av
liten og stor, hvor gamle ting kombineres med nytt.
Og viktigst av alt – en sofa som er god å ligge på.
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HERLIGE FARGER OG NYE
MATERIALER GIR DEG UNIKE
INNREDNINGSLØSNINGER

Nå kommer Kinnarps med mange nyheter. Vi lanserer mange flotte farger og materialer. Vi har samarbeidet
med flere av nordens viktigste premissgivere innenfor arktiektur og trender. Sammen har vi kommet frem
til en ny palett vi er meget stolte av. Det brede utvalget som Kinnarps Colour Studio nå tilbyr, skaper gode
muligheter til en egen «mix & match» for å tilfredstille ønsker og behov, og gjøre løsningen personlig.
Fargene og materialene er synkronisert, så kombinasjonen av tekstiler, metaller, finêr og stoff skaper en
flott helhet. De nye fargene og løsningene er utvilket sammen med arkitekter og interiørdesignere.
Ta kontakt så gir vi deg personlig rådgivining og den samme gode og trygge Kinnarps hjelpen.

www.kinnarps.no

tema
OBOSBLADET 01 | 19

TRE INN: Trefat fra Sverre Ungher/
Kollekted By, 1600 kr, liten japansk
tekanne fra Kollekted By, 2900 kr,
tesil fra Kollekted By 130 kr, glass
fra Ichendorf/Luck, 199 kr. Keramikkflasken er privat eie.

TEMA:
TREND

26 Interiør
Pasteller og nye former

32 Forstadslyd
Hiphop har vært drabantbyens soundtrack i 30 år

38 Fargefrykt
Byen er blitt gråere

46 Smågodt
Næringsrike containerspirer

52 Bofellesskap
Sammen er vi mindre alene

56 Jobbe i flokk
Næringsklyngene er nye,
men ideen gammel

FOTO SIREN LAUVDAL

60 Miljøskaper
Vollebekk fabrikker gir
nærmiljøet et løft
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LEKENDE LETT
Lyse nyanser av gult og lilla er tilbake. Kombinér
dem gjerne med pudder- og beigetonene som
vi allerede har sett en stund.
FOTO SIREN LAUVDAL STYLING SILJE AUNE ERIKSEN

TRENDBILDET FOR 2019 peker både
på lyse pasteller, sterk Yves Kleinblå, geometriske mønstre, møbler
som stikker ut i mengden, farget
glass og resirkulert plast. Her er det
mye å eksperimentere med for den
som tør! Gult er på vei tilbake, det
samme gjelder lilla, og pastellvariantene av disse kan fint kombineres
med duse rosa- og beigetoner som
vi har blitt vant til å bruke i interiør
og innredning gjennom de siste
årene. En liten dæsj knallblått og en
håndlaget skulptur, så er du helt på
merket. I 2019 er det lov å leke!

SAMMENSATT: Lenestol fra Faye Toogood/Luck, 78.500 kr, blå bordlampe fra Lumina/Expo
Nova, 5777 kr, plastkasse fra Hay, 109 kr, blå oppbevaringspose fra Hay, 109 kr, gult og blått
skjærebrett fra Hay, 279/419 kr, karaffel med målestreker, 209 kr, kopp med skål fra Hay,
169 kr, rosa notatbøker fra Hay, 139 kr, glassmugge med fargede felt fra Ichendorf/Luck,
1499 kr, klar glassmugge fra Eva Solo, 299 kr.
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SÆREGENT: Håndlagede keramikkvaser fra Sigve Knutson/Kollekted By, 1700 kr, skrivebordsbrett fra Hay, 139 kr,
rosa glasskrus fra Hay, 139 kr, blyanter fra Hay, 19 kr stk, trefat fra Oslo Aula/Norway Designs, 450 kr, viskelær fra
Monograph/Luck, 29 kr pr pk, fliser fra Winkelmanns/Modena, 1699 kr per kvadratmeter.

FARGE PÅ VEGG:

673 Puderrosa, Beckers
FARGE PÅ PODIE:

635 Stjärna, Beckers

VÅR: Vase fra A Part/Kollekted By, 900 kr,
håndlaget glassbolle fra Vidar Koksvik/Norway Designs, 1215 kr, keramisk objekt fra Ann
Kristin Einarsen, pris på forespørsel, glasskaraffel fra Ichendorf/Luck, 1399 kr.

LETTHET: Stol med armlener fra Ali Gallefoss, 6000 kr, spisebord fra Asplund/LK Hjelle Showroom
31.374 kr, spisestol fra Vitra, 4350 kr, vegglampe fra Mueller van Severen/Luck, 8999 kr, keramikkbolle
fra Serax/Luck, 599 kr, farget glasskaraffel fra Ichendorf/Luck, 1399 kr, marmorert tekanne fra Hay,
489 kr,burgunder skjærebrett fra Hay, 419 kr, keramisk skulptur fra Ali Gallefoss, pris på forespørsel,
sort trefat fra Cassina/Expo Nova, 5478 kr. Bildet i ramme og bøker er privat eie.

LUNT: Daybed fra Frama/Kollekted By, 19.500 kr, hånddreid trebolle fra Forrest and Found/Kollekted By, 6700 kr,
pledd fra Hay, 1849 kr, putetrekk fra HM Home, 99 kr, stålampe fra Luceplan/Expo Nova, 5997 kr, sidebord fra Moooi/
Expo Nova, fra 6400 kr, glasskaraffel fra Ichendorf/Luck, 1599 kr, keramisk objekt fra Ali Gallefoss, pris på forespørsel,
skjorte fra Le Monte st Michelle/Kuratert, 1790 kr. Magasinet er privat eie.

RUTER: Vintage bordlampe i lakkert metall fra
Modern Tribute, 3200 kr, pastellfargede asjetter
fra Hay, 109 kr, termoflaske fra Hay, 319 kr, rosa
karaffel med tekstur fra Hay, 419 kr, glasskaraffel
fra Ichendorf/Luck, 1599 kr, grå hånddreid kopp
med hank fra Bodil Mogstad Skipnes/Norway
Designs, 500 kr, håndlaget krus med tykk glasur
fra Studio Arhoj/Vitra, 270 kr, spisebord fra Asplund/LK Hjelle Showroom, 31.374 kr. Håndlaget
gul keramikkmugge er privat eie.

FARGE PÅ GULV:

10341 Kalk, Lady
Minerals fra Jotun

TREND

FØDT I
DRABANTBYEN
Hiphop er drabantbyens soundtrack.
I mer enn 30 år har rapperne skildret
livet i forstedene.
TEKST TINA ÅMODT FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

LODDEFJORD UTENFOR BERGEN. Like
bak bydelens ruvende kjøpesenter, på en
regnvåt basketbane, står to unge menn
og småfryser. Lars-Kristian «Kikkan»
Holme og Martin «Hazy» Steen-Hansen, som sammen med Amadou Jobarteh
utgjør hiphop-gruppa Dårlig Vane, er på
gamle trakter. Siden de flyttet herfra har
de blant annet blitt kåret til Årets Urørt og
rappet på Rockefeller. De lager uopphørlig ny musikk, og gruppas største hit, den
beinharde trap-låta «Gikk i bakken», tikker
mot åtte millioner avspillinger på Spotify.
Men mens trioen gir gass mot hiphop-himmelen, skuer de gjerne bakover også. Eller
rettere sagt – bort på den røde bygningen
som huser Elvetun ungdomshus.
– Det var her det startet for oss, fastslår
Holme.
For fjortiskompisene Holme og Steen-Hansen spilte basket her da de ved en
tilfeldighet ble invitert inn. Loddefjord, en
bydel som har hatt store levekårsutfordringer, har født artistnavn som Fjorden Baby!,
John Olav Nilsen og A-lagets Girson Dias.
Arven etter dem, og det å få tilgang til ungdomshusets studio og musikalsk veiledning fra blant annet Fjorden Babys gitarist,
ble vilt inspirerende for de unge guttene.
– Det er et spesielt miljø her, der alle
bygger opp hverandre, er frie sjeler og
veldig kreative, sier Steen-Hansen.
– Det å få muligheten til å lage noe selv
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LODDEFJORD

• Loddefjord er en drabantby
i Bergen

• Vokste frem på slutten av

60-tallet og har blant annet
en rekke modernistiske
høyblokker i betong

i ung alder. Bare se at det er mulig å gjøre ting ... Du får et litt annet perspektiv på
hva du kan gjøre som ungdom i stedet for
å bare gjøre de typiske tingene.
Rappe. Det var det kameratene ville.
Som Dårlig Vane testet de først ut materiale i tospann, før Amadou Jobarteh ble
med på laget noen år etter (en bomtur med
bussen gjør også at han slutter seg seinere
til dette intervjuet).
– For andre var vi på en måte outsiders,
mener Holme.
– Folk som spilte fotball skjønte ikke hva
vi var her og lagde musikk etter. Men vi
visste jo at vi var fete. Vi holdt på med vårt.
HISTORIEN OM NORGE

Det finnes rappere landet over. Men
norsk hiphop har alltid hatt ekstra gode
kår i drabantbyen. Det er her den er født,
nærmere bestemt øst i Oslo.

– Hvis du setter en passer i Oslo sentrum og trekker en halvsirkel fra Storo
og Bjølsen i nord og gjennom hele Groruddalen til Bøler, Oppsal og Holmlia, så
treffer du nesten alle som var noe i norsk
hiphops første år, forteller journalist og
forfatter Øyvind Holen.
I bøkene «Hiphop-hoder»(2004) og
«Nye hiphop-hoder»(2018) skriver Holen
norsk hiphops historie, fra 1984 da «hele
Norge» breakdancet fordi det var mote,
til rappen forsvant ned i den nedtaggede undergrunnen, ble norskspråklig på
90-tallet, gjort til lørdagsunderholdning
av Madcon og Paperboys-Vinni, og til
landets mest populære sjanger av Karpe.
Hiphopens tekstunivers er rikt og mangfoldig. Kjærlighet, rasisme, festing, klasseforskjeller, småbarnsliv, religion, you
name it – alt dikter rapperne om.
– Historien om norsk hiphop er også en
historie om det nye Norge, og om de nye
drabantbyene, sier Holen.
Hkeem, Arif, Unge Ferrari, Linda Vidala, Kaveh, Lars Vaular, Jaa9 og OnklP er
blant artistene som er portrettert i Holens
nye bok. Men utviklingen går fort. Hiphopen opplever et jevnt tilsig av nye stemmer, og en av grunnene er at den er lett tilgjengelig, mener Holen: Man trenger bare
penn og papir eller en mobiltelefon for å
skrive tekster, og det er lettere å få en hit
på egenhånd via strømmetjenestene.

ALT BEGYNTE I LODDEFJORD:

Martin «Hazy» Steen-Hansen,
Amadou Jobarteh og Lars-Kristian
«Kikkan» Holme takker Loddefjord
for at de ble rappere. – Det er et
spesielt miljø her, alle bygger opp
hverandre, sier Steen-Hansen.
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ROMSÅS SNAKKER TILBAKE: – Vår verden
har blitt snakka så jævla mye om og snakka
ned, men veldig sjelden fra. Men vi har begynt
å snakke tilbake, mener rap-veteran Don
Martin fra Romsås.
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TREND

«En av de tingene musikk gjør, er å binde
folk sammen. Folk som kommer fra forskjellige
virkeligheter kan forstå hverandre.»
DON MARTIN

– Og særlig i drabantbyene, hvor det er
så mange mennesker med forskjellig bakgrunn, blir hiphopen fellesspråket. Man
finner hverandre i hiphop, sier Holen.
Han peker på hvordan norsk hiphop de
første årene primært var en arena for hvite menn.
– Men fra 2000 og oppover er hiphopen stedet hvor minoritetsungdom har
kunnet hevde seg og fortelle sine historier. Så det handler vel så mye om hvordan disse har funnet sin plass og gjennom
hiphop vist at det er flere måter å være
norsk på, sier Holen.
Forfatteren lot seg derfor forbause
av debatten om «den usynlige minoritetsmannen», som pågikk i deler av kultur-Norge i fjor. Antologien «Kjære bror»,
tv-serien «17» og Zeshan Shakars roman
«Tante Ulrikkes vei» har eksempelvis
blitt rost for å endelig fortelle de unge minoritetsmennenes historier.
– Man har spurt: «Hvor er de skamløse
guttene?» Jo, de står og rapper. Det har
de gjort i 20 år! Men de skriver ikke bøker, sier Holen.
– Men det er litt sånn at hiphopen ikke
blir helt tatt på alvor som kulturytring. Den
har fortsatt tendens til å bli sett på som
ungdomskultur, noe man skal vokse av seg,
selv om det er masse hvite menn som pusher 50 som har vokst opp med det her.
SNAKKER TILBAKE

En av veteranene i norsk hiphop er Martin Ahzami Raknerud, alias Don Martin.
Han var i en årrekke medlem av Gatas

ROMSÅS

• Drabantby nordøst i Groruddalen i Oslo

• Bygget av OBOS på 60- og
70-tallet

• Består av 6 borettslag med
ca 2500 boliger

parlament, før han gikk solo og fikk Spellemann for sin første soloplate «En gang
Romsåsgutt alltid Romsåsgutt» i 2013. Fotograferingen til denne artikkelen finner
sted på taket av Romsås senter, som har
en slående panoramautsikt over Groruddalen. Her har Don Martin vært før.
– Jeg vet ikke om ulovlig er ordet å bruke, men det var uten å få lov, i hvert fall,
sier han med glimt i øyet.
På senterets tak er vi som på toppen av
verden, men den unge Don Martin følte
det ikke slik. Romsås på 80- og 90-tallet
var en såkalt belastet bydel, med dårlig
omdømme. Møtet med amerikansk hiphop traff ham hardt.
– Selv om de vi hørte på levde i et helt
annet samfunn med mye grovere problemer og brutale ting, så var det noe med...
Jeg tror vi kjente oss igjen i perspektivet. Den følelsen av hvordan samfunnet
ser ned på deg, og hvordan du ser opp
på samfunnet. Vi kjente oss igjen i sinnet. Følelsen av urettferdighet, noen ting
som ikke henger på greip i verden. Vi

kom til rap og det fikk verden til å stemme overens.
Gatas Parlament ble dannet i 1993, og
markerte seg med venstreradikale tekster
på norsk. Fortsatt skriver Don Martin
med en skarp, samfunnsengasjert stemme. Sammen med den svenske rapperen Promoe har han nylig sluppet platen
«Public Enemy», og han er også medvirkende i oppvekst-forestillingen «Blokk til
blokk» på Det norske teateret, sammen
med Jonathan og Felipe Castro. Men han
vil ikke helt gå med på at han som musiker har et politisk prosjekt.
– Jeg ble politisert av rap. Rap handler
om å snakke om virkeligheten. Men det
betyr ikke at all rap er politisk. Jeg prøver ikke å forandre en lov eller, Gud forby,
bli politiker. Men mye musikk har alltid
hatt en kulturell kraft og en forandrende
kraft. Og en av de tingene musikk gjør, er
å binde folk sammen. Folk som kommer
fra forskjellige virkeligheter kan forstå
hverandre. Det er vanskelig å hate noen
som du digger, vanskelig å undervurdere
og se ned på den som du synes lager den
feteste låta.
Debatten om «usynlige minoritetsmenn» fnyser Don Martin av. Som han sier:
– Jeg ser minoritetsmannen hele tida.
Men han merker også et skifte. At flere
musikere og andre med bakgrunn fra stigmatiserte deler av samfunnet – som drabantbyene øst i Oslo – tar plass i offentligheten. «Blokk til blokk» har gått for fulle
hus. Stovner-romanen «Tante Ulrikkes
vei» er for lengst blitt en bestselger.
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«Jeg er bare 17 og jeg føler at jeg har kommet
meg langt. Jeg har skikkelig bra folk rundt meg
som motiverer meg og smiler. Så alt smiler!»
YOMI

– Du skulle tro det er populært å komme fra Groruddalen! Men jeg skjønner at
det handler om at vi forteller våre historier selv, sier Don Martin.
– Vår verden har blitt snakka så jævla
mye om og snakka ned, men veldig sjelden fra. Men vi har begynt å snakke tilbake. Nå kommer det flere stemmer. Det
kommer til å komme enda flere og enda
mer varierte stemmer.

KISETE MUSIKK

STOVNER

• Bydel nordøst i Oslo
• Variert bebyggelse med
•

både eneboliger, blokker og
rekkehus
Mange av blokkene er bygget
ut på 60- og 70-tallet

FØLSOM UNGDOM

En av disse nye stemmene finner vi to
stopp lenger ute med T-banen, på Stovner. Yomi, en høy, lavmælt 17-åring, blir
spådd en lysende fremtid. Som 11-åring
skrev han sine første strofer, og i fjor ble
han signert med Warner. Han har allerede vært å høre på kino – til soundtracket
til dansefilmen «Battle» skrev han låta
«Unnskyld». Linjer til nye låter dukker
stadig opp i hodet hans.
– Akkurat nå skriver jeg veldig mye om
kjærlighet. Forelskelse. Det er der jeg er i
livet nå. Ung, forelska ...
Yomi smiler, der vi sammen med manager og mentor Jonathan Castro, rusler
rundt mellom terrasseblokkene.
For norsk hiphop er mye – også avtrykket av livet til en skoleelev som ikke har
noe behov for å mytologisere seg selv eller gjennom musikken gjøre seg tøffere
enn han er.
– Jeg er meg selv. Jeg skal ikke være noe
jeg ikke er. Jeg blir jo eldre, jeg vokser,
musikken min vokser med meg. Jeg har
et langt liv foran meg, jo mer jeg opplever,
desto mer får jeg ut, sier Yomi.
At Dårlig Vane ble dannet etter et møte
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med fritidsklubben er en typisk historie
om norsk hiphop. Det finnes utallige rappere – alle de vi snakker med i denne artikkelen inkludert – som har begynt karrieren her.
– Jeg så tidlig at det bodde en artist i
Yomi, forteller manager Castro. Han driver Hiphop101, et fritidstilbud der ungdom kan få hjelp til å lage egen musikk.
Som barneskoleelev ruslet Yomi innom
klubben med noen venner. Da han kom
ut igjen, hadde han oppdaget sin store
lidenskap.
– Yomi skriver på en unik måte. Og han
er ærlig. Han skriver mye om kjærlighet
og følelser, det er ikke mange som gjør det
sånn, sier Castro.
Singelen «Fargeblind» slippes i disse
dager. Debutplaten planlegges på sikt, og
Yomi er sikker på at flere vil følge: Det er
rapper han skal være.
– Det er drømmen, men også realitet,
sier han.
– Jeg er bare 17 og jeg føler at jeg har
kommet meg langt. Jeg har skikkelig bra
folk rundt meg som motiverer meg og
smiler. Så alt smiler!

Tilbake i Loddefjord: Dårlig Vane smiler
også. Her skrives det imidlertid ikke mye
følelser og ung kjærlighet, men linjer som
«Helt fjern, stein full, vi e ute av noen styringar / En tøs som likar tyting, og en tøs
som likar skriking / Ong jæla hviting, ong
jæla viking»
– Vi pleier å si at vi er kiser som lager
kisete musikk, sier Martin Steen-Hansen.
– Vi lager musikk for folk på vår alder.
Det er bare vår måte å lage musikk på. Det
er den musikken vi hører på. Det er jo for
det meste festing og damer og det livet
som vi lever. Det er det vi gjør. Vi kan ikke
rappe om noe annet enn det vi gjør.
Også Dårlig Vane har ambisjoner. De
vil kunne leve av musikken, «ta over det
norske musikkmarkedet uten hjelp fra
bransjen». Men Lars-Kristian Holme,
som har Loddefjord tatovert på brystkassen, mener at livet kunne sett nokså annerledes ut om det ikke hadde vært for
ungdomshuset.
– Hadde det ikke vært noe her, hadde vi
fortsatt hengt der.
Holme peker mot basketbanen.
– Og hadde vi ikke gått inn og laget musikk, hadde vi kanskje gjort andre ting
som kanskje ikke er så...
– Som ikke er like kreativt og bra, supplerer Steen-Hansen.
Og om de ikke kom herfra, men hadde
vokst opp i hvite, vakre trehus inne i Bergen sentrum?
– Vi hadde laget musikk, men da hadde vi sikkert laget litt snillere musikk. Litt
roligere musikk, kanskje ...
Begge ler.

STEMMEN FRA STOVNER: – Akkurat nå skriver
jeg mest om kjærlighet og forelskelse. Jeg er
meg selv, sier Yomi. 17-åringen fra Stovner
fikk platekontrakt med Warner i fjor.
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FARGENE
SOM
FORSVANT
Fargene er blitt arkitekturens pariaer. Hvis ikke de
får kjeft, blir de unngått. Men har vi endelig fått nok
av vår fargeløse tilværelse?
TEKST TINA AASEN FOTO CHARLOTTE WIIG
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SUBTILT: Med naturstein

og tre har DNB-bygget
også farger, men Bjørvika
som helhet får kritikk for å
være et fargeløst prosjekt.

TREND

«Vi trenger mer variasjon. Hjernene våre vil ha stimuli,
og det blir kjedelig å være oss når alt ser likt ut.»
JANNE WILBERG, BYANTIKVAR

– VI ARKITEKTER STREBER ALLTID etter å

skape noe tidløst. Men i frykten for å gjøre noe galt, blir tidløshet forvekslet med
fargeløshet – som er en blindvei.
Arkitekt og fargeekspert Line Janicke Musæus i A-Lab arkitekter tror vi alle
snart er mettet på grått, men at det tar tid
og kunnskap for å ta gode fargevalg.
– Arkitektene må øke sin kompetanse.
Det er bra med vilje, men vi må også lære
hva gode fargevalg handler om. Norske
arkitekter er dyktige på materialer og de
beste bruker dem på en forbilledlig måte,
men de har lite omtanke for paletten. Vi
kan ikke nok om farge, og den usikkerheten gir utslag, sier hun.
Musæus trekker en parallell til filmregissøren, som lærer mye om farger på
studiet. For hver film lager regissøren
en palett, og den setter tonen, skaper
stemningen.
– Det samme bør gjelde for byrom, hvor
vi fint kan ta mer bevisste valg for hvilke
paletter vi ønsker. Arkitekter organiserer allerede livene til folk etter hvordan
vi har lært at en by fungerer best, med
materialvalg, høyde på bygg, tetthet og
åpenhet. En god og bevisst fargesetting
bør være en del av disse valgene.
Men akkurat som folk flest, kjører arkitektene våre nesten alltid safe. Stål.
Mur. Betong. Det er ikke bare arkitektenes skyld, også utbyggerne frykter farge.
– Det er ikke så rart, grått har fått status som mindre risikabelt. Når man bygger noe som skal stå i mange tiår, har valgene du tar store konsekvenser, sier hun.
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Trenden innen mote og interiør er mer
fargerik, og tendensen sildrer sakte over
i arkitekturen. Under Arendalsuka i år
deltok Line Janicke Musæus i Den Store Fargedebatten, som ble fyrt i gang av
fargedesigner Dagny Thurmann-Moe. I
Aftenposten gikk hun hardt ut mot ulike
byggeprosjekter i Oslo, hun kalte Bjørvika
en grøt av grått og Sørenga «som å se inn
i et evig regnvær». Men det er vel bra at
bygningene ikke står og skriker til oss på
hvert gatehjørne?
– Vi har en formgivingstradisjon i arkitekten Sverre Fehns ånd, som er sterkt
knyttet til naturen, det ekte og ærlige. Av
en eller annen grunn blir farge oppfattet
som noe som tilslører materialets ektet,
som noe uredelig. Men stål, tegl og tre har
også farger i seg selv, og vi må forstå hvordan også disse påvirker hverandre og bybildet. Hvordan farger virker og oppleves,
er en vitenskap, sier Musæus, som synes
det er vrient å finne eksempler på god fargebruk i nyere arkitektur.
MER FUTT OG FARGE

Hun trekker frem Longyearbyen på Svalbard, selv om det ikke er et nytt prosjekt.
Fargedesigner Grete Smedal fikk i oppdrag å fargelegge byen i 1981, som ble en
prosess over 30 år. Hun vant Norsk Forms
Hederspris i 2012 for sitt arbeid med gruvebyen, hvor hun tilpasset bygningene til
ytterpunktene: Det helt hvite om vinteren og de grå fjellene om sommeren, med
lyng og lav i forgrunnen – og ikke minst
det ekstreme lyset.

Nå ser vi at arkitekter og utbyggere i
storbyene så smått begynner å jobbe med
farger. I Hovinbyen på Hasle vil Stor-Oslo Eiendom fargelegge nye leilighetsbygg, og plan- og bygningsetaten klapper
i hendene. A-Lab Arkitekter har i kommende boligprosjekter jobbet bevisst
med å bringe farge til området. Blant annet vil boligblokker i Bjørvika få fasader
i gule og grønne toner. En 130 år gamle
bygård i Huitfeldts gate 35 blir nå støvete grønn etter å ha stått hvitmalt siden
2007, fordi sameiet ønsket seg et triveligere bygg.
Byantikvar Janne Wilberg liker at det
skjer noe i retning mer farge.
–Vi trenger mer variasjon. Hjernene
våre vil ha stimuli, og det blir kjedelig å
være oss når alt ser likt ut, sier Wilberg.
Byantikvaren sier den fargeløse utviklingen ikke bare gjelder for nybygg, svært
mange eldre bygårder er i tillegg malt
hvite i nyere tid. Hun kan ikke komme på
et eneste nybygg i Oslo med bevisst, god
fargebruk.
– Det er ganske kjedelig. Jeg har lyst til
å utfordre OBOS og andre store aktører
til å ta på alvor hva folk synes er hyggelig, sier hun, og legger til at også plan-og
bygningsetaten, byantikvaren, arkitektene og arkitekthøgskolen kan ta sin del av
ansvaret.
– Hvordan skal barna finne veien hjem
når alle bygg er like? Joda, de bruker
GPS-en på mobilen. Men det hadde vært
kjekt om de kunne si: vi bor i det store,
røde huset der borte. Og vi bor i det blå!

TREND

SKYLINE: Barcode er
blitt et landemerke.
Kritikken mot nye
bygg handler ofte
om at de blir for like
og mangler lokal
forankring, også
i fargevalg.
EN VITENSKAP: Line
Janicke Musæus
mener norske arkitekter er rågode på
materialvalg, men
kan for lite om farger.
Er vi bevisste hvilke
paletter vi vil ha?

«Akkurat som
folk flest kjører
arkitektene våre
nesten alltid safe.
Stål. Mur. Betong.
Det er ikke bare
arkitektenes skyld,
også utbyggerne
frykter farge.»
LINE JANICKE MUSÆUS,
ARKITEKT OG FARGEEKSPERT
I A-LAB ARKITEKTER
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GRÅTT: Den prisvinnende gangbroen Akrobaten er bygget i stå og glass. Barcode i bakgrunnen.

GRÅTT ER IKKE TIDLØST

På NTNU i Trondheim protesterer interiørarkitekt og fargeekspert Kine Angelo
vilt mot stadig gråere byer. Hun mener
fargene har fått ufortjent mye tyn og ønsker dem velkommen tilbake. Hun er akkurat ferdig med å utvikle et fargekart for
Trondheim på oppdrag fra byen, som skal
gjøre det lettere å navigere og velge farger
tuftet på byens identitet. 60 farger fikk
plass på fargekartet, nok å velge mellom.
– Grått, sort og hvitt blir omtalt som
nøytralt, elegant og tidløst, men når farger først blir kommentert, er det når noe
er feil. Fargene har et fått dårlig rykte på
seg, at de er vanskelige å få til eller stygge.
Jeg skjønner godt at gråtrenden er blitt
populær, men vi tenker ikke på at omgivelsene våre formes av den. Kanskje ikke
om sommeren når alt er grønt og frodig
ute, men resten av året er grått ganske
trist, sier hun.
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Idet vi er trygge på at grått i alle fall er
nøytralt og moderne, feier Kine Angelo
argumentet bort.
– At grått er både tidløst og tidsriktig henger ikke i hop. For det første er
de motsetninger, og for det andre kan du
ikke si tidløst. Den nøytrale grå er ikke
mer enn tjue år gammel, så den er faktisk
ekstremt tidsbestemt, poengterer hun.
Kine Angelo har de siste årene blitt
nedringt av arkitekter, malere og andre
med rop om hjelp. Malerne sier de kan
mye om maling, men veldig lite om farge,
og på NTNU har de satt opp mange ekstra kurs for arkitekter sultne på kunnskap om farge.
– Vi er ikke redde for fargene, men for
å velge feil farge. På NTNU underviser vi
arkitekter og ser at kunnskap om farge er
blitt nedskalert, lærerne har knapt jobbet
med farge, bare med materialitet. Vi mangler kompetanse i alle ledd, sier hun.

NABOKRANGLER

Farger lager oppstandelse, enten de henger på offentlige bygg, eller det er Jensen som står i stigen og maler huset med
brede strøk. De nye og knallgrønne studentboligene i Drammen ble kalt grusomt
stygge av naboer. Debatten raste. Og i mai
vant bygget Drammen bys byggeskikkpris
for særpreg og modig fargebruk.
Fargevalg kan også skape trøbbel i borettslag. I fjor sommer kranglet beboerne
i Granlund borettslag på Tiller i Trondheim da styret bestemte at gule og røde
boliger skulle bli grå. Over hodet på folk,
mente noen, som syntes det var nok grått,
nå. Enkelte ville flytte.
– Styret var i sin fulle rett til å ta en slik
avgjørelse og male fasaden uten å inkludere beboerne gjennom generalforsamlingen. Så kan man si at jo mer kontroversielt
et vedlikeholdsprosjekt er, dess mer vil tale
for å orientere og ta opp saken på forhånd,

TREND

FARGEKLOSSER: Disse funkisrekkehusene i Industrigata 15 er tegnet av Nicolai Beer og ble bygget i 1931.

sier Terje Sjøvold, juridisk direktør i OBOS.
Hovedregelen ved vedlikehold er at privatpersoner eller eventuelt borettslag kan
male i vei i fargen de ønsker. Men kommuner kan ha reguleringer som sier at samtlige hus i et område skal ha en bestemt
farge. Hyttefelt har ofte slike føringer.
Det er heller ikke uvanlig at verneverdige bygg må males i bestemt palett. For nybygg ligger gjerne fargevalg i vilkårene for
byggetillatelsen.
– En skjønnsmessig skjønnhetsparagraf
gir kommunen vide fullmakter til å sensurere ut ifra en subjektiv vurdering av hva
de der synes er vakker eller god byggeskikk. Jeg vet ikke om den er brukt spesifikt på fargevalg, men utbyggere opplever
stadig at paragrafen tas i bruk, sier Sjøvold.
HODEPINE?

Kine Angelo tror vår fargenøytrale byggestil bidrar til understimulerte byfolk

og muligens vondt i hodet. – Hvis bygg er
grå, ser vi dem dårligere, øyet må jobbe
hardt når alt er i nær like toner. Det kan
bidra til hodepine og i verste fall forverre
depresjoner. Grått er den fargen som stimulerer oss minst, som vi forbinder med
depresjon, med fattigdom, de grå østblokklandene. I byrom hvor vi hovedsakelig har en lyskilde og det er sola, trenger vi gode kontraster for at et sted skal
oppleves lyst og mindre trist, særlig om
vinteren, sier fargeeksperten.
Men hva er gode fargevalg?
Angelo er opptatt av at byggenes palett
gjenspeiler byens identitet.
– Uteomgivelsene bør aldri handle om
trend, men om sted: Hvor vi er, hvilken
by vi bor i og hvilket lys vi har. Utendørs
er det så mye lys at fargene oppleves annerledes, derfor er det viktig å velge farger som fungerer ute. Vi kan bli overstimulerte av for mye farger, men akkurat

nå er vi understimulerte. Nå bygges det
så mye i grått, hvitt, sort at det har bikket over. Ikke bare er det trist, men byggene kunne like gjerne stått i Trondheim
som Oslo, Bergen eller Tokyo, de har ingen identitet som er forankret i stedet,
sier hun.
Arkitekt Line Janicke Musæus vil
at vi trør inn i mer fargerike tider med
omtanke.
– Vi må passe oss for gimmicker med
skarpe primærfarger som eplegrønt og
sjokkgult. Og vi må ikke glemme hvor
vi bor. En rosa som var fin da du så den
i Italia, kan bli skrikende i det norske lyset, som er veldig blått. Vi ser med gru
tilbake på noe av fargesettingen på 1980og 90-tallet. Noe av den henger igjen på
diverse hoteller rundt omkring. Med den
friskt i minne, er det lett å tenke at hvis vi
velger noe annet enn grått, vil bygningen
se ut som et juletre.
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Noen kan arve øyenfargen
din, ditt gode humør – eller en
teddybjørn. Men noen kan også
arve et bedre liv av deg – ja, du
kan faktisk la noen arve selve
livet! Det kan du ved å gi en liten
gave i ditt testamente til Røde
Kors΄ hjelpearbeid. Det er en arv
som betyr så mye, en arv som
setter spor.

Vil du vite mer om det å skrive testamente eller ønsker en
informasjonsbrosjyre? Ta kontakt med Siri Antonsen, ansvarlig for
arv og testamentariske gaver, på telefon 916 21 942 eller send en
e-post til: siri.antonsen@redcross.no.

osloquiz

PÅ NETT
Følg OBOS på
Facebook!

HVA VET DU OM OSLO?

Hilde Laug jobber i Skiforeningen og synes det er veldig
gøy med quiz. Hun har bodd i Oslo i sju år og håper hun
kjenner byen like godt som Marka.
7 RETTE: – Det startet litt trått, men etter hvert fikk jeg opp dampen. Synes det var

en vanskelig quiz, så jeg er veldig godt fornøyd med sju rette, sier Hilde, som mottar
et gavekort på billetter til Nationaltheatret som takk for sporty innsats.
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Hvilken sjakklubb spiller verdensmester Magnus Carlsen for?
– Han er jo vestkantgutt, fra Lommedalen. Men kanskje han spiller for en
østkantklubb? Jeg svarer Bøler.
David Adampour ble av Aftenpostens lesere kåret til Årets osloborger
2018. Hvilket yrke har han?
– Sikkert noe med klima eller integrering å gjøre, det er jo høyaktuelle
temaer i våre dager. Satser på at han er lærer.
Hvor ligger restauranten Bakkekroen i sitt karakteristiske funkishus?
– Ved Smestad-krysset. Har vært der på et møte en gang.
OBOS jubilerer i år, i hvilket år ble OBOS stiftet?
– Sammenligner litt med Skiforeningen her, og OBOS er vel ikke fullt like
gammel. Tenker det var en del fokus på boligbygging og slikt på 20- og
30-tallet, så jeg svarer 90 år og 1929.
Hva heter Oslos største kolonihage?
– Solvang! Den ligger på veien opp fra Ullevaal stadion mot Sognsvann.
Der har jeg gått, løpt og syklet forbi mange ganger.
Med en sterk kobling til en norsk kinoaktuell film, hva heter plassen
foran Oslo Plaza?
– Det har jo akkurat kommet en film om kunstløpersken Sonja Henie, så
da svarer jeg Sonja Henies plass.
Hvilken skiklubb representerer Simen Hegstad Krüger?
– Martin Johnsrud Sundby går for Røa, Astrid Uhrenholdt Jacobsen for
Heming og jeg er ganske sikker på at Simen Hegstad Krüger går for Lyn.
Hvilken tidligere norsk statsminister tok initiativ til å starte Oslosenteret
for fred og menneskerettigheter i 2006?
– Jeg var 15 år i 2006, og det må jo være en av dem som har vært statsminister forholdsvis nylig, altså Brundtland, Jagland, Bondevik eller
Stoltenberg. Jeg tar en sjanse på Gro.
Hvilken kjent kunstner bodde på Ekely ved Skøyen?
– Dette vet jeg; Edvard Munch.
Hva var kallenavnet til karakteren som hjalp enslige mødre og fabrikkjenter som «havnet i uløkka» i Oscar Braatens skuespill Ulvehiet?
– Kan takke Oslo-losen himself, Harald Eia, for at jeg kan denne. Han laget
nemlig en sketsj om Hønse-Lovisa som jeg fortsatt husker godt.

TEST DEG SELV
1. Hvilken sjakklubb spiller verdensmester Magnus Carlsen
for?
2. David Adampour ble av Aftenpostens lesere kåret til Årets
osloborger 2018. Hvilket yrke
har han?
3. Hvor ligger restauranten Bakkekroen i sitt karakteristiske
funkishus?
4. OBOS jubilerer i år, i hvilket år
ble OBOS stiftet?
5. Hva heter Oslos største
kolonihage?
6. Med en sterk kobling til en
norsk kinoaktuell film, hva heter
plassen foran Oslo Plaza?
7. Hvilken skiklubb representerer
Simen Hegstad Krüger?
8. Hvilken tidligere norsk statsminister tok initiativ til å starte
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter i 2006?
9. Hvilken kjent kunstner bodde
på Ekely ved Skøyen?
10. Hva var kallenavnet til karakteren som hjalp enslige mødre
og fabrikkjenter som «havnet i
uløkka» i Oscar Braatens skuespill Ulvehiet?

Svar: 1. Vålerenga Sjakklubb, 2. Kjøpmann
(Rema 1000 Torggata), 3. Ved Smestad-krysset,
4. 1929 (19. august), 5. Solvang, 6. Sonja Henies
plass, 7. Lyn Ski, 8. Kjell Magne Bondevik,
9. Edvard Munch, 10. Hønse-Lovisa

1
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FELLESKJØPET

Litt etter litt beveger vi oss vekk fra store eneboliger og tilbake
til fellesskapet. Det kan både helsa og miljøet ha godt av.
TEKST CECILIE SKJERDAL ILLUSTRASJONER HELEN & HARD

bra for oss, og boliger
med naturlige møtepunkter kan være viktige i
et folkehelseperspektiv, sier arkitekturpsykolog
Oddvar Skjæveland.
Han har skrevet doktorgrad om hvordan treffpunkter i bomiljøer skaper relasjoner mellom
mennesker og han er overbevist om at folk blir
friskere både fysisk og psykisk av å føle seg som
del av et fellesskap.
– Å bo sammen er helsefremmende, sier han.
Nå satser stadig flere på boliger med fellesarealer og delingsløsninger. Sammen skal vi eie gjestehybelen og hjemmekontoret, takterrassen og
trimrommet. Vi skal mingle og samarbeide både
ute og inne, og bomiljøet skal være lagt til rette
for at personer som ellers ikke ville møtt hverandre, treffes. Ideen er gammel, formatet nytt.

– GODE RELASJONER ER

ENSOMT I ENEBOLIG?

Til alle tider har mennesker delt boligarealer - fra
urfolk i langhus og storfamilien på gården til studenter i kollektiv. Borettslagene med fellesvaskeri og bakgård er vi godt kjent med.
Likevel har eneboligen i mange år vært drømmen. God plass, veranda uten innsyn og en hageflekk. I tiårene etter krigen flyttet stadig flere
til eneboliger, og i 1986 nådde vi et høydepunkt –
aldri før hadde så mange nordmenn bodd i villa.
I dag er ensomhet den nye folkesykdommen.
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Nærmere en million mennesker bor alene, og
ifølge SSB er det særlig aleneboende over 45 år
og uføre som sier at de føler seg ensomme og ikke
har noen å be om råd eller hjelp.
– Med digitaliseringen løses mange fysiske arenaer opp. Man går ikke lenger i butikken for å levere tippekupongen. Da blir det desto viktigere med
arkitektur som skaper fellesskap, sier Skjæveland.
DIGITALISERING SKAPER DELING

Fremveksten av internett og smarttelefoner har
imidlertid også ført til en eksplosjon i deleøkonomien. Vi har apper for å kjøre med en fremmed til
fjells eller låne drill av en ukjent.
– Delingsøkonomi innen boligmarkedet er på
vei inn, særlig blant de unge, sier prosjektutvikler Hans Dahl i OBOS. Han står bak det planlagte åtte etasjer høye trebygget i Våronnveien 17
på Manglerud.
Der blir den enkelte leilighet liten, men til
gjengjeld legges det opp til skyvevegger og flerfunksjonsmøbler, som vil gjøre selv små boarealer trivelige og funksjonelle. I tillegg blir det takterrasse, elbiler på deling og fellesområder både
ute og inne.
– Vi ønsker å teste ut smartere måter å bo på. I
dette prosjektet skal beboerne tidlig på banen og
sammen bestemme hvordan de vil bruke fellesområdene, sier Dahl.

SAMMEN: Kanskje er det nettopp når du
tar ettermiddagskaffen i atriet at nye vennskap oppstår? I pilotprosjektet Vindmøllebakken bofellesskap er det gode muligheter for å omgås naboene – hvis du vil.

TREND

INTERNASJONAL TREND

Finanskrisen i 2008 fikk mange til å tenke
nytt. I USA bor nå rekordmange sammen
med storfamilien, og arkitekter melder
om økt etterspørsel etter det som omtales
som multi-gen-living: løsninger der flere
generasjoner voksne bor under samme
tak med delte fellesarealer og hver sine
boenheter. Eksisterende boliger bygges
om og nye konstrueres. Slik kan det gjøres
plass til nyutdannede som vender hjem,
i tillegg til foreldrene og besteforeldre.
Denne ny-gamle måten å leve på krever
en arkitektur som gir alle albuerom.
I tillegg dukker det i storbyene stadig
opp nye såkalte co-living spaces, som særlig tiltrekker seg millenniumsgenerasjonen,
men også eldre i middelklassen. Det handler ikke bare om økonomi. Å dele fellesområder og felles tjenester skaper tilhørighet.
– Vi velger ut personer som ikke i første
omgang er ute etter å spare penger, men
som ønsker å bidra til fellesskapet, sier
Shruti Merchant til Business Insider. Medisinstudenten hoppet i 2015 av studiene
og grunnla HubHaus, som har stor pågang
av søkere til luksuriøse deleboliger med
alle fasiliteter, inkludert vaskehjelp, i flere amerikanske storbyer, blant annet San
Francisco og Los Angeles. Beboerne er
unge, fremadstormende og miljøbevisste.
Norske arkitekter ser ofte til Østerrike, Tyskland og Danmark når de skal skape kollektive boformer her hjemme. Der
har man lange tradisjoner for ulike former for delt bolig mellom mennesker som
i utgangspunktet ikke kjenner hverandre.
I Århus i Danmark bygges i disse dager
Generasjonenes Hus. Byens gamle havn
skal bli et lokalmiljø der alle generasjoners behov dekkes under samme tak.
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EKSEMPLER PÅ
BOFELLESKAP
Gaining by Sharing: Vindmøllebakken har som mål å skape sosiale og miljømessige gevinster
gjennom fellesskap og deling. I
tillegg til egen bolig, kjøper man
12,6 m2 som fellesareal, som kan
inkludere for eksempel takterrasse, veksthus og gjestehybel.
FutureBuilt: Våronnveien 17
bygges etter FutureBuilt-prinsipper, som blant annet innebærer
at klimagassutslippene reduseres både i byggefasen og i drift.
Det bygges 30-35 leiligheter på
mellom 35 m2 og 75 m2.
Co-living: I USA har særlig
unge, nyutdannede kastet seg
på trenden med å bo i all-inclusive-boliger av god standard,
der det forventes at de bidrar
til et godt fellesskap. Bak «boligklubber» som Hubhaus,
Common, WeLive og OpenDoor
ligger en idealisme i kontrast til
det etablerte boligmarkedet.

Boligkomplekset skal blant annet romme
kafé, barnehage, omsorgssenter og treningsfasiliteter. Ved aktivt å blande beboere i ulike livsfaser og med ulike behov,
har kommunen og boligbyggerlaget som
mål å bidra til at folk knytter bånd, støtter
og lærer av hverandre.
FELLESSKAP FRA STARTEN

– Gevinstene vokser ved spredning i alder og livssituasjon, sier arkitekt Randi

Augenstein, daglig leder i arkitektfirmaet
Helen & Hard AS, som står bak Vindmøllebakken i Stavanger.
– Prosjektet i Vindmøllebakken møter
behovene som eldrebølgen og ensomhet
har skapt. De som sitter alene i store eneboliger har til nå hatt få alternativer på
markedet, mener hun.
Her eier hver beboer en komprimert,
men fullverdig bolig, og kjøper seg i tillegg inn i fellesarealene. Alle har tilgang
til rundt 500 m2 med blant annet stort
felleskjøkken og allrom, vaskerom og
takstuer.
– Beboerne er med i prosessen fra starten, slik at de skal få eierskap til prosjektet
og kan diskutere hva de ønsker å dele og
hvordan de ønsker å bo sammen. Det er fint
å se hvordan de har dannet et fellesskap allerede før innflytting, sier Augenstein.
– Samtidig er privatliv viktig og man
må kunne velge når man skal ta del i
fellesskapet.
HELSEBRINGENDE OG FREMTIDSRETTET

Felles for mange nye prosjekter er at utbyggerne har som mål ikke bare å bygge bærekraftig, men at også boformen og
driften av bygget skal være fremtidsrettet
og klimavennlig. CO2-avtrykket reduseres
ved at man bygger i tre, slik som Våronnveien og Vindmøllebakken. Materialvalget
gir godt og allergivennlig inneklima.
Delt areal innebærer dessuten redusert
forbruk. Alle behøver ikke ha hvert sitt
sykkelrom eller stor nok stue til barneselskapet. Fellesarealene blir en forlengelse
av boligen – uten at du behøver å eie alle
kvadratmeterne selv. Og kanskje er det
nettopp når du tar ettermiddagskaffen i
atriet at nye vennskap oppstår.

TREND

PÅ DELING: I boligprosjektet Våronnoveien er
det lagt opp til flere delingsløsninger, blant annet
innendørs fellesarealer.
FELLES: – Beboerne er
med i prosessen fra starten, slik at de skal få eierskap til prosjektet og kan
diskutere hva de ønsker å
dele og hvordan de ønsker
å bo sammen, forklarer
Randi Augenstein i Helen
& Hard, som står bak Vindmøllebakken i Stavanger.
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Næringsliv

I en container på en parkeringsplass dyrker
ekteparet Slowik supersunne småplanter.
TEKST KJETIL S. GRØNNESTAD FOTO MARIE VON KROGH

TREND

URBANT: Containeren der Barbara og Kamil Slowik dyrker mikrogrønt, ligger langt

fra landsbygdas bondegårdsidyll.

– VI VILLE DYRKE MIKROGRØNT fordi det
er næringsrikt, sier Barbara og Kamil
Slowik.
Barbara og Kamil ønsker oss velkommen
inn i en grå skipskonteiner på en grå parkeringsplass på Storhaug i Stavanger, langt
unna bondegårsdidyllen. Bak containeren
skramler det i rustne rør som flyttes rundt
på havna bak et falleferdig eføydekket gjerde. Den lille gården som heter «Smågrønt»
et eksempel på urban dyrking.
– Vi vurderte å flytte på landet, men
fant ikke noe passende sted. Dessuten trives vi godt her på Storhaug og ønsket ikke
å flytte, sier Barbara.
DYRKER I HØYDEN

Smågrønts løsning ble å isolere, og koble
vann og strøm til en 28 kvadratmeter stor
skipscontainer. Mikrogrønt høstes allerede når de to første frøbladene er ferdig utviklet. Dyrkingen foregår innendørs. Avlingen er klar for innhøsting fra sju til ti
dager etter at frøene er lagt i jorda. Små

BARBARA OG KAMILS
DYRKETIPS

• Bruk gode frø.
• Så i god jord (kun karse liker
seg i bomull).

• Sett potta i kjøkkenvinduet

•
•
•
•
•

eller under en halogenlampe
(de trenger ikke ekstra lys
siden de ikke skal vokse mer
enn de to første frøbladene).
Ikke vann for mye, det gir
muggdannelse.
Høst når de to første bladene
er ferdige.
Sett potta med ferdig mikrogrønt i kjøleskapet for å stanse videre vekst. Der holder
de seg opptil en uke.
Skyll før du spiser.
Prøv deg fram til de sortene
du liker.

planter trenger lite plass, så dyrkingskassene kan stå fem i høyden.
Hver langside av Kamil og Barbaras
container er dekket med reoler, men foreløpig er kun den ene siden tatt i bruk. Småplanter i ulike stadier, fra nysådd til innhøstingsklart mikrogrønt, strekker seg
mot plantelyset. Kamil og Barbara dyrker
et titall sorter som de leverer til lokale restauranter. De leverer også til butikk.
Selv om containeren ikke er stor, kan
den produsere opp mot 1200 porsjonsbokser med mikrogrønt i uka.
– Vi kan øke med en container til, men da
er markedet i regionen mettet, sier Kamil.
Planen er at Smågrønt skal få avleggere
i Oslo, Bergen og Trondheim.
FIKK IDÉEN PÅ THAILANDFERIE

Hverken Barbara eller Kamil er oppvokst
på gård, men begge likte å dyrke grønnsaker der de vokste opp, eller på balkongen i Krakow da de studerte der. Ideen til
Smågrønt fikk de for to år siden, på ferie
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REDDIK: Små planter trenger lite plass. Fullt utnyttet, kan containeren produsere 1200 porsjoner

med mikrogrønt i uka. Her holder Kamil et brett reddikspirer.

«Mikrogrønt er spesielt sunt siden næringsstoffene er
mer konsentrert enn i en voksen plante.»
KAMIL SLOWIK, SMÅGRØNT

i Thailand. Restaurantene der serverte
mikrogrønt som garnityr til varm mat og
i salater.
– Mikrogrønt er spesielt sunt siden næringsstoffene er mer konsentrert enn i en
voksen plante, sier Kamil idet Barbara
rekker oss noen smaksprøver.
De små plantene er rike på smak: distinkt sennepssmak fra «mikrosennepen»,
en mild kjøttaktig smak av minisolsikkene og skarpe sting fra reddikbladene.
KAN FOREBYGGE SYKDOM

– Dette er et relativt nytt forskningsfelt.
Det finnes foreløpig ikke gode næringstabeller som sammenligner mikrogrønt
med voksne planter, men jeg kan si at
mikrogrønt er fullt av næring, sier Sidsel Fiskaa Hagen, forsker ved matforskningsinstituttet Nofima på Ås.
Man spiser ikke mikrogrønt for å bli
mett. De er ofte garnityr. Men siden sunne næringsstoffer er høyt konsentrert
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i mikrogrønt, er gavmilde dryss med de
bittesmå plantene helsebringende bidrag
til kostholdet. Det dreier seg om mer enn
vitaminer og mineraler. Høye innhold av
plantestoffer med navn som polyfenoler, karotenoider og glukosinolater gjør
mikrogrønt ekstra sunt.
– Disse stoffgruppene antas å være
gunstige for helsen, blant annet ved å
forebygge aldringsrelaterte sykdommer
som hjerte-/karsykdommer, visse typer
kreft, diabetes 2 og demens, sier Hagen
som selv forsker på slike plantestoffer i
frukt og grønt.
– Det må imidlertid forskes mer før vi
kan si hvordan disse stoffene virker og i
hvilken mengde de bør inntas, sier hun.
Innholdet av plantestoffer varierer
med plantesort, dyrkingsforhold og tilberedning. Hagen anbefaler å få i seg en god
blanding gjennom et variert kosthold. Å
tilsette mikrogrønt er en fin måte å øke
dette mangfoldet.

TRENGER IKKE VARMEBEHANDLES

Det er de grønne delene av mikrogrønt
som skal på asjetten. Røtter og frøskall
spises ikke. De tåler dårlig å kokes eller
stekes. Da faller de sammen, og kan bli
vasne og smakløse.
Barbara og Kamil spiser sunt, og ofte
vegetarisk. Men i travle perioder skeier
de ut med junkfood.
– Å strø et dryss med sennepsblader
oppå pølsene, gir litt bedre samvittighet,
sier han.
– Jeg legger ofte en bunt med sukkererter eller solsikker i en skål og spiser dem
som snacks i sofaen, sier Barbara.
Et dryss med mikrogrønt etter egen
smak, passer godt til smørbrød, supper og i salater. Prøv det gjerne oppå en
ferdig stekt pizza, eller som tilbehør til
ostefatet.
– Jeg synes reddik passer godt til hvitost. Sukkererter går godt til egg og
smørbrød, sier Barbara.

VAKKERT: Dekorative blader som oxalis, er også spiselige.
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BRANSJETREFF
Tradisjonelt har norske bedrifter jobbet isolert og holdt
ideene sine for seg selv. Kan større åpenhet og mer samarbeid
styrke oss i møte med økt internasjonal konkurranse?
TEKST JORUNN WOLD ILLUSTRASJON JANNE IIVONEN

INTERNASJONAL INNOVASJON, globalisering og digitalisering er begreper vi
hører mye om, og som sender norske bedrifter inn i stadig nye konkurransesituasjoner. Raske endringer kan være vanskelig å håndtere, og mange blir redde for
å gjøre feil eller ikke klare å tilpasse seg.

NORGE – ET FOREGANGSLAND?

Forskning viser at selskaper som organiserer seg i næringsklynger vokser mer,
skaper flere verdier og er mer innovative enn selskaper som står utenfor. Men
hvordan kan det være et konkurransefortrinn å dele kunnskap og kompetanse
med konkurrentene sine?
– Satt sammen på riktig måte kan en næringsklynge utvikle seg til å bli et arnested
for innovasjon og kommersialisering. Men
for å få det til må ledende aktører i bransjen ta felles grep slik at det blir attraktivt
for leverandører og tjenestebedrifter, FoU,
gründere og utdanningsbedrifter å etablere seg samme sted, forteller Torger Reve,
professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI og
styremedlem i OBOS.
Han har forsket på næringsklynger
over mange år og er en av Norges fremste
eksperter på området.

NÆRINGSKLYNGE
En næringsklynge er en samling
av bedrifter, små og store, som
ønsker å oppnå fordeler gjennom samarbeid og kompetansedeling. Målet kan være økonomiske besparelser eller økt produktivitet. Investeringer som
gjøres av én bedrift kan komme
andre i næringsklyngen til gode.
Selskapene i en næringsklynge
er ofte geografisk samlet, og
oppnår samhandlingsgevinster
som følger av samlokalisering og
sosial nærhet. Vi finner kjente,
store næringsklynger og innovasjonssenter i både Silicon Valley,
Boston og Beijing.

Næringsklynger er derimot ikke noe
nytt fenomen, slik mange tror.
– Næringsklynger er et gammelt fenomen som vi kjenner fra byer og industrialiserte steder lang tid tilbake. Bergen har
hatt en sjømatklynge siden middelalderen som eksporthavn for fisk fra Vestlandet
og Nord-Norge. Norge var tidlig ute med

å systematisere klyngeutvikling tidlig på
2000-tallet, og på mange måter er vi blitt
et foregangsland. Fordi det vises til gode
resultater med denne type organisering
setter myndighetene i dag inn næringspolitiske virkemidler for å fremme klyngedannelse og klyngeutvikling, forteller Reve.
SAMARBEID – KONKURRANSEKRAFT?

Kjernevirksomheten i en klynge er samarbeid, men det kan være krevende. Det
forutsetter at medlemmene i klyngen prioriterer å bruke tid og ressurser, kanskje
utenfor eget kjerneområde, på noe de selv
ikke har full kontroll over resultatet av.
Det krever gjensidig tillit, det krever vilje
og det krever tilrettelegging. Men hvordan bygge opp den perfekte klyngen?
Det tenker Benedicte Økland mye på
for tiden. Hun leder arbeidet med å samle bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i en
næringsklynge under navnet Construction
City. Klyngen skal plasseres på Ulven i Oslo.
– Vi samler Norges største fastlandsnæring. Målet er å øke konkurransekraften i bransjen gjennom mer samhandling og innovasjon. Vi må fornye oss for å
møte det teknologiske taktskiftet, økt internasjonal konkurranse og for å tiltrekke
oss de beste hodene, sier Økland.
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«På Ulven har vi alle muligheter til å tegne og reise
byggene som passer næringsklyngens behov.»
BENEDICTE ØKLAND, DAGLIG LEDER CONSTRUCTION CITY

Hun beskriver en bransje som er langt
framme digitalt, men som likevel er konservativ og har mye å hente på å ta i bruk
teknologi på nye måter. Bransjen er dessuten ekstremt konjunkturavhengig, noe
som gjør det tøft å satse på innovasjonsprosjekter, uten å ha andre i ryggen. Hun
mener at samlokalisering og samarbeid
vil gjøre det enklere.
– Samlokalisering og uformelle møteplasser er viktig, men det alene er ikke nok.
Vi må også ha evne og vilje til å sette i gang
felles forskning, felles prosjekter og felles
kompetanseheving. Hver aktør må bidra
med endringsvilje og egeninnsats, sier hun.
Å samarbeide i klynger er ikke nytt,
men det er nytt i denne bransjen. Behovet
forsterkes av flere internasjonale trender,
for eksempel behovet for nye bærekraftige løsninger og roboter og kunstig intelligens som overtar arbeidsoppgaver.
I Construction City skal bransjen finne
nye, smartere måter å jobbe på som gjør
dem bedre rustet til å møte framtiden.
– Hva mener du gjør en klynge vellykket?
– Nå planlegger vi hvordan vi skal jobbe sammen og hva det krever av bygninger og fasiliteter i Construction City. På
Ulven har vi alle muligheter til å tegne og
reise byggene som passer næringsklyngens behov. Vi skal blant annet tilrettelegge for at store og små virksomheter kan
møtes på tvers, dele ideer og sette i gang
prosjekter.
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CONSTRUCTION
CITY
Construction City skal bli en
næringsklynge som samler bygge-, anleggs og eiendomsbransjen. Det finnes ingen tilsvarende klynge for byggenæringen
internasjonalt, og klyngen har
ambisjoner om å bli et av verdens fremste kompetansesentre
innen sin bransje. Her samlokaliseres over 5000 arbeidsplasser
i utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontor,
eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter. Selskapene deler en rekke fasiliteter. Construction City ligger på Ulven i Oslo
og skal stå ferdig i 2023. Klyngen
har allerede en rekke medlemmer, der OBOS, AF Gruppen og
Betonmast står i spissen. Før
byggene reises på Ulven utredes
det nå hvordan selskapene i næringsklyngen skal legge til rette
for best mulig samhandling, innovasjon og bærekraft.

FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS

Det sies at framtidens arbeidstaker ønsker å jobbe i innovasjonsdistrikter. De vil
ha sykkelavstand til det meste og gjerne

jobbe i et kafétungt, hipt og kult område.
Uformelle møteplasser, gjerne treningssenter eller samarbeidsarenaer blir viktig
for å tiltrekke seg ny arbeidskraft.
– Torger Reve, stemmer dette? Og hva er
det som gjør en arbeidsplass i en næringsklynge til en attraktiv arbeidsplass?
– Mange ønsker å arbeide i dynamiske kompetansemiljø der de har tilgang på
mange arbeidsgivere, gode muligheter for
å øke sin kompetanse og muligheter for
å starte for seg selv. Dette med sykkelavstand er nok heller et miljøargument.
Økland slutter seg til tanken om at muligheter for faglig utvikling virker tiltrekkende på arbeidstakerne, men trekker
også fram de bærekraftige kvalitetene ved
Construction City:
– Næringsklyngen blir liggende i tilknytning til Ulven og Hovinbyen, det
neste store utviklingsområdet i Oslo. Her
skal boliger og arbeidsplasser ligge tett
med potensiale for kort reisevei mellom
hjem og arbeid. I planleggingen av Construction City legger vi vekt på et godt
samspill med området rundt. Her skal det
bli et yrende liv med spisesteder, butikker
og møteplasser, sier Økland.
– Klyngen skal være bærekraftig både i
form av å skape arbeidsplasser og energieffektive bygg. Samtidig skal forskning og
innovasjon føre bransjen i en klimavennlig retning når det gjelder produksjon og
kjernevirksomhet.

OPPDAG!
PORSGRUND SHOWERAMA 10-5.
Et høykvalitets dusjkabinett med
moderne utseende og smarte
funksjoner integrert. En stødig base
og solid glassdør som er enkel å
åpne – dusj etter dusj. Porsgrund
Showerama 10-5 er et sikkert valg.
Ingen lekkasjer, bare et trygt, smart
og stilrent dusjkabinett for alle.

LAGET FOR NORDMENN
SIDEN 1948. ETTER 70 ÅR
SAMMEN, ER DU FORTSATT
VÅR INSPIRASJON.
www.porsgrundbad.no/showerama10-5

TREND

FAMILIEN: Julie Høegh (31), Vegard Larsen (37) og Oskar (ni
måneder) bor i åttende etasje i en bygård fra 1951 i Gamle Oslo.

Plantebasert

Å gå på date i Botanisk hage kan føre til så mangt.
For Julie og Vegard ble resultatet lille Oskar (ni måneder)
og en leilighet full av grønnplanter.
TEKST BIRGITTE DØRUM FOTO INGER MARIE GRINI
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KJØKKENKROK: Kjøkkenet er
fra Ikea, og har spesialtilpasset
benkeplate. Ved vinduet står en
liten benk der man kan spise frokost og betrakte livet i Bjørvika.

TREND

HYLLER: Før var det kontor her, men nå er
det blitt lesekrok. Det koseligste stedet i hele
leiligheten, synes Julie.

50-TALLS: Leiligheten har den tidstypiske smale
kjøkkenløsningen intakt, men deler av veggen
inn til stua er revet for å gi mer lys og luft.

– DET VAR UTSIKTEN jeg falt for, sier Ve-

SKANDINAVISK

gard Larsen (37). Han kjøpte leiligheten i
øverste etasje i en bygård fra 1951 for fire
år siden. To år senere var det Julie Høegh
(31) han falt for, og nå bor de her begge to
- sammen med sønnen Oskar, som er ni
måneder gammel.

Leiligheten har to soverom, og i utgangspunktet også et lite mini-kontor mellom
stua og gangen.
– Da jeg flyttet inn sto det en kontorpult
der, men da jeg var høygravid rev jeg ut
alt, forteller Julie.
Nå har det lille rommet blitt et bibliotek, med bokhyller opp til taket og en stol
å synke ned i.
– Den lille kroken er det koseligste med
hele leiligheten, synes Julie.
Julie og Vegard er opptatt av miljøspørsmål, de unngår å fly og har kuttet
i kjøttforbruket. Det er viktig for dem å
bruke det de har, og det bærer interiøret
preg av. Mange av møblene er arvet eller
kjøpt på loppemarked, og de fleste tingene har en historie. Et 100 år gammelt
persisk teppe Julie fikk i 30-årsgave av
foreldrene sine. En lenestol som tilhørte Vegards mormor. Kunst som venner
har laget. En bokhylle som ble reddet fra
en container. Og en sofa kjøpt i euforien

PLANTEDILLA

I tillegg til den fantastiske utsikten, er det
grønnplanter som dominerer den 82 kvadratmeter store leiligheten.
– Vi har alltid vært glad i planter og vi
hang mye i Botanisk hage da vi datet. Så
det har blitt stedet vårt, forteller Julie.
– Det er fint å se plantene vokse, og de
skaper atmosfære og liv i leiligheten. I tillegg kan man ha dem i årevis!
Etter at Oskar kom, har de stadig måttet flytte rundt på alle plantene
– Han syns tydeligvis de er morsommere enn leker, sier Vegard.
– En av pliktene til Oskar når han blir
eldre, blir å vanne plantene, ler Julie.
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GRØNT: Over sofaen henger lampen Counterbalance, designet av Daniel Rybakken.
Bildet er laget av Ingri Haraldsen. Teppet på gulvet fikk Julie i 30-årsgave, og sofaen,
Andreas Engesviks Tiki, er kjøpt i favorittbutikken Kollekted by på Grünerløkka.

SKANDINAVISK: Ph-lampe, Y-stoler
og en sittebenk fra 60-tallet av Harry
Moen. Sistnevnte er kjøp på Botanisk
Hage Møbelforretning. I kroken står
en av Vegards fire avokadoplanter.

TREND

over at alt stod bra til med den lille babyen inne i magen.
– Vi impulskjøpte Tiki da vi fikk vite at
vi skulle ha en gutt og at alt så fint ut, forteller Vegard.
Tiki er designet av Andreas Engesvik
for Fogia, og føyer seg inn i rekken av
skandinavisk design Julie og Vegard har
samlet i leiligheten. Over sofaen henger
lampene Ventus og Counterbalance. På
veggen henger en skjenk fra danske Montana, sittebenken ved spisebordet er designet av norske Harry Moen på 60-tallet, og på den andre siden av bordet har to
svartlakkerte Y-stoler fått plass. Og kjøkkenet – det er Ikea, med spesialtilpasset
sort benkeplate. Ved kjøkkenvinduet står
en liten benk der det går an å sitte og se ut,
og det er blitt familiens faste frokostplass.
UTSIKTEN

– Det er et alltid skiftende scenario utenfor her, sier Vegard.
– Du kan følge lyset og årstidene og
det er alltid bevegelse. Det er gøy å se
hele Bjørvika vokse fram, her har vi
Munchmuseet minutt for minutt. Og vi
kan se både Slottet og Holmenkollen.
Dette er en veldig urban leilighet.
Både Vegard og Julie har bodd mange
steder i Oslo, og har en forkjærlighet for
Gamlebyen.
– Du kjenner de som jobber på Joker’n
og han som driver kafeen. Sånn er det
ikke alle steder i Oslo, sier Vegard.
– Mange her velger bevisst å støtte de lokale småbutikkene. Man tar det ikke for gitt
at de finnes i nærmiljøet, legger Julie til.
– Det er noe med landsbyfølelsen her
som er unik.

GOD BLANDING:

En raus fiolfiken og
Bendik Kaltenborns
grafikk på veggen.
OVERSIKT:

Fra åttende etasje i
Gamlebyen ser man
hele Oslo: Sørenga,
fjorden, Bjørvika og
nye Munchmuseet
som tar form.
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Drømmefabrikken
Gjennom gjenbruk og bærekraft skal Vollebekk
Fabrikker få nabolaget til å skinne.
TEKST BIRGITTE DØRUM FOTO THOMAS EKSTRÖM

– DET ER GJENNOM samarbeid det magiske skjer!

Det sier Ellen Pande-Rolfsen. Hun er prosjektleder i bydel Bjerke i Oslo, og sammen med fabrikksjef Anne Dubrau har hun vært sterkt involvert
i Vollebekk Fabrikker siden starten for snart et
år siden. Her, i en tom fabrikkhall på tomta der
OBOS for tiden bygger 800 boliger, har gründere,
lokale ildsjeler og frivillige organisasjoner fått et
sted å være, dele erfaringer, samarbeide på tvers
og skape liv og aktivitet i et område der det ikke
skjedde så mye fra før. Prosjektet er et partnerskap mellom private, frivillige og bydelen. Målet
et at fabrikken skal skape nye arbeidsplasser, økt
trivsel og mer klimabevissthet.
– Når du setter folk med forskjellig utgangspunkt rundt samme bord, kommer det opp helt
nye ideer. Man kan få ganske innovative løsninger, og små eller store perspektivendringer.
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Det er veldig interessant å se hva som skjer
når man har et fysisk sted å være sammen, sier
Pande-Rolfsen.
IDENTITET

Vollebekk er et område i Hovinbyen, som er det
nye navnet til hele område mellom sentrum og
Groruddalen i Oslo, i bydel Bjerke. Bjerke er en
ganske sammensatt bydel, med villabebyggelse,
blokker, industri og trafikk, og Vollebekk ligger
strategisk plassert omtrent midt i bydelen. Fra
før ligger gjenbruksstasjonen Haraldrud her, og
dermed lå alt til rette for en arena der gjenbruk,
bærekraft og sirkulær økonomi skulle stå i fokus.
– Vollebekk Fabrikker skal bidra til å bygge ned
skillene i bydelen. Vil man være med her, må man
forplikte seg til å gi noe tilbake til nærmiljøet, sier
Pande-Rolfsen.

MANGFOLD: Skateboardproduskjon,
soppdyrking, syverksted og en hall som
brukes til alt fra filmopptak til konserter og
utstillinger. Vollebekk Fabrikker er en
felles arena for gründere og frivillige,
og en ressurs for nærmiljøet.
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TREND

KAFÉ: Hvis du stikker innom Vollebekk Fabrikker, kan du ta en kaffe i kafeen, som drives

av arbeids- og inkluderingsbedriften Spir.

Tanken har også vært å videreføre det
som allerede finnes av kultur og historie i
området. Før gjenbruksstasjonen Haraldrud, var det skraphandlere her. Før det
var det landbruk, og en gang i tiden drev
man med soppdyrking på Vollebekk.
– Og nå holder Gruten til i fabrikkhallen, og dyrker østersopp på kaffeavfall fra
fine restauranter og hoteller i containere,
forteller Pande-Rolfsen.
– Det er dette som gir området identitet
og ny skaperkraft, sier Dubrau.
GRØNT OG KREATIVT

Inspirasjonen til Vollebekk Fabrikker
kommer fra storbyer i Europa, som igjen
har hentet tankegodset fra en global
trend som handler om gjenbruk og grønt
ansvar. Pande-Rolfsen kjente til bevegelsen etter å ha jobbet i moteverdenen
utenlands i flere år. Anne Dubrau er selv
gründer og har erfart behovet for å ha
arenaer der man kan prøve, feile og lære
for å bygge opp virksomheten sin.
– Folk som besøker Vollebekk Fabrikker skjønner mer av hva sirkulær økonomi betyr. Det handler om å tenke nytt, å
ta vare på ting og forlenge levetiden for å
minimere avfall som forbrennes. Man ønsker å få til et kretsløp som både er bra for
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VOLLEBEKK
FABRIKKER

• Vollebekk Fabrikker åpnet
i mars 2018.

• Har skapt nærmere 70 arbeids•
•

•

plasser og 30 arbeidstreningsplasser fordelt på 28 ulike
virksomheter.
120 tonn materiale har kommet
inn i døren og fått nytt liv.
Fabrikken har hatt over
10.000 besøkende.
Fabrikken er et partnerskap
mellom bydel Bjerke, Aspelin
Ramm, OBOS og Pådriv.

miljøet, men ikke minst skaper arbeidsplasser, sosiale møteplasser og personlig
glede og trivsel, sier Dubrau.
Hun er svært entusiastisk på vegne av
prosjektet etter snart ett års drift.Dette
har vært veldig identitetsskapende for
hele miljøet. Det er utrolig viktig at folk
har et fysisk sted å møtes, der man kan
gjøre noe sammen, sier Dubrau.
Hun ramser opp åpent syverksted for

barn og unge hver tirsdag, sykkelverksted for ungdommer, uteleie av lokaler til
dans, yoga, kampsport, konserter, teater
og filmopptak – listen over aktiviteter på
fabrikken er lang.
– Det er ikke bare nabolaget som tar oss
i bruk, men også resten av Oslo, sier hun.
– Det er mange som vil bli bedre kjent
med Oslos sirkulære fabrikk!
PLANER VIDERE

Hallen som huser Vollebekk Fabrikker i
dag, skal rives, men konseptet skal blir en
fast del av nabolaget.
– Dagens Vollebekk Fabrikker er bare
starten! sier Anne Dubrau.
– Det skal bli flere tilbud for nærmiljøet, og vi jobber med å lage en fysisk butikk
med varer og tjenester vi produserer i fabrikken, og en nettbutikk der man både
kan kjøpe brukt eller leie det man har behov for. Vi tenker helhetlig. Dette skaper
fremtidens nabolag.
Vil du vite mer og Vollebekk Fabrikker? Les
mer på vollebekkfabrikker.no eller følg dem
på instagram: vollebekkfabrikker, facebook:
www.facebook.com/vollebekkfabrikker. Vollebekk Fabrikker har åpen dag i forbindelse
med OBOS’ visningshelger, og også andre arrangementer for publikum gjennom året.

TREND

PÅ ET BRETT: Mariano
Garcia lager skateboards
fra bunnen av, og holder
workshops med folk som
vil prøve det samme. Han
driver også foto- og videoproduksjonsselskapet
«I love shoot».
LEI EN DRILL: Tooler.no
driver med utleie av verktøy og maskiner, og drives av Åsgeir Helland.
NÅL OG TRÅD: Den frivillige organisasjonen Revolve jobber med gjenbruk
av tekstiler, og arrangerer
åpent syverksted for alle
som har lyst hver tirsdag.
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OBOS
GIR
TILBAKE

OBOS gir støtte til en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært
arbeid og andre sosiale tiltak. OBOS er opptatt av at sponsorstøtten skal
komme medlemmer, bo- og bymiljøene til gode. Les mer på obos.no/obosgirtilbake. Send gjerne inn et bilde av ditt lag, klubb eller gruppe som
har fått OBOS-støtte til: henrik.sorlie@obos.no.

LANGRENN
Njård har fått 35.000
kroner i tilskudd av
OBOS til Njårdrennet. Det er et flourfritt barneskirenn,
og i fjor fullførte
765 deltakere. Årets
renn ble arrangert
i Holmenkollen
3. februar.
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KANOPADLING

Sykehusklovnene har spesialisert seg på
å møte barn og unge for å skape gode
opplevelser, og OBOS har bidratt med
50.000 kroner til flere klovnekostymer.

Mo-La er en stiftelse som arbeider for
å bedre oppvekstvilkårene for barn
og unge i Laksevåg bydel i Bergen, og
OBOS støttet i fjor med 50.000 kroner.

KORPS
Lindebergskolenes
musikkorps har
hatt medlemsvekst
og teller nesten 50
musikanter i alderen
8-19 år. OBOS har
bidratt med 10.000
kroner til innkjøp av
instrumenter for
aspiranter.

Holmlia kirke er det
største forsamlingslokalet på Holmlia,
og i år fyller kirken
25 år. OBOS har
bidratt med 50.000
kroner til innkjøp
av nye flerbrukshøyttalere.

FOTO FRANK ROLAND

HØYTTALERE

ALLTID BEREDT
Snarøen sjøspeidergruppe i Bærum har en skute fra 1932, Risørskøyta
«Spleis», som trenger en overhaling. OBOS bidrar med 100.000 kroner til to
slipp – altså opptrekk av båten – og utvendig oppussing. Årets langtur for
sjøspeiderne går i sommer til København.
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1200 barn i Operaen
Aldri tidligere har så mange barn vært samlet i Operaen.
Hele 1200 barn fra 46 skoler fikk oppleve Nøtteknekkeren
12. desember. Det var OBOS Billettfond som hadde gitt
bort en hel matinéforestilling av Nasjonalballettens juleeventyr til elever i østlandsområdet. Det kom inn 1221
søknader og et ønske om totalt 45.261 billetter.
Foto: Erik Berg
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HJEMME BEST

Rogaland Teater er ingen ukjent verden.
Glenn André Kaada har løpt i gangene siden
han forelsket seg i teateret åtte år gammel.
TEKST TINA AASEN FOTO MARIE VON KROGH
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INGEN REBELL: Glenn André
Kaada tror det er fordeler med
å være godt kjent med teateret
han skal lede. – Men jeg er ikke en
hipsterregissør fra Berlin som
kommer for å snu alt på hodet.

– JEG VOKSTE OPP på dette teateret. Det

som er fint, er at det er her på huset du
jobber.
Glenn André Kaada (38) har slått seg
ned i skinnsofaen på sitt nye kontor. Nakne vegger. En liten mac på et skrivebord,
et stort møtebord og en sofakrok. Han har
liksom ikke flyttet helt inn ennå. Det ærverdige hovedbygget er fra 1883, men en av
teatersjefens oppgaver blir å bidra til å finne et nytt hjem for det suksessrike teateret. Kaada har vært en av staben siden han
gikk ut av Statens teaterhøgskole i 2003.
Nå får han sette sitt stempel på kunsten.
– I tillegg til å opprettholde det sterke kollektive arbeidet, vil jeg hente krefter nasjonalt og internasjonalt. Her har
det alltid skjedd spennende ting, og vi har
gode forutsetninger for at strømningene i
internasjonalt teaterliv kan gå via oss. Vi
skal være en scenekunstaktør som holder
internasjonal standard, men som også forteller historier for lokalmiljøet, sier han.
– Du er ikke redd du har sett deg blind
på huset?
– Jo, det tenker jeg på. Jeg har hatt permisjon og vært rundt omkring, og jeg mener det er en fordel at jeg kjenner huset
ekstremt godt. Men jeg er ikke en hipsterregissør fra Berlin, som kommer for å
snu alt på hodet. Det viktigste er substans
og djervhet i forsøket, for teater er alltid
et forsøk på å fortelle noe, på å påvirke de
som ser på og lage eleverte, magiske øyeblikk med kontrast og tyggemotstand.
MOTSTAND OG MAGI

Sommeren 2003. Unge Glenn André Kaada er ferdig med tre år ved teaterhøgskolen i Oslo, en skole det er nær umulig å
komme inn på. Bare ti skuespillere uteksamineres det året, og én etter én blir de
plukket av teatrene, som jakter nytt talent.
Alle får jobb, unntatt fyren fra Stavanger.
– Jeg følte meg avslørt. Det er som når
noen velger i fotball og du står igjen til
sist, sier han.
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«Jeg følte meg avslørt. Det er som når noen
velger i fotball og du står igjen til sist.»
GLENN ANDRÉ KAADA, TEATERSJEF ROGALAND TEATER

Kaada tror det var bra med en liten
trøkk – både for arbeidsmoralen og empatien for andre håpefulle, som kommer
etter ham. Et halvt år senere fikk han jobb
ved teateret i hjembyen, og ble snart fast
ansatt. Han har riktignok tatt flere års
permisjon for å jobbe som skuespiller og
regissør ved andre teatre og har spilt i diverse TV- og filmproduksjoner.
Teatersjefen tok tvillingene sine med
for å se Trollmannen fra Oz. Treåringene
satt som tente lys hele forestillingen. Da
de var på Kino for å se Kutoppen derimot,
vandret både blikk, armer og bein.
– De er så vant til ipader og skjermer, men
på teateret forsto de at dette skjer her og nå.
En nevø av meg som så samme forstillingen, ville bare gå. Han ble overveldet av at
det var så ekte. Det har alltid vært snakk om
at teater er opphøyd og unaturlig mens film
er mer sant – men det stemmer bare ikke.
Kaada er ikke bekymret for teaterets
fremtid, tvert imot.
– Vi ønsker å være sammen, vi vil gå
på konsert og se teater – ikke bare sitte
hjemme foran TV eller se noe på telefonen. Folk blir bombarderte av inntrykk, så
det å få den konsentrasjonen i et lukket
rom er noe de setter pris på, mener han.
COMEBACK SOM 11-ÅRING

Teatersjefen vet ikke hvordan forelskelsen
oppsto. Ingen i familien brydde seg om teater, en oljeunge med to foreldre i Statoil,
som gikk i Statoil-barnehagen, spilte fotball, basket, gikk i speideren, 4H, i korps
og var nokså lunken til alt sammen. Året
han fylte åtte begynte han på barneteateret,
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hvor de holdt på med dramaøvelser. Hver
sesong ble 30 av de rundt 300 ungene der
valgt ut til å spille på scenen.
– De skulle sette opp «Lille mus meg»,
og jeg fikk ikke lov å være med. Da jeg satt i
salen og så forestillingen, ble jeg så misunnelig på de som spilte at jeg sluttet.
Kaada flirer av den vesle, triste gutten.
Han var borte fra teateret og slikket sårene i noen år, før han gjorde comeback som
11-åring. Og da fikk han sin første rolle.
– Jeg var reserve fange og flyktning i Den
store fargeslukeren. Den stramme lukten
av kloakk og Wunderbaum i barnegarderoben her bringer fremdeles frem lykkelige minner. Jeg husker da jeg fikk trø utpå
scenen for første gang.
– Hvordan var det?
– Fryktinngytende. Og magisk. Men det
var like stort å få lov til å være under scenen og stå i foajeen underveis, jeg syntes
det var fantastisk å være på innsiden.
UKJENTE FARVANN

Kaada overtar et velskjøttet skip etter forgjenger Arne Nøst. Rogaland Teater går
bra, til tross for kutt i den statlige støtten.
– Jeg fikk tallene i dag og vi er oppe i
90.000 solgte billetter i 2018 – det er all
time high. Produksjonstakten har økt og
vi selger dramakort, som gir deg tilgang
til så mye teater du bare vil for 1100 kroner i året. Det er nesten for godt til å være
sant, men vi har fått et fantastisk kjernepublikum gjennom ordningen, på tvers av
aldersgrupper, forteller Kaada.
Teateret har vokst ut av bygget og leter
etter en ny tomt, eller utvidelse av tomten

de er på. Kapasiteten er sprengt, det er ikke
bygget for moderne teaterdrift. Hvor de
havner vet ingen, men Kaada har spilt inn
sine ønsker til kommunen. Gikk han rundt
i gangene og drømte om å få bestemme?
– Jeg har alltid vært tillitsvalgt og ønsket å involvere meg, men det første jeg
kjente da jeg fikk denne jobben var: Fy søren, det er også mye ansvar. Jeg har vært
regissør og har en viss erfaring med å lede
andre, men jeg merker at det å være sjef
ikke er det som tiltrakk meg til jobben,
det synes jeg er vanskelig. Å ha makt til å
påvirke er noe annet, og når jeg først har
denne lederrollen går jeg all inn og skjønner at de vanskelige avgjørelsene er det
plutselig jeg som må ta. Teateret er risikofylt og du går litt ut i ukjent farvann hele
veien – det er jo der vi vil være!
– Sover du greit?
– Den første måneden etter at jeg fikk
jobben lå jeg mye søvnløs. Jeg hadde hatt
mange tanker og filosofier i søkeprosessen,
så fikk jeg jobben og værsågod: Hvor begynner du? Jeg tenkte på alt samtidig, men etterhvert som jeg plukket ned noen mer lavthengende frukter, ble jobben mer tydelig.
Han har snekret sitt aller første program, med musikalen «Cabaret», ungdomsteateret «DNA», monologen «Alle
fantastiske ting», «Scener fra et ekteskap» og norgespremiere på det tyske
stykket «Pang». Mange vil selvfølgelig
mene noe om programmet.
– Jeg har ytret mine meninger høylytt
i alle år. Det er både lett og trygt når du
ikke har ansvaret – og jeg møter jeg meg
selv i døra nå, flirer Kaada.

RISIKO: – Jeg har vært regissør og har en viss erfaring
med å lede andre, men jeg merker at det å være sjef ikke
er det som tiltrakk meg til jobben, det synes jeg er
vanskelig, sier Glenn-André Kaada.

juniorsiden

SEND INN!
juniorlaget
@obos.no
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FINN ORDENE!
Ni ord som beskriver noe vi kan leke eller drive med
inne skjuler seg i diagrammet denne gangen. Kan du finne
dem? Ordene står vannrett, loddrett og på skrå.
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Fasit: Bamse, Bok, Dukke, Duplo, Klosser, Lego,
Modelleire, Playmo, Puslespill

JUNIOR X-ORD
FJELLET
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DYRK MAT AV GRØNNSAKSRESTENE
KILDE: GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN
FOTO: LIV DERÅS BJØRNSTAD

Har du tenkt på at når du
spiser en rå gulrot så spiser
du den levende? Restene av
grønnsakene kan leve videre og gi ny mat! Spar på avskårne topper av rotgrønnsaker og dyrk fram spiselig
gulrotgress, kålrotblader
og/eller rødbeteblader.
Du trenger:
Vann
En tallerken
Toppene av gulrøtter,
kålrøtter, rødbeter og/
eller persillerot.
Slik gjør du:
Legg til side toppene av rødbet, gulrot, kålrot eller per-

FUGL

sillerot. Sett toppene på en
tallerken og hell på så mye
vann at toppene kommer
halvveis under vann. Sett tallerkenen i vinduskarmen. Fyll
på mer vann ved behov.
Etter tre til seks uker har
toppene laget nye blader.
Klipp av bladene og bruk
dem som pynt på brødskiva eller som noe grønt på
tallerkenen. Også hvitløksfedd som har begynt å spire
kan brukes, og den nederste
delen av salaten og løken
kan bli ny mat. Plant stilkbiten fra salaten, feddet fra
hvitløken eller en løkskalk i
litt jord. Da slår de røtter og
lager ny salat og løkgress.

BLOMSTERSENG

TEKST OG UTVALG SØLVI HALVORSEN

TO LIKE

VINN PREMIER!
Svar på kryssordet, så er du med
i trekningen av blant annet gavekort fra
bokhandel. Send løsningsordet på e-post
til juniorlaget@obos.no. Frist 7. mars.
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Emma-Linnea Johannessen
Lyng, 11 år, fra Greåker, og
Joachim Krogsæther, 6 år,
fra Bremnes, er trukket
som vinnere av juniorkryssordet i OBOS-bladet nr. 8.
Premier er sendt i posten.
OBOS-bladet gratulerer!

kryssord

SEND INN
Vinn Flaxlodd!

MORO FOR DE VOKSNE
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Kryssordvinnere nr. 8/2018
Kari Ruud, Oslo
Hallgeir Stallvik, Oslo
Kenneth Jahnsen, Ås
KRYSSORD- OG SUDOKUVINNERE FRA OBOS-BLADET NR. 1, OFFENTLIGGJØRES I BLAD NR. 3/2019

DYR

Sudokuvinnere nr. 8/2018
Merete Lønne, Ålesund
Geir Wiik, Roa
Hans Gunnar Olsen, Jevnaker
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Fyll inn tall i de åpne rutene slik
at hver linje, hver kolonne og
hvert felt bestående av 2 x 3
ruter inneholder alle tallene fra
1 til 6. De gule rutene danner en
tallkombinasjon som du fyller
inn i kupongen og sender inn.
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SEND OSS LØSNINGEN OG VINN!
Vi trekker tre riktige kryssordløsninger som premieres med fem Flaxlodd hver, sudokuløsningene med tre lodd. Send løsningsordene eller
riktig tallkombinasjon innen 7. mars til: obosbladet@obos.no

OBOSBL ADET 77

Ny - enda mer effektiv GEL!

Se testen
her:

KIWA Teknologisk Institutt har testet Plumbo Gel mot konkurrenter
5 ganger. I alle testene er Plumbo best i test. Og nå lanserer vi Plumbo
Gel med en enda mer effektiv formulering som virker dobbelt så raskt.

plumbo.no/best-i-test/

F¿lg oss pŒ:

bolig
OBOSBLADET 01 | 19

➺
➺UNIK BELIGGENHET:
På Middelthunet kan du
bo i hjertet av Majorstua.

80 Med parken
som nabo
Oslo: Supersentralt ved
Frognerparken på
Middelthunet.

84 Bygger byen
på Ulven

Oslo: Den splitter nye bydelen
tar form.

88 Tett på sjø
og skog

Tønsberg: Bo naturnært og
sentralt i Skogro.

92 Full oversikt

ILLUSTRASJON OXIVISUALS

HELE LANDET: Vil du vite
hvor OBOS bygger nå, og
hvor vi planlegger å bygge?
Her får du full oversikt!
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SALGSSTART

26. feb og
12. mars

ET UNIKT
STED Å BO
Midt på Majorstuen bygger vi boligdrømmen - et
etterlengtet prosjekt med en sjelden beliggenhet.

➺➺

PÅ MIDDELTHUNET bor du helt nytt,
med alt du kjenner, alt du trenger – rett
rundt hjørnet. Her blir du del av et helt
unikt bomiljø!

ILLUSTRASJONER OXIVISUALS

Veidekke og OBOS er vi i ferd med å skape
nye hjem til deg som ønsker å bo moderne,
frodig og sentralt. Vi bygger alt fra flotte
toromsleiligheter til eksklusive toppleiligheter med fantastisk utsikt.
329 selveierleiligheter skal bygges, fordelt
på tre bygninger med 10, 12 og 14 etasjer.
Beliggenhet er helt unik - med Vigelandsparken som nærmeste nabo og alt av handel, service og kollektivtilbud rett utenfor
døren. Her får du alt du kan forvente av en
moderne byleilighet!
VISNINGSSENTER

I Middelthunsgate 21C ønsker vi velkommen til vårt visningssenter. Her kan du se
modell av prosjektet og få en smakebit av
materialvalget av standardleveranse for
kjøkken, gulv, bad, fliser og farger. I tillegg
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få inspirasjon til ulike tilvalgsmuligheter
dersom du ønsker å sette ditt personlig
preg på drømmeleiligheten. Åpningstidene finner du ved å søke på Middelthunet
på obos.no
GOD STANDARD

Leilighetene i Middelthunet leveres med
god standard, både når det gjelder innredning, inngangspartier og uteområder. Prosjektet består av tre hus, og i disse
salgstrinnene er det de siste av to, tre- og
fireromsleiligheter i hus A som legges ut.
Leilighetene varierer i størrelse og beliggenheter, fra to-roms på 43 kvadratmeter til fem-roms på 211 kvadratmeter. Det
legges ut 45 tre-/fire-/og femroms, leiligheter i februar og 43 to-roms leiligheter i
mars. De fleste leilighetene får balkong eller takterrasse. I to av husene kommer det
felles takterrasser. Den største får fasiliteter som utekjøkken, sittegrupper, utedusj
og treningsapparater. Fra takterrassen blir
det en spektakulær utsikt mot Oslofjorden,
byen og Holmenkollen.

UTSIKT: Beliggenheten er helt

unik - med Frognerparken
som nærmeste nabo.

FOR ALLE: Felles takterrasse

i hus A med fantastisk utsikt
mot byen og sjøen.
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Leiligheten får enstavsparkett i hvitpigmentert eik, og kjøkken fra Sigdal i mørkbeiset eikefinér med integrerte hvitevarer.
Alle leilighetene med balkong eller terrasse får glasskyvedør som gir masse lys inn
i leiligheten. Alle leilighetene får god takhøyde i oppholdsrom på ca. 2,5m. Leilighetene leveres med gulvvarme og balansert ventilasjon.
Prosjektet har to «gjesterom» som kjøperne kan leie når de har behov for ekstra overnattingsplass, og sykkelverksted.
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Boligene leveres med smarthusteknologi. I ett av byggene kommer det en barnehage over to etasjer. I førsteetasje mot
Middelthunsgate og Fabrikkgata etableres næringsarealer. Fonteneplassen kommer i ny drakt, med blant annet en hyggelig uteservering.
ROBUST OG VARIG

Uterommet på bakkeplan blir frodig og logiske ganglinjer som trekker folk inn i og
gjennom Middelthunet. Her skal vi tilrettelegge for aktivitet, ro og trygghet.

Det arkitektoniske uttrykket i dette prosjektet bygger både på funkisarkitekturen i nabolaget og trekk fra nyere arkitektur lenger bak i kvartalet. Ut mot gaten
har bygningene er tydelig urban karakter, mens det mot det indre hagerommet
er et mykere preg. Hovedmaterialet er
lyse pussede flater, med innslag av tre og
glass. Her er det valgt bærekraftige, robuste materialer som er varige og krever lite
vedlikehold.

SALGSMØTE
45 leiligheter (treroms og større) legges
ut for salg 26. februar 2019 kl. 18.00. Sted:
Colosseum kino
43 leiligheter (toroms) legges ut for salg
12. mars 2019 kl. 18.00. Sted: Colosseum
kino
Salgsmøtene finner sted Colosseum kino,
Majorstuen kl. 18.00. Dørene åpner kl.
17.00. OBOS-medlemmer har forkjøpsrett og velger bolig først. Meld deg på
salgs-møtet via nettsiden eller ring oss på
22 86 59 90.

VISNING
Velkommen til visningssenteret i Middelthunsgate 21C. Se obos.no/middelthunet
for åpningstider.

NÆRMILJØ
Kollektivtransport:
Få minutters gangavstand til buss,
trikk og T-bane.
Butikker:
Alt av butikker, kafeer, restauranter,
kultur og servicetilbud i
nærområdet.
Barnehage og skole:
Barnehager, barneskole,
ungdomskole og videregående
skole i nærområdet.
Friområde:
Frognerparken ligger på den andre
siden av gaten. Kort vei til buss og
T-bane som tar deg til marka eller
sjøen.

KONTAKT
OBOS Nye hjem ved prosjektselger
Camilla Melsgard og Karianne N. Prytz
Tlf:
474 63 838 / 414 38 931
Nettside:
obos.no/middelthunet
TRYGT OG MODERNE: I hjer-

tet av Majorstuen er vi i ferd
med å skape nye hjem til
deg som ønsker å bo moderne, frodig og sentralt.
INKLUDERT: Leiligheten
får gulv i hvitpigmentert
eik, og kjøkken fra Sigdal i
mørk-beiset eikefinér med
integrerte hvitevarer.

E-post:
prosjektsalg@obos.no

PROSJEKTINFORMASJON
Utbygger: OBOS og Veidekke Eiendom AS
Arkitekt: LOF Arkitekter
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Illustrasjoner: Oxivisuals
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FREMTIDENS OSLO
Like ved Økern i Oslo tar en ny, stor bydel sakte,
men sikkert form

Operaen

Ekeberg

Oslo S

Ensjø

Hasle
Teglverksdammen

Intility Arena
Valhall

Construction City

Selma borettslag
Ulvenparken brl

ILLUSTRASJON BLÅR

Ulven

84 OBOSBL ADET

Økern

UTSIKT: Fra de øverste etasjene i Selma blir det fantastisk
utsikt over Oslo. Økern T-bane er like ved.

➺➺

ULVEN har i mange år vært et område i Oslo mange ikke helt
vet hvor er. Nå skjer det store ting her, og OBOS er i full gang med
å sette Ulven på kartet for Oslos befolkning.

Området skal gå fra å være dominert av industri, lager og logistikk til å bli et moderne nabolag med boliger, arbeidsplasser og
butikker. Arbeidet er godt i gang, og Oslos nye bydel blir til, bit
for bit.
Ulven ligger midt i et av Norges største byutviklingsområder,
Hovinbyen, rett øst for Oslo sentrum. Kun en kort spasertur unna
ligger Økern T-banestasjon. Hefra går to linjer til Oslo sentrum,
og du kommer deg til Oslo S på 10 minutter. Fra Ulven er det også
kort avstand til inn- og utfartsveier til og fra Oslo. Det gjør Ulven
til et svært sentralt sted å bo og jobbe.

ULVENVEIEN: Her tilrettelegges det med sykkel- og kollektivfelt.
I bakgrunn ser vi Ulvenparken borettslag og Selma borettslag.

–➺Vi klarer ikke å holde biler unna veiene, men ellers forsøker vi
å gjøre utearealene så bilfrie som mulig. Derfor vil det blant annet
komme avfallssuganlegg for hele Ulven, slik at vi unngår renovasjonsbiler, sier Skålnes.
–Når
➺
man jobber med byutvikling til forskjell fra et enkelt leilighetsbygg, har man muligheten til å gjøre slike helhetlige grep.
En stor del av arbeidet går ut på å flytte, legge om, bygge og oppgradere gater og kommunikasjonsakser. Ulvenveien, for eksempel, vil forandre karakter helt fra en sterkt trafikkert vei til en
grønn bygate. Det blir allé, eget kollektivfelt, grønne rabatter og
gang- og sykkelvei, forteller Skålnes.
–➺Vi bygger også en bred og fin undergang under Alnabanen
fra Ulven torg mot Kabelgata, Haraldrud og Kuben yrkesarena. Dette vil være en viktig akse for folk inn og ut av området,
og øker kontakten med utbyggingen som etterhvert kommer på
Haraldrud.

LIVET MELLOM HUSENE

Å bygge opp en ny bydel fra bunnen av er en omfattende prosess.
–➺ Det handler om mye mer enn bare boliger. På Ulven bygger
OBOS ut nye gater, torg, gatetun, undergang og parker, i tillegg
til leiligheter, kontor og butikker, forteller prosjektleder i OBOS,
Ingemund Skålnes.

BOLIGER

Ulvenparken borettslag er OBOS’ første boligprosjekt på Ulven.
Salget startet i juni 2018 og de første salgstrinnene er nesten utsolgt. Her har fokuset vært å tilby gode leiligheter til en overkommelig pris og dette har vist seg å være veldig populært. Snart er
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LITE TRAFIKK: I Selma borettslag blir det lagt til rette
for fotgjengere, med aktive gatetun og gangveier.

det Selma borettslag som legges ut for salg. Dette borettslaget
ligger rett ved Økern T-banestasjon – det blir sirka tre hundre meter fra ytterdøra til perrongen. De øverste leilighetene får utsikt
til fjorden og hele Oslo. Innen innflytting i Selma borettslag i cirka
2022, vil mye av nærområdet allerede være på plass.
NABOLAG

Skålnes forteller at OBOS bygger ut noen gater, torg, gatetun og
undergang før man egentlig må:
–➺Det mange lurer på når de skal kjøpe bolig er om det er et godt
nabolag å bo og være i. Derfor er det viktig for oss å etablere en
god bydel så tidlig som mulig. Vi ser at boligkjøpere er vel så opptatt av dette som av boligen innenfor veggene, derfor former vi
allerede nå også nabolaget.
–➺Akkurat nå er det byggeplass på Ulven, men etter hvert vil
Ulven kjennetegnes av omfattende utearealer og gatetun som er
laget for at folk skal ha lyst til å oppholde seg der. Det vil rett og
slett se helt annerledes ut!
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Om noen år skal også OBOS selv flytte hovedkontor til «Construction City» på Ulven.
Construction City blir en kunnskapspark for bygge- og
anleggsnæringen, forskning og undervisning med totalt cirka
5000 arbeidsplasser.
–➺Ulven blir like stort som en middels norsk kommune med
boliger og arbeidsplasser, forteller Skålnes.
–➺Det er spennende å være med på bygging av boliger, men ikke
minst inspirerende å forme framtidens Oslo.

Lang erfaring innenn bilskade/SMART Repair.

Lakkskader
eller bulker?
– kjør innom for
kostnadsfri takserinng
SMART Repair
raskt – enkelt – rimelligere

batt
15 % mraed denne

ved å ta sen.
annon

Ring 901 87 000
Kvalitetsgaranti, gode referanser og ferdig på dagen.

Avd. Drammen/Åssiden
Ingvalld Luddviigsensgatte 21, 3027 Drammen
Vis a vis Carlsen og Fritzøe
Epost: drammen@bilkosmetikk.no

Avd. Asker/Bærum
Brusettsviingen 27b,
1395 Hvalstad
Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no

Avd. Økern
Eikenga 17 (Haslevangen 47), 0597 Oslo
ved siden av NAF-senteret
Epost: oslo@bilkosmetikk.no

RING MEG PÅ

900 22 498 for
GRATIS hjemmebesøk og
en hyggelig kjøkkenprat!
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HerjedalsKjøkken
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Ønsker du å kontakte selgere i andre deler
av landet, ring vårt hovedkontor 55 25 70 05.

BOLIG | VESTFOLD | FÆRDER | NØTTERØY

INFOMØTE

27. februar

MULIGHET TIL Å VELGE: Leilighetene får lys, enstavs eikeparkett, balansert
ventilasjonssystem og gode tilvalgsmuligheter.

Naturnært i Skogro
I Skogro bor du tett på naturen, med flott utsikt og kort vei til både skog og sjø.

➺➺

ILLUSTRASJON BLÅR

SKOGRO ligger i et attraktivt område
på Nøtterøy, grønt og fritt, med sjøen like
ved. Den svært gode beliggenheten, gjør
dette til en sjelden mulighet for deg som
vil bo nært naturen, men likevel sentralt.
Bare fire kilometer unna ligger Tønsberg
sentrum med et godt utvalg av restauranter, kafeer, kultur- og opplevelsestilbud.

Solrik Skogro sameie er andre byggetrinn
i Skogro. Det består av tre bygninger som
alle går over tre etasjer. Hele sameiet vil
til sammen få 26 tre- og fireroms leiligheter med størrelser fra cirka 70 kvadratmeter til cirka 120 kvadratmeter, mange med
to bad.
Vi starter nå med første salgstrinn, som
består av 12 leiligheter. Her blir det tre- og
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INFOMØTE
Onsdag 27/2 kl 18 hos OBOS i
Storgaten 20, Tønsberg

KONTAKT

fireroms leiligheter fra 88 til 103 kvadratmeter. Alle leilighetene ligger mot vest, og
får balkonger. Leilighetene får lys, enstavs
eikeparkett, balansert ventilasjonssystem
og gode tilvalgsmuligheter. Sportsbod og
garasjeplass følger også hver leilighet.

Prosjektmegler Kim Jonassen

Mobil:
908 73 219
E-post:
kim.jonassen@obos.no
På nett:
obos.no/skogro

Boligene leveres med vannbåren varme,
heis fra garasjekjeller til alle etasjer og
Sigdal-kjøkken med hvitevarer.
Det er svært gode tur- og friluftsmuligheter i området, med kort vei til bading,
padling og båtliv. Det er flere badeplasser
i umiddelbar nærhet, og det er planlagt
en egen sti gjennom feltet som skal føre
videre til kyststien sydover på Nøtterøy.
Her kan du nyte naturen, uansett årstid!

UTSIKT MOT VANNET: Alle leilighetene
ligger mot vest, og får balkonger.
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BOLIG | FINANSIERING

ALLE TYPER BOLIG

FOTO NADIA FRANTSEN ILLUSTRASJONER MATTIAS KÄLL

Vi hjelper deg med lån
til boligen du ønsker
deg, enten det er brukt
eller nytt, stort eller
lite, OBOS-leilighet
eller enebolig, sentralt
eller landlig.

EVIG UNG?

Sørg for gunstig finansiering

Uansett om du kjøper
ny- eller bruktbolig,
får du gode vilkår hvis
du er under 34 år. I
OBOS-banken kan du
beholde fordelene også
etter at du fyller 34 år.
Produktet kalles Evig
Ung, se obosbanken.no.

OBOS-banken gir deg ekstra gode lånevilkår hvis du kjøper
ny bolig fra OBOS eller datterselskapet Block Watne.
HELE LANDET De gode vilkårene har tre grunner:
OBOS ønsker å selge boliger til medlemmene,
OBOS tror på sikkerheten i egne prosjekter og
OBOS ønsker å ha den beste boligbanken. Derfor tilbyr OBOS-banken et produkt som kalles
OBOS Nyboliglån. Dette er spesielt gunstig for
alle som har fylt 34 år. Da pleier andre banker å
skru opp renta, men det slipper du med OBOS
Nyboliglån. Du kan selv sjekke på Finansportalen.no. Der ligger OBOS Nyboliglån i toppsjiktet,
slik det har gjort fra første dag. For å få OBOS
Nyboliglån må du være medlem og ha nettbank
med trekk fra konto i OBOS-banken.

Fordelene med OBOS Nyboliglån:
• Du får et finansieringsbevis som er gyldig helt
frem til overtagelse, og slipper å søke om lån på
nytt når du skal overta boligen.
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• Du får bankens beste rente, uavhengig av
lånebeløp (Pr 1. februar er renten 2,23
prosent. Et lån på 2 mill. kroner over 25 år
koster totalt 2,63 mill. kroner. Effektiv rente blir
2,30 prosent).
• Du kan låne inntil 85 prosent av kjøpesummen.
• Det er vanlig å betale et forskudd når kjøpekontrakten signeres. Dette beløpet kan du låne
rentefritt i seks måneder.
• Dersom du overtar din nye bolig før du har solgt
den gamle, får du mellomfinansiering til samme
rente som det langsiktige lånet.
Sammenlikn vilkår på Finansportalen.no.
Husk å velge "Alle" på "Forutsetter medlemskap" slik at du får opp bankens beste
betingelser.

OVER 60 ÅR?

Seniorlånet OBOS LittExtra gir deg mulighet
til å låne med sikkerhet
i boligen din, uten å
betale avdrag.
Ta kontakt med
OBOS-banken for mer
informasjon.

BOLIG | AKERSHUS | SON

Salget er
i gang!

Store eneboliger
SON Nå har du mulighet til å sikre deg en
eksklusiv frittliggende enebolig på Villa
Havblikk i Son.

Her får du solfylte store terrasser vendt
mot sjøen – de fleste boligene får utsikt
over Oslofjorden! Husene får et spennende
og moderne ytre, samt gjennomtenkte,
gode planløsninger med tre – fem soverom
og areal fra BRA 167-227 kvm + dobbel
garasje og utvendig bod. Eneboligene går
over to plan og ligger i det solfylte og etablerte boligområdet Store Brevik. Her vil
du bo i grønne omgivelser med nærhet til
sjarmerende Son sentrum, Oslofjorden og
en liten kjøretur unna både Moss og Oslo.
Block Watne skal bygge totalt ca. 68 eneboliger på området Villa Havblikk. Nylig ble
de 12 første eneboligene lagt ut for salg.

ILLUSTRASJONER OXIVISUALS

Kontakt: Terje Nilsen, Mobil: 907 25 183

Les mer på blockwatne.no/
villahavblikk

FORKJØPSRETT FOR OBOS-MEDLEMMER: Salgsstarter annonseres på blockwatne.no, der man også melder ønske om
å benytte forkjøpsretten. Se blockwatne.no/forkjoepsrett.
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NYE BOLIGER
FOR SALG
OBOS bygger og utvikler nye boligprosjekter i Oslo
og Akershus og i regionene Stor-Bergen, Midt-Norge,
Rogaland, Østfold, Vestfold og Innlandet. I denne
oversikten finner du alle boligprosjektene som ligger
ute for salg nå. Følg også med på obos.no/nybolig.

OSLO

MAJORSTUEN

ULVEN

LØREN

MIDDELTHUNET
329 selveierleiligheter fordelt på tre bygg.
Planlagt innflytting fra 1. kvartal 2022.

ULVENPARKEN
342 borettslagsleiligheter fordelt på flere
salgstrinn. Innflytting fra sommeren 2021.

GARTNERKVARTALET – SAMEIE
Morellhagen sameie: 73 selveierleiligheter.
Solhatten sameie: 130 selveierleiligheter.

SALG VED: M17 Utvikling AS. Prosjektselgere
Camilla Melsgard, mob. 474 63 838 og
Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931
www.obos.no/middelthunet

SALG VED: Ulven Bolig AS. Prosjektselgere
Ellen Dammen mob. 975 98 855 og Jenny
Brinch, mob. 975 96 416.
www.obos.no/ulven

SALG VED: Lørenvangen Utvikling AS.
Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360.
og Jenny Brinch, mob. 975 96 416.
www.obos.no/gartnerkvartalet

LØREN

NYDALEN

NYDALEN

GARTNERKVARTALET – BORETTSLAG
Plommehagen borettslag: 66 leiligheter.
Kirsebærlunden borettslag: 46 leiligheter.

LILLO GÅRD – HAUGEN
174 selveierleiligheter fordelt på fire hus.
Planlagt innflytting fra 2019.

LILLO GÅRD – LUNDEN
241 selveierleiligheter fordelt på syv hus.
Planlagt innflytting fra januar 2019.

SALG VED: Lørenvangen Utvikling AS.
Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360
og Jenny Brinch, mob. 975 96 416.
www.obos.no/gartnerkvartalet

SALG VED: Lillo Gård KS. Prosjektselger
Marius Holm, mob. 918 01 590 og
Eskil Flakstad, mob. 928 07 749.
www.obos.no/lillogaard

SALG VED: Lillo Gård KS. Prosjektselger
Marius Holm, mob. 918 01 590 og
Eskil Flakstad, mob. 928 07 749.
www.obos.no/lillogaard
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FRYSJA

FRYSJA

KVÆRNERBYEN

FRYSJALIA BORETTSLAG
154 borettslagsleiligheter fordelt på tre hus.
Planlagt innflytting fra 4. kvartal 2019.

KIKUT SAMEIE
225 selveierleiligheter fordelt på tre hus.
Planlagt innflytting fra høsten 2021.

KVÆRNERDAMMEN
89 leiligheter og syv townhouse. Innflytting
fra mars 2019.

SALG VED: Frysjaparken Eiendom AS.
Prosjektselger Jenny Brinch, mob. 975 96 416
og Eskil Flakstad, mob. 928 07 749.
www.obos.no/frysja

SALG VED: Frysjaparken Eiendom AS.
Prosjektselger Jenny Brinch, mob. 975 96 416
og Eskil Flakstad, mob. 928 07 749.
www.obos.no/frysja

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselger Benedicte Wien, mob. 476 08 089
og Beate Wik mob. 92 83 12 96.
www.obos.no/kvarnerdammen

KVÆRNERBYEN

SØNDRE NORDSTRAND

ENSJØ

KVÆRNERTOPPEN
212 borettslagsleiligheter. Innflytting fra
mai 2019.

ROSENHOLM
120 borettslagsleiligheter innerst i Liakollveien.
Innflytting fra mars 2019.

LILLEBERGTUNET
92 leiligheter, 2-, 3- og 4-roms borettslagsleiligheter. Planlagt innfl. fra januar 2020.

SALG VED: OBOS Kværnerbyen. Prosjektselger Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og
Beate Wik mob. 92 83 12 96.
www.obos.no/kvaernertoppen

SALG VED: OBOS Nye Hjem AS.
Prosjektselger Hanne Larsen, mob. 913 76 360.
Ellen Dammen mob. 975 98 855.
www.obos.no/rosenholm

SALG VED: Grenseveien 69 AS. Prosjektselger
Benedicte Wien, mob. 476 08 089 og
Ellen Dammen mob. 975 98 855.
www.obos.no/lillebergtunet

VOLLEBEKK

VOLLEBEKK

RØA

VOLLEBEKK
Fiolen brl salgstrinn 1: 54 leiligheter. Fiolen brl
salgstrinn 2: 38 leiligheter. Planlagt innflytting
1. halvår 2021.

VOLLEBEKK
Bekketrappa brl, 127 leil. Innfl. 2. kvartal 2019.
Blomstertrappa brl, 82 leil. Innfl. 1. halvår 2020.

RØAKOLLEN
212 selveier- og borettslagsleiligheter, i Aslakveien 20-28. Planlagt innfl. fra 3. kvartal 2019.

SALG VED: OBOS Nye Hjem AS.
Prosjektselger Marius Holm, mob. 918 01 590
og Beate Wik mob. 928 31 296.
www.obos.no/vollebekk

SALG VED: Aslakveien 20 AS. Prosjektselger
Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 og
Camilla Melsgard, mob. 474 63 838.
www.obos.no/roakollen

SALG VED: Brobekkveien 50 AS. Prosjektselger Marius Holm, mob. 918 01 590 og
Beate Wik mob. 928 31 296
www.obos.no/vollebekk
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Kun
!
2 igjen

AKERSHUS

LØRENSKOG

SANDVIKA

FORNEBU OKSENØYA

THURMANNSKOGEN
334 selveierleiligheter, planlagt innflytting fra
4. kvartal 2018.

BJØRNEGÅRDSVINGEN
123 selveierleiligheter fordelt på fire hus.
Planlagt innflytting sommeren 2021.

OKSENØYA 1
Oksenøya 1, 98 leiligheter, innflytting fra
2. kvartal 2019. Kun to leiligheter igjen!

SALG VED: Nordliveien KS.
Prosjektselger Marius Holm, mob. 918 01 590.
www.obos.no/thurmannskogen

SALG VED: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Anne Kari Sterten, mob. 901 72 006 og
Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931.
www.obos.no/bjornegardsvingen

SALG VED: OBOS Fornebu. Prosjektselger
Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931.
www.obos.no/oksenoya

MIDT-NORGE

FORNEBU OKSENØYA

TRONDHEIM LADE

TRONDHEIM TILLER

OKSENØYA 2 OG 3
Oksenøya 2, 102 leiligheter, innflytting fra 1.
kvartal 2020. Oksenøya 3, 84 leiligheter fordelt på fem bygg. Innfl. fra 2. kvartal 2021.

LADEBYHAGEN
Bygg G: 39 selveierleiligheter, 42-115 kvm.
Innflytting 3. kvartal 2020. Bygg F: Kun fire
3-roms leiligheter igjen, innfl. fra okt. 2019.

TILLERLANDET
Kun tre selveierleiligheter igjen. Innflytningsklare 3-roms leiligheter, fra 64-90 kvm.

SALG VED: OBOS Fornebu. Prosjektselger
Karianne Nagell Prytz, mob. 414 38 931.
www.obos.no/oksenoya

SALG VED: OBOS Nye Hjem AS. Prosjektselger Tor-Kristian Gilstad, mob. 928 88 669.
www.obos.no/ladebyhagen

SALG VED: Eiendomsmegler 1, eiendomsmegler Julie Nilsen, mob. 466 26 712.
www.obos.no/tillerlandet

ØSTFOLD

Kun
1 igjen!

STJØRDAL HUSBYÅSEN

FREDRIKSTAD KRÅKERØY

FREDRIKSTAD BEGBYÅSEN

HUSBYÅSEN
65 boliger i nytt boligfelt i Husbyåsen.
Salgstrinn 1 består av 16 boliger med antatt
ferdigstillelse 4. kvartal 2019.

VESTRE LANGØYÅSEN
48 boliger. Kun én innflyttingsklar leilighet
igjen i lavblokk.

LYNGEN
63 leiligheter med utsikt over Fredrikstad.
Planlagt innflytting fra høsten 2019.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Fredrikstad, eiendomsmegler
Karianne Westby Jensen, mob. 477 00 214.
www.obos.no/vestre-langoyasen-2

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere
Fredrikstad, eiendomsmegler
Karianne Westby Jensen, mob. 477 00 214.
www.obos.no/lyngen

SALG VED: Salg ved Primahus Bolig
v/Joar Winther, mob. 913 11 919
www.obos.no/husbyaasen
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VESTFOLD

ROGALAND

TØNSBERG

NØTTERØY/FÆRDER

STAVANGER ØST

TEIEPARKEN
250 leiligheter på tomten til gamle Færder
vgs. i Tønsberg sentrum. Første trinn er nå
for salg.

SKOGRO
12 nye leiligheter i Solrik Skogro sameie er
nå i salg.

50 ØST TRINN 1, 2 OG 3
124 selveierleiligheter. Innflyttingsklare
leiligheter. Over 110 solgt.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Vestfold,
prosjektmegler Kim Jonassen, mob. 908 73 219.
www.obos.no/teieparken

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Vestfold,
prosjektmegler Kim Jonassen, mob. 908 73 219.
www.obos.no/skogro

SALG VED: OBOS Rogaland. Prosjektselger
Tone Ulvik Johnsen, mob. 992 58 240.
www.obos.no/5grader

HORDALAND

INNLANDET

BRUMUNDDAL

HAMAR MARTODDEN

FJELL STRAUME

INDUSTRIGATA 20
38 nye borettslagsleiligheter i sentrum.
Byggingen er i gang, innflytting fra 4. kvartal
2019.

STÅLVERKET PARK
33 nye leiligheter i trinn 1, innflytting vinter
2020. 28 leiligheter i trinn 2, innflytting sommerhalvåret 2020.

STRAUMSFJELLET PANORAMA
Innflyttingsklare leiligheter.

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006.
www.obos.no/industrigata

SALG VED: OBOS eiendomsmeglere Hamar
Erlend Kvaløy, mob. 922 22 006.
www.obos.no/stalverket

SALG VED: Fana Sparebank Eiendom,
Atle Seim mob. 982 12 265.
www.obos.no/straumsfjellet

Kun
1 igjen!

BERGEN SANDSLI

BERGEN ASKØY

BERGEN

SANDSLIÅSEN
Flotte selveierleiligheter like ved bybanestopp.
Bygging av hus I, J og K er i gang.

FLORVÅGVEGEN 36
18 selveierleiligheter. Kun én innflyttingsklar
leilighet igjen.

KRONSTADPARKEN
Selveierleiligheter med areal fra 44-114 kvm.
Planlagt innflytting trinn 4 er 3. kvartal 2021.

SALG VED: Sandsli Boligutvikling AS. Prosjektselger Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715 og
Cathrine Møster, mob. 977 01 334.
www.obos.no/sandsli

SALG VED: Eiendomsmegler Vest.
Eiendomsmegler Jan Kristoffer Sletteland
mob. 486 02 322
www.obos.no/florvagvegen36

SALG VED: OBOS Ulveseth Utvikling AS. Prosjektselger Cathrine Møster, mob. 977 01 334
og Silje Maurangsnes, mob. 977 17 715.
www.obos.no/kronstadparken
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Dette må du
vite før du skal
kjøpe bolig!

LES DETTE FØR DU GÅR PÅ SALGSMØTE
For å kunne benytte medlemsansienniteten på salgsmøtet,
må følgende vilkår være oppfylt:

boligen er ferdigstilt. De som velger bolig på salgsmøtet
signerer en forenklet, men bindende kontrakt.

• Du må møte opp personlig eller ved fullmektig innen
kl. 18.00 slik at ditt medlemskap blir registrert.

Særskilt ved kjøp i borettslag:
Kjøper som fra før har bolig i et OBOS-tilknyttet borettslag,
må selge denne for å kunne overta den nye boligen. Salg
av kontrakter på bolig under oppføring i et OBOS-tilknyttet
borettslag i Oslo og omegn, er ikke tillatt.

• Din eventuelle fullmektig må fremvise skriftlig og signert fullmakt. Det må uttrykkelig fremgå hvilke fullmakter som er gitt.
• Du må være à jour med medlemskontingenten og ha med
finansieringsbevis.
Bruk av ansiennitet på salgsmøtet medfører midlertidig
nullstilling av ansienniteten i 12 måneder etter at den nye
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Særskilt ved kjøp i sameie:
Krav om salg av egen bolig i OBOS-tilknyttet borettslag,
gjelder ikke. Salg av kontrakter på bolig under oppføring
i Oslo og omegn, er ikke tillatt.

PÅ NETT

Planlagte
boligprosjekter

oslo

Smestad/Hoff
I Hoffsveien 47-49 skal det bygges ca. 67
leiligheter. Planlagt salgsstart 2. halvår 2019.
Løren
På Løren skal OBOS og Veidekke
bygge ca. 1500 boliger, og noen av disse er
allerede for salg.
Mortensrud
Her planlegger OBOS flere nye boligprosjekter.
Ammerud
I Martin Strandlis vei 10 rett ved Lillomarka
planlegges Oen, et boligprosjekt med ca 150
leiligheter som tilbyr en unik arkitektur og
bo-opplevelse i et bygg med eksepsjonelle
miljøkvaliteter. Planlagt salgsstart 2020.
Bogerud
Bogerud torg planlegges opprustet og
utbygget med 110 leiligheter. Planlagt
salgsstart høsten 2019.
Ensjø
Sentralt på Ensjø, med kort vei til Kampen og
Tøyenparken, planlegges ca. 350 leiligheter
med gode, grønne uterom i Ensjøveien 8, 10
og 12. Reguleringen er i gang, mulig salgsstart
i 2021/2022.
Etterstad
I Etterstadgata 2-6 planlegger vi å bygge
leiligheter og rekkehus. Prosjektet er i en
tidlig planleggingsfase.
Frysjaparken
På Frysja skal OBOS i samarbeid med Stor
-Oslo Eiendom bygge til sammen ca. 900
borettslags- og selveierleiligheter. Følg med
for informasjon om flere salgstrinn.
Vollebekk
Totalt planlegges ca 1000 leiligheter, med
innflytting fra 2. kvartal 2019.

For mer informasjon se
www.obos.no/nybolig

Lillestrøm
I Kvarteret ved Norges Varemesse
skal det byggges ca. 1000 boliger, med
planlagt salgsstart 2. halvår 2019.

stor-bergen
Kronstadparken
I Kronstadparken er byggetrinn 1-3
utsolgt. Neste byggetrinn med ca.
88 leiligheter kommer snart for salg.

Ski
I Eikeli vest planlegges det ca 100 leiligheter. Salgsstart planlegges høsten 2019.

Blomsterdalen
Her skal det bygges 200-300 leiligheter/
rekkehus. Planlagt salgsstart i 2020.

akershus

østfold

Pettersand
På Pettersand er det planlagt ca. 40 nye leiligheter. Mulig salgsstart forsommeren 2019.
vestfold

Teieparken
På tomten til gamle Færder vgs. i Tønsberg
sentrum skal det bygges ca. 250 boliger.

Solstrandvegen
Neste salgstrinn er under planlegging.
Neumann-tomten i Sandviken
OBOS har kjøpt den 24 mål store tomten
i Sandviken i Bergen. Her planlegger vi å
bygge nye boliger like ved sjøen. Prosjektet
er i en tidlig planleggingsfase.

Skogro
På Skogro skal OBOS sammen med
Block Watne bygge tilsammen 59 boliger.

TV2-tomten på Nøstet
Her planlegger vi å bygge nye boliger like
ved sjøen. Prosjektet er i en tidlig planleggingsfase.

midt-norge
Lade
Ladebyhagen vil bestå av ca. 600 boliger.
200 boliger er ferdigstilt, nye byggetrinn
legges fortløpende ut for salg.

Voll & Lund
Her planlegger OBOS og Block Watne
700-1000 boliger i løpet av 10-15 år. For
mer informasjon se volloglund.no

Lade
I Haakon VIIs gate 14 reguleres utbygging
av ca. 450 boliger. Forventet salgsstart
høsten 2019.
Tiller
På Tiller planlegger OBOS og Block Watne
å bygge ca. 200 – 250 boliger fordelt på
fire blokker og flere 2- og 3-etasjes trehus
med 4 – 8 boliger i hvert hus.
Husbyåsen
På Husbyåsen i Stjørdal er det planlagt 270
boliger, både eneboliger, rekkehus og leiligheter i 4-mannsboliger og blokker.

innlandet

Vangsvegen 33 og 73
I Hamar sentrum planlegger OBOS
sammen med Utstillingsplassen Eiendom
og Betonmast ca. 230-250 leiligheter
fordelt på to tomter. Antatt salgsstart 3.
kvartal 2019.
nord-vest
Fremmerholåsen
21 leiligheter kommer for salg vinteren
2019. 60 leiligheter kommer for salg i
løpet av 2019/2020.

Skarpetegane
40 leiligheter kommer for salg i 2019.

rogaland

Ulven
På Ulven, kun ti minutter med t-banen fra
Oslo sentrum, skal OBOS bygge en ny
bydel med 2500 boliger. Salget har startet.
Følg med for informasjon om flere salgstrinn.

Sandnes – Bogafjell
Her skal det bygges 55 leiligheter.
Salgsstart i 2019.

Voksenkollen
I Ullveien planlegges 47 boliger; rekkehus
og leiligheter. Mulig salgsstart høsten 2019.
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Trenger boligselskapet elbillading?
Sammen med erfarne elektrikere og entreprenører er
Movel totalleverandør av fremtidsrettede ladeanlegg
for ladbare biler, inne og ute. Avansert strømstyring
sikrer effektiv lading av mange biler til konkurransedyktig pris. Movel gjør hverdagen enkel for styret, og
beboere faktureres for det faktiske forbruket.
I likhet med Avinor har Movel valgt ladeteknologi fra Ensto.

www.ensto.com

www.movel.no

m: 475 04 041
post@movel.no

www.ctc.no

Opplev friheten med
CTC varmepumpe!
Oppgrader til en bedre varmeøkonomi
så får du penger over til andre ting.
Ny innovativ teknologi gjør CTC GSi 12 og CTC EcoAir 510M
til en av Nordens beste varmepumper. Les mer på ctc.no

* Energiklasse (A +++ til G) gulvv
vvarme
v
eller radiato
orer.

medlem
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Kunngjøringer av nye medlemstilbud fra OBOS

➺➺VÆR OBOS-SMART:

Bruk medlemsfordelene dine

100 OBOSbanken

HELE LANDET: Lån, sparing
og kredittkort - ekstra smart
for medlemmer.

101 Tryg
Forsikring

HELE LANDET: Gode
betingelser på private
forsikringer.

102 Lazarus

OSLO: Musikkteater av David
Bowie og Enda Walsh på Det
Norske Teatret.

105 OBOS i
Stavanger

ROGALAND: Opplev, blant
andre, The September When!

106 The
Phantom of
The Opera

OSLO: Få 30 % rabatt på
denne musikalklassikeren.

108 Skifest i
Holmenkollen

FOTO NADIA FRANTSEN

OSLO: En helg full av
idrettsglede.

109 VIP-Kveld
på Manglerud
Senter
OSLO: Velkommen til
handlekveld kun for
OBOS-medlemmer.

Les mer på obos.no/medlem

Last ned OBOS-appen for full oversikt der du er
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OBOS Kredittkort
BANK OG fOrsiKriNG
Med OBOS Kredittkort får du tilbakebetalt
10 prosent av kjøpesummen når du kjøper billetter til
Folketeateret, Den Norske Opera & Ballett, Rockefeller og alle
arrangementer på Ticketmaster. Dette kommer i tillegg til
ordinær OBOS-rabatt. Ingen årsavgift, ingen gebyrer på
varekjøp, reise- og avbestillingsforsikring er inkludert.

Bestill på obos.no/kredittkort
Husk at du får mest ut av fordelene om du betaler hele
fakturaen ved forfall. 15.000 kr i kreditt o/12 mnd gir 23,45 %
eå.rente. Kostnad 1.600 kr, totalt 16.600 kr.

10 % kulturrabatt med kredittkort som
fungerer som et medlemsbevis

Cabaret
kultur og fritid Willkommen, bienvenue, welcome!
Det tøylesløse Berlin anno 1930 - datidens «sex and drugs and
rockn´roll» - og de mørke politiske krefters ankomst har vist
seg å være en god match siden musikalen Cabaret så dagens
lys på 1960-tallet. Sammen med et stort ensemble skal regissør
Martin Lyngbo i vinter gjenskape denne frodige/livsbejaende
historien om en by som taper sin uskyld.

Tid: Spilles fra 6. februar til 3. april
Sted: Rogaland Teater, Hovedscenen
Billetter: Tlf. 51 91 90 90 eller rogaland-teater.no

25 % rabatt
Inntil to billetter per medlem

Enkelt og lønnsomt med OBOS-konto
BANK OG fOrsiKriNG Med OBOS-konto får du mer igjen for
pengene. Der andre banker tilbyr tilnærmet 0 % i rente på
brukskonto, får du sparerente på OBOS-konto. Uavhengig av
hvor mye du har og hva du bruker kontoen til, er renten lik.

Lag flere OBOS-kontoer hvis du vil. Velg selv om du ønsker å
bruke oss som hovedbank eller i tillegg til annen bank.
Opprett konto på obosbanken.no

1,1 % rente og gratis bankkort
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Tryg Forsikring
bank og forsikring Tryg og OBOS samarbeider for å gi deg
markedets beste forsikring til ekstra gunstige medlemspriser.

Vi har samlet tre viktige forsikringer som de aller fleste trenger.
Her får du Trygs beste forsikringer for reise og familieulykke, i
tillegg til OBOS innboforsikring som også dekker uflaksskader
uten begrensning i erstatningssum.
Les mer på tryg.no/obos

Gode betingelser på private forsikringer.

Boliglån fra 2,23 % rente
BANK OG fOrsiKriNG
I OBOS-banken får du lån til alle slags
boliger, enten det er nybygg eller bruktbolig, stort eller lite,
leilighet eller enebolig. Det trenger ikke å være en OBOS-bolig.
Dersom du kjøper nytt før du har solgt eksisterende bolig, får
du mellomfinansiering til samme lave rente som boliglånet.

Sjekk hva du kan låne og søk om finansiering på
obosbanken.no
Priseksempel: Lån 2 mill o/25 år, totalt 2,63 mill. Effektiv rente
2,29%. Se gjeldende priser på obosbanken.no.

Lavere rente på boliglånet

Se klassikeren Hedda Gabler på DNS!
kultur og fritid Henrik Ibsens gåtefulle og ikoniske kvinneportrett «Hedda Gabler» har fascinert verden i over hundre år.
Vi gripes stadig av hennes indre drama og farlige spill. Her
presenteres en tidløs og ren oppsetning, som er tett på
originalen.

Av: Henrik Ibsen
Bearbeidelse og regi: Anne-Karen Hytten
Tid: Spilles fra 23. januar til 6. mars
Sted: Den Nationale Scene, Store Scene
Billetter: dns.no, tlf. 55 60 70 80 eller dns@dns.no
25 % rabatt
Inntil to billetter per medlem
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En leken og musikalsk
familieforestilling
Den fantastiske barneboka Den kjempestore
pæra inntar teaterscenen for første gang!
kultur og fritid Bli med på et fargerikt eventyr om ekte vennskap, en vrang viseborgermester og en gedigen frukt.

Bestevennene Mitcho og Sebastian lever et fredfullt liv i den
lille byen Solby. Det er bare én ting som forkludrer den ellers så
harmoniske hverdagen: Solbys flinke ordfører er borte. Men så
dukker en flaskepost opp, med et brev til Mitcho og Sebastian.
Brevet er fra den forsvunne ordføreren – og inni den er det et frø.

Av Jakob Martin Strid. Oversatt og dramatisert av Erlend Loe.
Musikk av Simon Revholt. Regissør: Tomas Adrian Glans.
Tid: Premiere 9. mars
Sted: Nationaltheatret, Hovedscenen
Billetter: Nationaltheatret.no eller tlf. 22 00 14 00
20 % rabatt
Inntil to billetter per medlem
NB: egne lave barnepriser

Illustrasjon: Jakob Martin Strid

Gled deg til et fartsfylt og magisk eventyr for store og små på
Nationaltheatrets Hovedscene.

Lazarus
Musikkteater av David Bowie og Enda Walsh
kultur og fritid Inspirert av science fiction-romanen «The
Man Who Fell To Earth» skreiv Bowie og Walsh i 2015
teaterstykket om Thomas Newton, eit utanomjordisk
menneske som landar på jorda, på søken etter ein måte å
berge folket sitt, som lid av alvorleg tørke. Vi følgjer Newton
nokre dagar på jorda, ein mann heimsøkt av kjærleik og
sjalusi.

Tid: Noregspremiere 11. mai
Stad: Det Norske Teatret, Hovudscenen
Billettar: Tlf. 22 42 43 44 eller detnorsketeatret.no

20 % rabatt
Inntil to billetter per medlem
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Foto: Gavin Evans

Lazarus hadde premiere i New York i 2015 og har spelt for
fulle hus både i New York og London. På Det Norske Teatret
blir stykket sett opp med eit 8-manns band og du får ein hitparade med 18 Bowie-låtar på originalspråket. Ein festkveld
for Bowie-fans i alle aldrar.

www.obos.no/medlem

Suor Angelica
Opera på én time - kort og godt!
kultur og fritid I løpet av en liten time viser Puccinis Suor
Angelica hvordan musikk kan røre ved de dypeste følelsene
i oss. Operaen handler om den sterke morskjærligheten og å
tape det mest dyrebare man eier.

Suor Angelica – en opera kun med kvinner på rollelista – er det
tredje verket i trilogien Il trittico, som ellers består av Il tabarro
og Gianni Schicchi, vist i Operaen tidligere i høst.
Tid: Spilles fra 9. februar til 29. mars
Sted: Den Norske Opera & Ballett, Hovedscenen
Billetter: Operaen.no eller tlf. 21 42 21 21
20 % rabatt
Inntil to billetter per medlem

Foto: Ingun Rendalen White

I Isabella Bywaters nye produksjon tas vi med til et kloster,
midt på 1960-tallet. Hver dag siden Angelica kom til klosteret
har hun lengtet etter sønnen, som ble tatt fra henne. Da tanten
hennes kommer på besøk og forteller at den lille gutten døde
for flere år siden, raser Angelicas verden sammen. Sorgen
hennes hører vi i Senza mamma, en av de vakreste ariene
Puccini skrev for sopran-stemme.

Sporvogn til begjær
En rå og emosjonell undergangshistorie fra
et kriserammet og splittet USA.
kultur og fritid Tennessee Williams’ klassiker fra 1947
anses av mange å være et av de beste dramaene fra forrige
århundre.

Hovedrollene spilles av Linn Skåber (Blanche Dubois), Stine
Fevik (Stella Kowalski), Nils Jørgen Kaalstad (Stanley
Kowalski) og Andreas Stoltenberg Granerud (Mitch).
Tid: Premiere 31. januar
Sted: Oslo Nye Teater, Hovedscenen
Billetter: Ticketmaster.no eller tlf. 815 33 133

OBOS-pris kr 445 (ord. pris kr 560)
Inntil to billetter per medlem
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Verdis Requiem
Velkommen til dødens drama
kultur og fritid Det blir apokalyptisk dommedagsdrama
og tårevåte melodistrømmer når Verdis vakre og voldsomme
messe for de døde sjeler fyller Oslo konserthus.

Er det noe store operakomponister kan, så er det å fremstille
døden med dramatiske vendinger og gripende toner. Og i
Rekviem har Verdi brukt hele sitt uttrykksregister og alle de
mest virkningsfulle virkemidlene fra operaens verden. Den
tyske dirigenten Jun Märkl kommer til Oslo for å lede et
massivt apparat av solister, kor og orkester i musikkhistoriens
mektigste og mest intense dødsmesse.
Tid: Torsdag 11. og fredag 12. april kl. 19.00
Sted: Oslo Konserthus
Billetter: Ticketmaster.no eller tlf. 815 33 133

20 % rabatt
Inntil 2 billetter per medlem

Spise ute?
Nå får du fordeler ved flere av Fursetgruppens restauranter i Oslo Sentrum.
kultur og fritid Enten du skal du på teater, kino, i Operaen
eller bare ta en matbit, er dette restauranter som serverer
gode matopplevelser i hyggelige omgivelser.

Medlemsfordel
Gratis dessert ved kjøp av treretters lunsj eller middag på:
•
•
•

Grand Café
Restaurantene i Operaen: Sanguine Brasserie og Argent
Restaurant
Grilleriet

Les mer på fursetgruppen.no/obos

Gratis dessert
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The September When endelig tilbake!
Uteamfiet ved Stavanger
Konserthus søndag 2. juni.
OBOS er 90 år! Det feirer vi
med fire store jubileumskonserter i sommer.
Opplev The September
When, The Cardigans, Hilde
Selvikvåg og TØFL under
OBOS i Stavanger.

kultur og fritid Opplev gjenforente
The September When, med Morten
Abel i spissen. Dette er sommerens
første konsert for det gjenforente
bandet som utga sin første plate for
30 år siden.

The Cardigans fikk sitt virkelige
gjennombrudd med First Band On The
Moon i 1996, og superhiten Lovefool.
Siden da har det svenske bandet solgt
over 10 millioner album verden over.
Hilde Selvikvåg fra Jæren har på kort
tid rukket å etablere seg som en
folkekjær artist her til lands. Det

Spellemannominerte debutalbumet
Slepp meg fri fra 2015 ble raskt fulgt
opp av knallsterke singler som
Karusell, Anemone og Indie.
Indiepop-bandet TØFL fra Stavanger
ga ut sin debut-EP Eg Ska i april 2018.
Med dette dro bandet på sin første
Norgesturné, med utsolgte konserter i
både Oslo, Trondheim og Stavanger.
Tid: 2. juni klokken 16.00 til 23.00
Sted: Uteamfiet ved Konserthuset
Billetter: Obos.no/obosistavanger

Billetter kroner 125 + billettavgift.
Inntil fire billetter.
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30 % på The Phantom of the Opera
kultur og fritid Scenekvelder presenterer The Phantom of the
Opera og nå får du ekstra god rabatt!

Andrew Lloyd Webbers populære musikal er endelig i Norge
og på Folketeateret. Musikalen er en fortelling om kunstens
inspirasjon og kraft, og om å lengte etter kjærlighet. I handlingens
sentrum står det mystiske og ensomme operafantomet
i operaen i Paris, og hans besettelse av ballettdanserinnen
Christine Daaé.

Tid: Spilles frem til 23. mars
Sted: Folketeateret i Oslo
Billetter: folketeateret.no eller tlf. 21 09 65 00
30 % rabatt
Inntil 2 billetter per medlem

P-Floyd
kultur og fritid P-Floyd fremfører Pink Floyds kanskje
mørkeste og tyngste album Wish You Were Here – et album om
sorg, savn og tap, men også filosofiske betraktninger over
relasjoner, drømmer og hvordan de kan slå tilbake mot en.

P-Floyd vil fremføre albumet i sin helhet, i egne tolkninger. De
spiller også et stort antall låter fra Pink Floyds øvrige katalog.
Dette blir en helaften med musikk for alle sanser – P-Floyd er
også kjent for sine magiske visuelle sceneshow.
Tid og sted: Onsdag 20. mars på Sentrum Scene.
Billetter: Rockefeller.no eller tlf. 815 33 133. Unummererte sitteplasser.
OBOS-pris kr 260 + bill.avg. (ord. pris
kr 325) Inntil to billetter per medlem

Bukkene Bruse lager rumpebrann
kultur og fritid En av Riksteatrets største suksesser de seneste
årene er Bukkene Bruse på Badeland – basert på Bjørn F. Rørvik
og Gro Moursunds enormt populære barnebok. Nå kommer
oppfølgeren, basert på andre bok i serien, Bukkene Bruse vender
tilbake.

Tripp, trapp! Tripp, trapp! Dette blir en forestilling som alle kan
se. Og alle – kanskje bortsett fra trollet – har god grunn til å
glede seg!
Tid: Onsdag 10. april kl. 18.00.
Sted: Nøtterøy Kulturhus, Amfi
Billetter: Nøtterøy.kulturhus.no eller tlf. 33 40 20 01
20 % rabatt
Inntil to billetter per medlem
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Foto: Bård Gundersen

Miniøya 2019
Barnas egen festival fyller
10 år 25. – 26. mai 2019!
Bli med på feiringen!

kultur og fritid Miniøya er en festival
for hele familien med musikk, teater,
dans, litteratur, disko, utebasseng,
ansiktsmaling og mye mer.

Artistene som allerede er bekreftet
til festivalen er Maj Britt Andersen,
Daniel Kvammen, Isák, The Dogs, Thea
Hjelmeland, Rasmus og Verdens Beste
Band og Halie.

Tilbudet varer til 26. april. Vi tar et
forbehold om at festivalen kan bli
utsolgt.
Tid: Lørdag 25. og søndag 26. mai
Sted: Tøyenparken
Billetter: ticketmaster.no eller
tlf. 815 33 133

20 % rabatt
Inntil fire billetter per medlem.
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Skifest & RAW AIR i Holmenkollen
Bli med på en helg full av
idrettsglede og
underholdning!

20 % rabatt
Inntil 4 billetter per medlem
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kultur og fritid 100 års skihistorie
konsentrert i en skihelg verden
misunner oss. Opplev langrennsstjernenes blodslit gjennom folkehavet
og føl på stemningen når hopperne
blir møtt av Kollenbrølet. Velkommen
til tre konkurransedager med spenning
i langrennssporet og luftige svev i
hoppbakken. I år blir det spesielt fokus
på aktiviteter for barna, og vi gleder
oss til å ønske deg velkommen.

Det blir heiarop, norske flagg,
kollenbrøøøøl og ekte skiglede! Bli
med på verdens beste skifest i
Holmenkollen 8. til 10. mars 2019.
For mer informasjon, se skifest.no
Tid: Fredag 8. til søndag 10. mars
Sted: Holmenkollen
Billetter: obos.no/skifest

www.obos.no/medlem

VINN
FLOTTE
PREMIER!

SENTERET
HAR ÅPENT TIL

kl. 23

OBOS VIP-Kveld på Manglerud Senter
Torsdag 28. februar
kl 20-23 inviterer vi OBOSmedlemmer til VIP-kveld.
Det blir eksklusive tilbud,
bare for medlemmene.

ARK Bokhandel
- 40 % på hele butikken - Gjelder
kun for ARK-venner. Gjelder ikke
2018/2019-titler og fagbøker.

Se oversikt over
alle tilbudene på
www.manglerudsenter.no
fra 25. februar.

Jernia
- 30 % på alt av maling, malingstilbehør og bakeutstyr.

VIP-KVELD

Eurosko/Shoe Gallery
- 30 % på hele butikken.

Kitch’n
- 30 % på hele butikken. Krever innmelding i Kitch’n kundeklubb.
Lindex
- 25 % på hele butikken.

Specsavers
- 50 % på hele butikken. Gjelder ikke
linser og synsundersøkelse.
KID Interiør
- 20 % på hele butikken. Krever innmelding i KID Interiørklubb.
Dyrego Zoo
- 20 % på hele butikken. Gjelder ikke
Royal Canin, Orijen, Acana, Eukanuba
og VOM.
Claire
- 25 % på hele butikken.
Junior Barneklær
3 for 2 på alle nyheter (Vi spanderer
den rimeligste)

Husk å ta med medlemskortet ditt (du finner det også i OBOS-appen)
Tilbudene gjelder ikke kampanjevarer og allerede nedsatte varer
Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer

OBOSBL ADET
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10 % rabatt på leie av feriehus

25 % rabatt hos Norfloor

ferie og reise Spar 10 prosent ved leie av feriehus, hytter
og leiligheter i Danmark, Norge og en rekke andre land i
Europa. Hvor vil du på ferie i 2019? Hos dansommer finner
du ferieboliger over hele Europa. En perfekt måte å samle
nære og kjære til årets ferier.

bygg og bolig Norfloor er landets eldste fliskjede og
leverer italienske design- og kvalitetsfliser.
• 25 % rabatt på fliser og tilbehør (lim, fug, verktøy,
membran m.m.) og 10 % rabatt på VVS, verktøy, naturstein
og øvrige produkter.
• Gratis lån av flisekutter.
• Gratis tilkjøring av varer innenfor butikkens kommune ved
kjøp over kr 15 000 inkl. mva.

Bestill drømmeboligen nå, mens utvalget er størst!
Bestilling: Tlf. 21 99 90 10 eller obos.no/dansommer
10 % rabatt på leiebeløpet

Tilbud på innerdører
hos Maxbo!
Tilbudene gjelder fra 1. – 28. februar 2019
bygg og bolig Kom innom ditt nærmeste Maxbo-varehus og
se vårt utvalg av både innerdører og ytterdører. Her finner du
dører i mange forskjellige utforminger, størrelser og farger. La
deg inspirere – finn en dør som passer akkurat din bolig!

Dørblad Easy - OBOS-pris kroner 399 (veil. pris kroner 499).
Hvit lett, glatt innerdør. En funksjonell dør som passer godt til
innredningen i de fleste hjem (avbildet til høyre).
Dørblad Trend 1 - OBOS-pris kroner 1399 (veil. pris kroner 1690).
Hvitmalt, massiv heltre fyllings innerdør. Leveres med låskasse
med nøkkel og høydejusterbare hengsler.

Med forbehold om trykkfeil og utsolgt. Kan være bestillingsvare i enkelte butikker.
For informasjon om ditt nærmeste Maxbo – sjekk maxbo.no

15 % rabatt på øvrig sortiment
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25 % rabatt på fliser og tilbehør
10 % rabatt på alle VVS-produkter

www.obos.no/medlem

Fonus Begravelsesbyrå
Fonus er der for deg når du trenger det.
diverse Fonus begravelsesbyrå sørger for at begravelsen
blir akkurat slik du ønsker – en verdig avskjed og et godt
minne. Avtal gjerne et møte med oss der det passer best –
hjemme hos deg eller på et av våre mange kontorer. Du kan
også bestille hele eller deler av gravferden på fonus.no.

Du kan kontakte Fonus på tlf. 03024 hele døgnet.
Benytt fonus.no eller finn ditt nærmeste kontor:
• Oslo: Helsfyr, Lambertseter senter, Linderud,
Manglerud senter, Oppsal, Røa, Sinsen, Stovner
og Tveita senter
• Akershus: Asker, Bekkestua, Drøbak, Fet, Kolbotn,
Lillestrøm, Sandvika og Østerås/Hosle
• Østfold: Askim, Fredrikstad, Moss, Mysen, Rygge,
Råde og Sarpsborg
• Hedmark: Elverum, Hamar, Løten og Stange
10 % rabatt på kister og urner m.m.
Kr 1500 i rabatt ved nytt navn på gravsteiner
Kr 3000 i rabatt på nye gravsteiner
Gratis rådgivning til Hvite Arkivet (verdi kr 950)

Unngå brann og
innbrudd i vinter
Med boligalarm fra Sector Alarm er det
alltid noen som passer på boligen din.
bygg og bolig
Sector Alarm sitt nettverk av vektere er
tilgjengelig hver dag - hele året. Appen gir deg alltid kontroll
over boligalarmen - uansett hvor du befinner deg.

Medlemsfordel:
• Installasjon av OBOS grunnpakke med ekstra røykvarsler
kr 0 (veil. pris kr 3580)
• OBOS-pris på tilhørende vektertjeneste fra kr 439/mnd
(veil. pris fra kr 519/mnd)
• Prisene i tilbudet gjelder kun for nye kunder og kan ikke
kombineres med andre rabatter
Bestilling: obos.no/alarm

Spar kr. 4540 det første året.
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DINE MEDLEMSTILBUD
Her ser du alle medlemsfordelene dine. Disse finner du også på obos.no/medlem eller
ved å laste ned OBOS-appen fra App Store eller Google Play. Rabatter gjelder på ordinære priser
hvis ikke annet er opplyst. Husk medlemskortet! (OBOS Kredittkort og OBOS-appen gjelder også)

Bolig og
interiør
Bohus
12 % på alle varer til ordinærpris. Gjelder ikke netthandel.
Bohus.no
Bravida
20 % på elektrotjenester og
materiell. Gjelder ikke på fastpris eller kampanjer.
Bestilles via Obos.no/bravida
Flügger farve
20 % på maling, trebeskyttelse, tapet og utstyr i over 60
butikker i hele Norge.
Flugger.no
Kid Interiør
20 % på alle varer til ordinær
pris. Krever innmelding i Kid
Interiørklubb. Kid.no
Kitch’n
20 % på alle varer til ordinær
pris. Krever innmelding
i Kitch’n Kundeklubb.
Kitchn.no
MAXBO
15 % på alle varer til ordinær
pris. Mer enn 70 varehus over
hele landet.
Maxbo.no
Mester Rammer
15 % rabatt på rammer og
innramming. 7 butikker i Oslo
+ Sandvika, Lillestrøm og
Jessheim.
Mester-rammer.no
Norfloor fliser og VVS
Landets eldste fliskjede. 25 %
på fliser og tilbehør. 10 % på
VVS, verktøy, naturstein og
øvrige produkter. Norfloor.no
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Ren bolig
20 % på renhold og vaktmestertjenester i Østfold.
Oppgi kode 5555 ved bestilling. Tlf. 69 30 03 45 eller
post@renbolig.no.
Sector Alarm
Installasjon av OBOS grunnpakke kr 0 + 80 kr i månedlig
rabatt. Gjelder nye kunder.
Obos.no/alarm
Skousen hvitevarer
20 % rabatt på alle varer til
ordinærpris. Gjelder ikke
netthandel.
Obos.no/skousen
Fornybar strøm
Fornybar energi fra LOS. Kun
9 kroner i månedlig fastbeløp.
Obos.no/fornybar
Talkmore
15 % på alle mobilabonnement.
Talkmore.no/obos
OBOS Eiendomsmeglere
Få rabatt på kr 5000 ved salg
av bolig gjennom OBOS Eiendomsmeglere. Beløpet trekkes
fra totalkostnaden. Gjelder
kun ordinære salgsoppdrag.
Obos-eiendomsmeglere.no

Ferie
og reise
Apollo
600 kr i rabatt per bestilling
ved kjøp av pakkereiser med
charterfly. For betingelser og
kampanjetilbud se Obos.no/
apollo.

Avis
Inntil 30 % rabatt på leiebil
i Norge. Gjelder ikke på
el-biler. Rabatten gjelder ikke
forsikring, mva. og servicegebyrer. Rabattkode: O250801
Tlf. 815 33 044.
Obos.no/avis
Dansommer
10 % rabatt på mer enn
50.000 ferieboliger i Danmark
og hele Europa.
Tlf. 21 99 90 10.
Obos.no/dansommer
DFDS
15 % rabatt på Cruise til
København. Gjelder alle
lugartyper.
Dfds.no/obos
Nordic Choice Hotels
15 % rabatt på hotellrom
i helger, ferier og sommerperioden.
Obos.no/choice
Norske Vandrerhjem
10 % rabatt på overnatting.
Obos.no/medlem
Smarthotel
Rom fra kr 650 til 750 per
natt. Gjelder fra fredag til
søndag.
Obos.no/smarthotel
Toscana
10-25 % på hotellrom og
leiligheter. Info på obos.no/
toscana. Bruk kode
NORGEPRO18.
Tlf. +39 0564 509042.
Borgomaglianoresort.com

Bank og
forsikring
OBOS-banken
I OBOS-banken får du du
mange medlemsfordeler, blant
annet gunstig rente på lån og
sparing, og 10 % fast
kulturrabatt. Tlf. 22 86 58 00.
Obosbanken.no
Tryg Forsikring
Gode betingelser på private
forsikringer.
Tlf. 915 04040. Tryg.no/obos

Kultur
og fritid
Akvariet i Bergen
25 % på billetter. Inntil 2
voksne og 3 barn per familie.
Obos.no/akvariet
Atlanterhavsparken Ålesund
20 % på enkeltbilletter.
Tlf. 70 10 70 60.
atlanterhavsparken.no
Anno museum
20 % på billetter. Rabatten
gjelder på en rekke museer
i Hedmark. Annomuseum.no
Black Box Teater
Ca. 20 % rabatt på egne programforestillinger. Marstrandgt. 8, Oslo. Tlf. 23 40 77 70,
man-fre 10-16. Blackbox.no
Bærum Barneteater
25 % rabatt på inntil 2 billetter
per oppsetting.
Barneteater.no

www.obos.no/medlem

Den Nationale Scene
25 % rabatt på inntil 2 billetter
per oppsetting. Gjelder ikke
gjestespill. Dns.no
Den Norske Opera & Ballett
20 % på opera/ballettforestillinger. 20 % på omvisning i Operaen og i Operabutikken. Gjelder ikke gjestespill. Tlf. 21 42 21 21.
Operaen.no
Det Norske Teatret
20 % rabatt på ordinære
forestillinger. Tlf. 22 42 43 44.
Detnorsketeatret.no
Eidsvoll 1814
25 % på inngangsbilletten.
Eidsvoll Verk Tlf. 63 92 22 10.
Eidsvoll1814.no
Fargespill
25 % på Fargespills egne
forestillinger i Bergen og Oslo.
Inntil 2 bill. per medlem.
Fargespill.no
Forsvarets Stabsmusikkorps
25 % på konserter i Ridehuset,
Akershus festning.
Ticketmaster.no, tlf. 815 33 133
Fsmk.no
Kringkastingsorkestret
20 % rabatt på Torsdagslive
i Aulaen. 25 % rabatt på konserter i Store Studio. Barn under 16
år gratis. Ticketmaster.no, tlf. 815
33 133. Kork.no
Lambertseter Bad
Halv pris på inngang i helgene
(lørdager og søndager). Gjelder
for én person. Langbølgen 24,
tlf. 22 74 94 00. Lsvk.no
Landskamper
25 % rabatt på kampene til
det norske herrelandslaget på
Ullevaal Stadion. Inntil 5 bill.
per medlem. Ticketmaster.no
Nationaltheatret
20 % på alle forestillinger
ved kjøp av 2 billetter.
Tlf. 815 00 811.
Nationaltheatret.no

Nobels Fredssenter
25 % på inngangsbilletten.
Rådhusplassen i Oslo.
Tlf. 48 30 10 00.
Nobelpeacecenter.org
Norsk Folkemuseum
10 % på varer i museumsbutikken. ÷ 25 % på inngangsbillett.
Tlf. 22 12 37 00
Norskfolkemuseum.no
Nøtterøy kulturhus
20 % rabatt på et stort antall
konserter og forestillinger.
Tlf. 33 40 20 01.
Notteroy.kulturhus.no
Oppsal Håndball
35 % rabatt på alle hjemmekamper i Eliteserien i Oppsal
Arena. Kode: OBOS 20182019. Ticketco.no
Oslo-Filharmonien
20 % på ordinære konserter.
Søk "ofobos" på Ticketmaster
for oversikt.
Ofo.no
Oslofjordmuseet
50 % rabatt på inngangsbillett. Museet ligger i Vollen
(Asker).
Mia.no/oslofjordmuseet
Oslo Museum
20 % rabatt på billetter til
Bymuseet. 25 % rabatt på
oslobilder.no, 15 % på leie av
møte- og selskapslokaler på
Bymuseet og 10 % på varer i
museumsbutikken.
Oslomuseum.no
Oslo Nye Teater
20 % på ordinære forestillinger. Tlf. 22 34 86 80 eller
salg@oslonye.no. Oslonye.no
Rogaland Teater
25 % rabatt på alle
forestillinger. Gjelder ikke
gjestespill.Tlf. 51 91 90 90,
billettsalg@rogaland-teater.no
Rogaland-teater.no

SF Kino
Kr 10 i rabatt per billett.
Gjelder for inntil 2 pers. ved
kjøp i billett-kiosken. Gjelder
ikke Stavanger/Sandnes.
Sfkino.no

Diverse

Skimuseet Holmenkollen
50 % rabatt. Gjelder for entré
til Skimuseet og hopptårnet,
med inntil tre ledsagere.
Tlf. 22 92 32 00
Skiforeningen.no

Fonus begravelsesbyrå
- 3000 kr på Fonusgravsteiner. - 1500 kr på nytt
navn på gravstein. 10 % på
kister og urner. Gratis
personlig rådgivning til Hvite
Arkivet (verdi 950 kr).
Tlf. 03024 Fonus.no

Teater Innlandet
25 % rabatt på alle
forestillinger i egen regi.
Tlf. 62 59 87 20
Teaterinnlandet.no

Godtlevert.no
10 % rabatt på middagstjenester i 12 måneder.
Obos.no/Godtlevert

Viking Fotball
25 % på sesongkort på felt P.
Bestilling sendes til
billett@viking-fk.no eller i
Viking Administrasjonen på
stadion. Viking-fk.no
Wallmans Oslo
Norges eneste dinnershowrestaurant. 30 % rabatt.
Wallmans.no

Oslo Sportslager AS
15 % rabatt på alle varer til
ordinærpris på nett og i
butikk.
Obos.no/oslosportslager
Vianor
20 % på dekkhotell + rabatter
på dekk, felg, batteri m.m.
Hele landet. Tlf. 815 60 815.
Vianor.no

LAST NED GRATIS
OBOS-APP!
Med OBOS-appen har du
alltid medlemskortet med
deg, og du får full oversikt
over alle medlemsfordeler.
Appen finnes for iPhone og
Android – gratis, så klart!
Last ned appen fra App Store
eller Google Play.
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leserservice

PÅ NETT
Følg OBOS på
Facebook!

INFORMASJON OG OVERSIKT

PÅ NETT
Digital utgave:
obos.no/obosbladet

Ansvarlig redaktør
Åge Pettersen

Sosialt:
facebook.com/obosmedlem

Redaktør
Birgitte Dørum
birgitte.dorum@obos.no

Nyhetsbrev:
Med OBOS' nyhetsbrev er du
alltid oppdatert om medlems
tilbud og nye boliger. Meld deg
på: www.obos.no/nyhetsbrev
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MITT BLAD
Er dere flere enn ett OBOS
medlem i familien, slik at dere
mottar flere blader enn dere
trenger? Har du flyttet? Gi oss
beskjed på medlemsservice@
obos.no eller tlf. 22 86 59 90.

TIPS OSS!
Er det noe du savner å lese
om i OBOSbladet, eller har
du tips til saker vi bør skrive?
Send en epost til:
birgitte.dorum@obos.no
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ØKONOMI

HS Media
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1. MARS

SPØRSMÅL OG SVAR
Har du spørsmål knyttet
medlemskap eller forkjøpsrett?
Vi hjelper deg på medlems
service@obos.no eller tlf. 22
86 59 90 eller facebook.com/
obosmedlem

Utforming av bolig- og medlemssider
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APP
Last ned OBOSappen i App Store
eller Google Play. Appen kan
brukes som medlemskort.

ILLUSTRASJON DARLING CLEMENTINE/BYHANDS

TRYKK
Svanemerket er det offisielle
miljømerket og en garanti for
at det merkede produktet holder
en høy miljømessig standard.
Aller Trykk, som trykker dette bla
det, er godkjent som svanemerket
bedrift. Det vil si at hele produk
sjonen følger strenge miljøkrav fra
råvare til ferdig trykksak.
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Design og art direction
Bielke&Yang

DEBATT
Er OBOS på
ville veier?
SIDE 7

INTERIØR
God blanding
i Gamle Oslo

Trykk Aller Trykk AS

SIDE 60

TEMA: TREND

Lysere tider
Pastell fra gulv til tak – Hiphop i OBOS-land
Bofellesskapet er tilbake

PÅ COVERET:
Foto: Siren Lauvdal

FOR MANGE
BLADER?
Mottar husstanden flere
OBOSblader enn dere
trenger? Avbestill
på obos.no/obosbladet
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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.
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 annet
Dørfabrikken Vatnestrøm som leverer EI30 klassifiserte brann- og
lyddører samt flotte ytterdører og Frekhaug Vinduet som leverer
klassiske bygårdsvinduer med unike detaljer.

www.dorfabrikken.no

Klassiske og brannsikre èn og tofløyede dører

En del av interiøret – www.frekhaug.com

