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Hva med eksisterende borettslag
og sameier? Mange er godt i gang.
Styremedlemmene som mottar
Bolig & Miljø representerer eierne
av hele 230.000 boliger. Tenk
hvilken kraft det vil ha hvis alle
bidrar! Stikkord kan være ladepunkter for elbil, bergvarme, solcelleanlegg, grønn strøm, avfallshåndtering og gode uterom.

Steinbakken entreprenør as har bred bransjeerfaring
og våre høyt kvalifiserte fagarbeidere bistår med:
• Utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur
• Nedgravde avfallsanlegg
• Mur- og betongarbeid
• Vann- og avløpsarbeid
• Tømrerarbeid
• Grøntanlegg
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I denne utgaven retter vi søkelyset
mot matproduksjon, planter og bier.
Jeg vil oppfordre styret til å slå et
slag for de pollinatorvennlige plantene. Mye kan gjøres for naturen,
men ett tiltak kan være å plante
vårlyng på balkongen eller fellesområdet. Det kan hjelpe den viktige
humledronninga, som i disse dager
svimer rundt på jakt etter næring.
Hvis én humledronning overlever
våren, kan det gi flere hundre humler! Alle tiltak monner, og sammen
kan vi sikre en god framtid for jorda.

ÅG E P E T T E R S E N
Ansvarlig redaktør

Bolig&Miljø

www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00

Juss
Dyrking på
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Side 44

Skolebarna streiker for å redde
planeten og framtida. En ny generasjon har skjønt at det virkelig
haster med å gjøre tiltak for miljøet. Vi kan alle bidra på en rekke
måter. OBOS jobber målrettet for å
styrke miljøsatsingen, og det siste
tiltaket er å innføre miljøsertifisering på alle nybygg fra OBOS. Vi skal
dokumentere at vi faktisk gjør som
vi sier – at vi tenker miljø i alle ledd
under byggeprosessen.

av anleggstjenester
til borettslag og sameier
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OBOS er Norges største boligforvalter
og tilbyr tjenester innen økonomi,
regnskapsførsel, finansiering, juss, drift,
teknisk bistand med mer. Vi forvalter alle
typer boligselskaper over hele landet.
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Entré

GRØNN STØTTE: Er det planer om tiltak som retter seg mot klima,
miljø eller uterom der du bor? OBOS støtter utfasing av oljefyring og
andre miljøtiltak i borettslag og sameier. Neste søknadsfrist er
31. mai. Les mer på obos.no/grontansvar.

Vant solcelleanlegg

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

Miljøgaranti på nybygg
Miljøsertifiseringen BREEAM-NOR innføres
i alle nye OBOS-prosjekter.

POSTKASSER

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

Å innføre BREEAM-sertifisering
skal garantere for at OBOSboliger bygges med klimavennlige og giftfrie materialer,
reduserte avfallsmengder og at
det blir tatt hensyn til biologisk
mangfold på tomten.
– Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS.
Alle våre byggeprosjekter har
allerede en miljøstrategi, men
nå går vi ett steg lenger og innfører en sertifiseringsordning.
På den måten kan boligkjøperne være trygge på at de får en
klimavennlig bolig når de kjøper
bolig fra OBOS, sier miljødirektør
Birgitte Molstad i OBOS.
Miljøgaranti. Sertifiseringen
gjelder for alle prosjekter som
planlegges fra 2019. Boligene
skal leveres med et sertifikat
som garanterer at miljøkravene
er oppfylt. Rene materialer uten
giftstoffer sikrer et godt inneklima. Tilrettelegging med for
eksempel god avfallshåndtering

gjør det enklere å velge en grønn
hverdag for den som flytter inn.
Mulighet for lading av bil, lukket
sykkelparkering og egne bil- og
sykkeldelingsordninger legger til
rette for miljøvennlig transport.
– At vi tenker miljø og klima
allerede fra planleggingsstadiet
i bolig- og byutviklingen fører til
at beboerne enklere kan velge
en grønnere og mer bærekraftig
hverdag når de flytter inn, sier
Molstad.
Dette er BREEAM: BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment
Method) er Europas fremste
miljøsertifiseringsverktøy for
bygninger, en internasjonalt
anerkjent metode for å måle
bærekraftige egenskaper ved et
bygg. Sertifiseringen er basert
på ni kategorier: Ledelse, helseog innemiljø, energi, transport,
vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensing. //

Det første
BREEAM-sertifiserte
boligprosjektet til
OBOS skal bygges
på Oksenøya på
Fornebu.

Stubberudlia borettslag
på Trosterud i Oslo ble
den heldige vinner av et
solcelleanlegg fra OBOS.
Det betyr at de får et anlegg
på 50 kvadratmeter ferdig
installert på taket. Det er
beregnet at anlegget vil produsere ca. 7000 kWh i året.
Styreleder Nina Sommerset i
Stubberudlia gleder seg til å
få solcelleanlegg.
– Dette er som å vinne
i miljølotto. Med solcelleanlegg kan vi bidra til det
grønne skiftet som samfunnet trenger. Vi har mange
miljøbevisste beboere, og
jeg håper solcelleanlegget
kan bli til inspirasjon for andre borettslag i nærområdet.
For vår del blir det kanskje
starten på et enda større
anlegg, sier Sommerset.
Totalt var det hele 270
boligselskap som deltok i
konkurransen.
– Det er nok mange som
ønsker solcelleanlegg, men
sikkert flere enn oss som har
prioritert andre ting. Jeg tror
holdningene er i endring,
og at stadig flere ønsker å
investere i grønne tiltak, sier
Sommerset.

Tips
Bolig & Miljø!
Har ditt boligselskap
gjort noe som kan
være av interesse for
andre? Har du forslag
til artikler, ris eller
ros? Vi setter stor
pris på innspill!
Kontakt redaktør
Henrik Sørlie på
tlf. 92665225 eller
henrik.sorlie
@obos.no.

Stubberudlia borettslag består av 469 leiligheter fordelt
på ti blokker. På ett av takene
får de 28 solpaneler.
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Entré nyheter
Bil søker boligselskap
Bildelingstjenesten Zipcar søker etter flere boligselskap som ønsker å ha leiebil rett utenfor døra. Det
koster ikke noe for boligselskapet, kun for de som benytter tjenesten. Via en mobilapp kan man bestille,
betale og åpne bilen. Interesserte boligselskap kan ta kontakt via zipcar.no, se nederst på nettsiden.

• Vaktmester
• Renhold
• Vedlikehold av uteområder
• Beredskapsvakt (24/7)
• HMS-bistand
• Tilkalling og håndtering av alle underleverandører
Ett kontaktpunkt – én faktura!
Vi har driftet OBOS` eiendommer siden 1960-tallet og er i dag OBOS sin foretrukne
leverandør innen eiendomsservice.

Brygge ble
beste uterom

Vi tilbyr kvalitet til konkurransedyktige priser og OBOS-rabatt!

H

Coor Eiendomsdrift er en del av det nordiske Coor-konsernet og er en av markedslederne innen eiendomsservice.
Vi er i dag ca. 50 driftsteknikere som drifter nærmere 400 eiendommer i Oslo-området.
www.coor.no

vert tredje år på messen
Miljø & Teknikk kåres det
beste nye uterommet i Norge. Denne gangen var det 16
påmeldte fra hele landet, men
ingen boligselskap. Juryen besto
av landskapsarkitekter, anleggsgartner, landskapsingeniør og
sivilarkitekt. De hadde plukket
ut fire finalister: Ålgård Sentrum
i Gjesdal kommune og Rådhusbrygge 2, Teglverksdammen og
Nedre Foss Bypark i Oslo.
– Selv om finalistene er store
og kostbare prosjekter, viser de
påmeldte at det også er mulig
å oppnå store forbedringer på
mindre steder uten å bruke
mange titalls millioner kroner,
sier juryleder Birgitte Riegels
Høyland.
Oslo Havn KF er byggherre
for uterommet som gikk helt
til topps. I juryens begrunnelse
trekkes det fram at Rådhusbrygge 2 ligger i et av de mest sentra-
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Rådhusbrygge 2 i Oslo
er kåret til Norges beste
uterom 2019.

le og representative byrommene
i landet: «En spesielt krevende
oppgave er godt løst der både
hverdagslig bruk, kulturhistorisk
formidling, ivaretakelse av eksisterende strukturer og ikke minst
et uttrykk som harmonerer med
omgivelsene har kommet på

Et godt uterom
trenger den gode
balansen mellom
funksjon og design.

Formen er
åpen og inviterer til mangfoldig bruk, mener
juryen om Rådhusbrygge 2.

kitekter som står bak utformingen, blant annet idéen om et
nett der man kan ligge og se rett
ned i sjøen.
– Et godt uterom trenger den
gode balansen mellom funksjon
og design. Denne brygga er en
liten del av det store prosjektet
til Oslo Havn som går på å åpne
havneområdet for publikum. Det
er viktig for byen, sier landskapsarkitekt Knut Hallgeir Wik
i bar bakke. //

Landskapsarkitekt
Knut Hallgeir Wik
plass». Videre fremhever juryen
at prosjektet er gjennomført
med godt håndverk og god
materialbruk i en stram plan,
og juryen er spesielt imponert
over hvordan restriksjoner fra
kulturminnevern er elegant løst
i hovedgrep og detaljer.
Det er bar bakke landskapsarBOLIG & MILJØ 7

Uterom tak for maten

Mat på tak
Nabolagshager forvandler flate tak
til bugnende kjøkkenhager.
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D F O T O : M A N D E L & S E S A M

S

ju etasjer over travle Schweigaardsgate strekker urter og
spiselige blomster seg opp mot
himmelen. Her har Nabolagshager bygget en stor takhage for
å teste hvilke spiselige vekster
som kan trives på taket.
– Bare i Oslo er det 14 millioner kvadratmeter med flate
tak. De er en opplagt arena hvis
man skal få en grønnere by. Før
var det grått og dødt på taket
her i Schweigaardsgate, men nå
har vi humler, sommerfugler
og meitemarker. Det har blitt
et helt annet biomangfold, sier

Vi gir folk et forhold
til maten de spiser og
mulighet til å bli kjent
med sesongens
matvarer.
Helene Gallis
8 BOLIG & MILJØ

prosjektleder Helene Gallis.
Prosjektet har fått det fengende navnet «Tak for maten».
I etasjene under takhagen er
det kontorer, og de som jobber i
bygget kan spise lunsj på taket
eller gå opp for å trekke frisk luft
i arbeidsdagen.
– Vi gir folk et forhold til maten de spiser og mulighet til å bli
kjent med sesongens matvarer.
Tomater fra taket smaker helt
annerledes enn tomatene fra
butikken. Og spiselige blomster er ikke noe man finner i
dagligvarebutikken. Taket er
en uvanlig grønn lunge, et sted
ingen skulle tro at noe kunne
gro, sier hun.
Ubrukt areal. En del av Oslos
ubrukte tak er på toppen av borettslag og sameier. Gallis skulle
gjerne sett at flere av disse ble
dyrket.
– Potensialet er kjempestort,
ikke bare for å dyrke, men for å
få øynene opp for taket som en
møteplass. Ingenting er så bortkastet som å bruke mye penger

På det 280 kvadratmeter store taket
dyrkes en rekke spiselige vekster.
– I USA ser vi at de største takfarmene
er på 10.000 kvm, så potensialet er
stort, sier Helene Gallis.

Flere elever
ved Hersleb
skole fikk
sommerjobb i
takhagen.
– Vi lærte mye
om hvordan det
var å være i
arbeidslivet og
om urban dyrking, sier Miriam
El Mousaoui.
Ringblomst
er spiselig og
kan også brukes
i hjemmelaget
kosmetikk og
kremer.

på en takterrasse ingen bruker,
sier hun.
Selv om man har grøntområder på bakken påpeker Gallis at
det er flere fordeler ved å dyrke
på taket.
– Det er alltid sol på taket, men
i bakgården er det bare noen
timer om dagen. Våren kommer
før og høsten kommer senere.
Man får rett og slett mer ut av
solstrålene. Noen etasjer opp
fra gateplan virker byens stress
og mas milevis unna. Men det
fineste er kanskje det at her
oppe kommer folk i prat med
hverandre, sier hun.

Stell. Å dyrke spiselige vekster
på fellesområdene i boligselskapet har vært populært i noen
år nå. En utfordring med denne
type hager er at de krever jevnlig
stell.
– Det aller enkleste for styrene
kan være å bruke litt penger på
å gi noen ungdommer i nabolaget en sommerjobb i tillegg til
å ha selvvanning på taket, sier
Gallis.
En annen mulighet er å ansette en gartner, som er i takhagen
til faste tider.
– Nå utvikler vi en takhage sammen med OBOS på
BOLIG & MILJØ 9

Uterom tak for maten

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

FAK TA

Tak for maten

Trivsel på taket. For plantene
er det både fordeler og ulemper
med å vokse på tak. Her er det
mye direkte sollys og lite skygge,
men det blåser mer og vinden
kan bli en utfordring.
– Vi har testet hvilke urter
og planter som kan trives på
taket. Vi trodde tomater skulle
mistrives i vinden, men de trives
godt. Ertene og bønnene har ikke
trivdes så godt. Men urtene ble
helt fantastiske, sier Gallis.
Pilotprosjektet fortsetter også
i år.
– I år tester vi aktiviteter som
kan gjøre taket til en møteplass,
og skal blant annet arrangere
etiopisk kaffeseremoni. //
10 BOLIG & MILJØ

Taket i pilotprosjektet er 280 kvadratmeter og ligger i Oslo sentrum.
Her dyrkes blant annet 15 ulike
sorter tomater, 10 ulike spiselige
blomster samt en rekke urter og
grønnsaker, i tillegg til bikuber
og et hønsehus. Nabolagshager
står for driften og gir ungdommer
arbeidspraksis i takhagen.

Takhagen
gir ungdommer
arbeidspraksis.
Tidligere var
det ikke insekter
på taket, men
nå trives både
bier, humler,
sommerfugler
og meitemark.

METRO UNDERGRUNN

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

MOLOK® DYPOPPSAMLER

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

Takfestival
14.-16. juni arrangerer Nabolagshager takfestival inspirert av
lignende festivaler i Amsterdam
og Rotterdam. Festivaldeltakerne
får et kart over byens tilgjengelige
takhager, hvor det også arrangeres
kulturaktiviteter.
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Ulven. Planen er å ha en gartner
som kan komme innom jevnlig
og som også er en ressurs for
naboene. Da kan beboerne bli
med og så, høste og få gode tips
til å se om grønnsaker er modne
og hva man kan bruke dem til. I
særlig store borettslag kan man
dele kostnaden ved en gartner
på flere, som gjør det mer overkommelig.

I takhagen dyrkes
vårløk, squash,
salat, reddiker,
spiselige blomster
og mye mer.

Sjekkliste for dyrking
på taket

Det dyrkes
15 ulike sorter
tomater på
taket, som den
svarte sorten
Black Beauty.

Vi har testet hvilke
urter og planter som
kan trives på taket. Vi
trodde tomater skulle
mistrives i vinden, men
de trives godt.
Helene Gallis

• Sjekk bæreevnen til taket eller
balkongen, det er ikke alle
steder man kan ha tunge kasser.
• Ta HMS på alvor. Selv om taket
er tilgjengelig er det ikke sikkert
det er et lurt sted å være.
• Sjekk om det er mulig å få
tilgang til vann på taket.

– For borettslag
har en takhage også
andre effekter. Bare
det å ha flere pollinerende insekter i
nærheten sørger for
bedre bringebær
og jordbær, og flere
epler, sier Helene
Gallis.

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

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

Purpursolhatt blomstrer
om sommeren og er
populær blant humler.

Uterom hjelp naturen

Nei-planter
Unngå hagerømlinger. På Nakholmen innerst i Oslofjorden er
bakken dekket av nydelige lilla
blomster. Men selv om det ser
vakkert ut er teppet av dagfioler
skadelig for biomangfoldet på
øya.
– Dagfiolen er en hagerømling, det vil si en plante som
ikke opprinnelig er fra Norge,
men som har blitt plantet som
en hageplante. Hagerømlinger
sprer seg til naturen og kan
påvirke den ved å fortrenge
eller konkurrere med naturlig
forekommende arter, sier biolog
og naturforvalter Bård Bredesen
i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Velg de gode plantene
Se hvilke planter du bør og ikke bør ha på uteområdet.
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D
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Ikke dump hageavfall. Plantene
kan spres via rotsystem eller ved
at frøene spres med vind, vann,
dyr, fugler eller mennesker. I
tillegg er det et stort problem
at privatpersoner og borettslag
dumper hageavfall i naturen.
– De fleste tror nok at det ikke
betyr noe å kaste hageavfall i
naturen, fordi avfallet brytes ned
til jord. Men det har ofte en stor
økologisk effekt. I hageavfallet
kan det være frø fra problematiske hagerømlinger, eller en
liten plantedel som kan gjøre at

plantene etablerer seg og sprer
seg videre, sier Bredesen.
Han forteller at jord som
følger med planter importert
fra utlandet også kan inneholde
parasitter, plantesykdommer eller andre skadelige organismer.
Dumpes jorden i naturen kan
disse angripe naturlige forekommende arter, som ikke er tilpasset, noe som i Norge allerede har
ført til at ask og alm er truet.

Hageavfall i naturen
har ofte en stor
økologisk effekt.
Bård Bredesen
Ny trussel. – Det store nye er
Phytophthora, en plantesykdom som spres med importerte planter. Phytophthora kan
kanskje innebære en av de mest
dramatiske endringene som vi
hittil har utsatt vår natur for,
sier Bredesen.
Spredning til naturen skjer
blant annet med hageavfall og
vann, der den særlig angriper og
dreper ulike treslag.
– Phytophthora er også påvist
på blåbær i Norge. I mesteparten

Kanadagullrisen skygger
for andre planter og skiller ut
veksthemmende
stoffer fra rota,
som hindrer andre planter fra å
vokse i samme
område.
Hagelupin
ødelegger levevilkårene for
arter som er
avhengig av
næringsfattig
jord. I tillegg er
pollenet skadelig for humlers
reproduksjon.
Dagfiolen
fortrenger annen
vegetasjon, som
her på Nakholmen i Oslo.

av vårt land er blåbær en nøkkelart som mange andre arter
livnærer seg av. Dersom blåbær
blir rammet kan det derfor få
dramatiske konsekvenser for
store deler av vår natur, sier han.
Bredesen anbefaler borettslag og
sameier å levere hageavfall til
godkjente mottak, og oppfordre
beboere til å gjøre det samme.
Og å planlegge før man planter i
hager og på fellesområdene.
– I artsdatabanken er det gjort
vurderinger av mange plantearter med tanke på hvilken
økologisk risiko de utgjør. Jeg
anbefaler styrene å gå inn og
lese om plantene de har lyst til å
plante og få en forståelse av om
dette er fornuftig eller om plantene ikke bør brukes fordi de kan
utgjøre en økologisk risiko, sier
han.

FAK TA

Forbudte planter
En rekke planter er det nå
forbudt å importere, selge
eller spre i Norge. Det vil si at
de heller ikke kan gis bort til
naboer eller selges på loppemarked. En fullstendig liste
finnes på Hageselskapet.no.
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Uterom hjelp naturen

T IPS

Skjøtselsplan
En skjøtselsplan er både et
prisgrunnlag for å innhente
priser fra gartnere og et verktøy for å følge opp anlegget
over flere år. En skjøtselsplan utarbeidet etter Norsk
standard stiller krav til god
fagkompetanse både av den
som utarbeider planen og den
som utfører arbeidet. En god
skjøtselsplan kan redusere
fremtidige vedlikeholds- og
nyinnkjøpskostnader.
Kilde: OBOS Prosjekt

«Gåsungene» fra seljen gir
mat tidlig om våren og er livsviktig for pollinerende insekter som
våkner fra vinterdvalen da.
Bergmynten er populær blant
sommerfugler og humler.

Ja-planter
La det blomstre! Det begynner
å haste med å hjelpe naturen.
Blomsterengen og insektene får
stadig trangere kår.
– Areal som er dekket av
blomsterenger er ofte redusert
med så mye som 90 prosent hvis
vi sammenligner med hvordan
landskapene var for 200 år siden.
Nedbygging, intensivt jordbruk
og gjengroing går på bekostning
av plantene og insektene, sier
Roald Bengtson i organisasjonen
La Humla Suse.
Det har lenge vært omtalt at
biene forsvinner, og i februar
kom en rapport som konkluderte med at de fleste insekter
kan forsvinne i løpet av de neste
hundre årene dersom ikke noe
gjøres.
– Insektene pollinerer plantene, men de bryter også ned
14 BOLIG & MILJØ

plantemateriale og er mat for
andre dyr. Det er vanskelig å
overvurdere hvor avhengige
vi er av insektene. Dersom de
forsvinner kan hele økosystemer
kollapse, sier Bengtson.
Pollinatorvennlige planter.
Bier, sommerfugler og biller er
såkalte pollinatorer, og Bengtson forteller at borettslag kan
gjøre mye for disse ved å tenke
gjennom hva som plantes på
fellesområdene.

Det er viktigere enn
noen gang at vi tenker
gjennom hva vi har
i hagene og hvordan
vi pleier dem.
Roald Bengtson

– Insektene trenger mat gjennom hele sommerhalvåret. Tenk
helhetlig og plant eller så blomster som til sammen er i blomst
fra mars/april og ut august.
Noen humler har lang tunge
og noen har kort, så plant ulike
blomster slik at både langtungede og korttungede humler kan
hente nektar, sier han.
Det høres ut som en komplisert oppgave, men ifølge Bengtson er det enklere enn noen
gang. Flere ulike organisasjoner
har nemlig gått sammen om å
lage nettsiden blomstermeny.no,
med oversikt over hvilke blomster som blomstrer når.
– I oversikten er det også
villplanter som har vært i Norge
i tusenvis av år. Dette er planter
vi vet er trygge og som insektene
liker. Høst frø fra villblomstene
eller kjøp blandinger med trygge
stedegne frø og så dem på fellesområdet. //

Ta vare på insektene
Ikke bruk sprøytemidler på
fellesområdene, ta hensyn under
plenklipping, som ikke å bruke
robotklipper, og la med fordel
noe av plenen bli blomstereng.
Sørg for å la bladhauger ligge så
lenge som mulig, mange insekter
overvintrer her. Sett også gjerne
opp insekthotell og la gamle trær
bli stående på området, da disse
gir bolig til en rekke insekter.

FOTO: JEANETTE BRUN/NMBU

LE G G E N PLAN

Blomstermeny.no

Svartsurbær (Arónia melanocárpa)
er ikke særlig aromatiske, men
fruktene er rike på antioksidanter
og brukes til saft. Bladene får sterk
rødlig høstfarge.

Det er viktig at bier (inkludert
humler), sommerfugler og andre
pollinerende insekter har mat
gjennom hele sesongen, så velg
planter som blomstrer til ulik
tid. Det ser også vakkert ut på
terrassen eller fellesområdet.
På blomstermeny.no finner du
oversikt over pollinatorvennlige
stauder, sommerblomster, trær
og busker.

Erstatt busker
med bærbusker

Her er et utvalg hageplanter og
ville engplanter som passer på
Østlandet:
Blomstrer om våren:
Julerose, vinterblom, krokus,
selje, vårlyng, marianøkleblom
Blomstrer om sommeren:
Blomkarse, vortemelk, lavendel,
engtjæreblom, purpursolhatt, oksetunge, prestekrage, engknoppurt, rødknapp, skogkløver

Bård Bredesen,
Bymiljøetaten i
Oslo.

Blomstrer om høsten:
Storhjortetrøst, høstlyng,
oregano/bergmynte, blåknapp
Kilde: Blomstermeny.no

Roald
Bengtson, La
Humla Suse.

– Det er ikke bare pryd i disse
buskene, men også matproduksjon, sier Siv Fagertun Remberg,
som er førsteamanuensis ved
NMBU.
Hun oppfordrer borettslag og
sameier til å plante bærbusker i
stedet for andre busker for å få
større variasjon på uteområdet.
– Bærbusker får blomster og
tiltrekker seg insekter, som igjen
tiltrekker fugler. Det vil gi et
større biologisk mangfold, sier
hun.
Ettersom planter på fellesområder kan være mer utsatt
enn i private hager, anbefaler
Remberg å velge arter som ikke
er skjøre.
– Solbær og aronia passer bra
til fellesområder, det samme
gjør epletrær. Alle disse er hardføre. Bringebær krever mer vedlikehold, og jordbær er modne når
mange er på ferie og spres dessuten raskt. Men månedsjordbær
vokser i tuer og gir bær gjennom
hele sommeren, sier hun.
BOLIG & MILJØ 15

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
• Kostandseffektivt - mer rasjonell drift på renovasjon
Vi leverer hele eller deler av prosessen
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS











































 
























GRAVING?





















 

























 












 








  
 
 

  
  
     


 
    


 

 








  

 


 

    
   
 
     
 


 
    
    
 

 

 


 
 
 
    

 









 
   

 


  











 San

 Group som er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering. Salg og service i hele Skandinavia!
EnviroPac
er en del av
Sac




Tel.
06130
•
info@enviropac.no
• www.enviropac.no
 
 


  

   


 
 



  

   
 
 

 
 




 











Fornøyde kunder er
nøkkelen til vår suksess!
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Anse jobben som gjort
Skal dere drenere, skifte vann- eller avløpsledning eller etablere nedgravde avfallsløsninger?
Kontakt oss for en gratis befaring eller for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Team Lund: Fra venstre Christine Bjerkeland Lund, prosjektleder og økonomi-/regnskapsansvarlig,
Widar Lund, malermester og Peder Sethern, bygg- og tømrermester og daglig leder.

MALERMESTER WIDAR LUND AS
Osloveien 717
1914 Ytre Enebakk
Telefon 64 92 58 28
post@malermester-lund.no
www.malermester-lund.no

Malermester Lund er en mesterbedrift med over 40 års erfaring innen maler- og tømrerfaget. Vi tilbyr alt av
utvendig maling og tilhørende snekker- og rehabiliteringsarbeider, som f. eks. utskifting av dører og vinduer,
skifting av kledning eller annet nødvendig vedlikeholdsarbeid – og det er dette vi er best på!
Målgruppene våre er primært borettslag, sameier, kommune og næringsbygg.
Vi har spesialisert oss på små og mellomstore oppdrag, og
har derfor en meget kort responstid ovenfor våre kunder.

 

Vi bistår deg også gjerne med materiale- og fargerådgivning.
Vi tilbyr gratis befaring av ditt prosjekt, og gir deg alltid en
forhåndspris.

 

 





Malermester
 
Bygg- og tømrermester

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

 Sentral 
godkjenning
tiltaksklasse 1












AAA
kredittvurdering

Som kunde hos oss vil du nyte godt av vår faglige stolthet,
vår solide kompetanse og våre eﬀektive arbeidsrutiner.
Velkommen!

LUND

Uterom ildsjel

Etter ti års arbeid med hagen har det
blitt mange bed og mange planter.

Skogshagen

Luking tar enormt med tid,
men det er det jeg liker best.
Det er terapi.

Ildsjeler i Solfjellet sørger for at borettslaget blomstrer.

Edel Esse

T E K S T: H E I D I R Ø N E I D F O T O : N A D I A F R A N T S E N

S

olfjellet borettslag på Haugerud i Oslo har tatt grep
om hagen. Fellesområdet var
tidligere bare en plen rundt en
fjellkolle, med blomsterurner
inntil blokkene.
– Klatrehortensiaen fikk jeg
av naboen til datteren min. De
ville kaste den, og jeg ble jo helt
forskrekket. Så jeg plantet den
her, ved foten av fjellet, sier Edel
Esse som er leder av grøntutvalget i Solfjellet.
Hun mente det var mulig å
få til mer, og hun fikk støtte av
styret i borettslaget til å opprette
grøntutvalget.
– Styrelederen tenker stort og
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kontaktet borettslagets gartner,
som stilte med gravemaskin. Bedet ble mye større enn jeg hadde
sett for meg, og jeg tenkte «hva
har jeg satt i gang nå?»
Mye å gjøre. Grøntutvalget består også av Sigmund Dahlsrud,
som til vanlig jobber i Gravferd-

Vi hadde aldri noen
tanke om honorar, men
styret mente noe annet.
Edel Esse

Ved den ene
blomsterbedet
er det en liten
grill og sittegruppe.

selsetaten og har stor kunnskap
om planter og dyrking.
– Han har også de kreftene
jeg ikke har, og vi er som hånd i
hanske. Jeg får styre og bestemme det meste, men han sier ifra
når jeg snakker om noe jeg ikke
har greie på. Og hvis jeg er litt
treig får jeg en påminnelse på
SMS hvor han spør når vi starter
i dag. Da er det bare å hive seg
rundt og sette i gang, sier Esse.
Duoen jobber fra snøen forsvinner til gradestokken nærmer
seg null. Det er mye som skal
gjøres – det ryddes, rakes, plantes og stelles.
– Luking tar enormt med tid,

men det er det jeg liker best. Det
er terapi, sier Esse.
Etter oppstarten har det blitt
opprettet flere bed i borettslaget,
som de fyller med stauder og
sommerblomster.
– Det er litt tilfeldig hvilke
blomster vi planter. Vi vil gjerne
ha planter som kommer tilbake,
men planter sommerblomster
mellom de andre når de har
avblomstret, så det ikke bare blir
grønt, sier Esse.
Med beboere i alle aldre er det
ikke alltid plantene blir behandlet slik grøntutvalget ønsker.
– Det er jo ikke til å unngå at
man opplever noen uheldige

episoder. Vi fikk høre om noen
smågutter som for moro skyld
kuttet av toppen av blomstene.
De ble tatt på fersken av en eldre
kar som tok dem med inn til
vaktmesteren. Det satte en støkk
i dem, og det har aldri skjedd
siden, sier hun.
Budsjett. Borettslaget har også
et vaktmesterkontor med tre
vaktmestre som hjelper grøntutvalget ved behov. I tillegg får
Esse og Dahlsrud en fast sum fra
styret til planter og utstyr, og et
honorar for jobben de gjør.
– Vi hadde aldri noen tanke
om honorar, men styret mente

– Dette hadde
ikke vært mulig
hadde det ikke
vært for styrets
positive innstilling og at
vaktmesterne
stiller opp når vi
trenger ekstra
hjelp, sier Edel
Esse.

noe annet, og det er vi selvfølgelig veldig takknemlig for i dag.
Dette var jo først og fremst en
hobby, men slik det har utviklet
seg har det nok blitt mer enn det
etter hvert. Om jeg ikke tar feil
kan vi feire tiårsjubileum i år,
sier Esse. //
FAK TA

Solfjellet borettslag
Består av 648 leiligheter fordelt
på 9 blokker.
Blokkene danner en hestesko
rundt en liten kolle, som heter
nettopp Solfjellet.
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Uterom produktnytt

Nytt til
uterommet

Sykkelparkering
Trenger borettslaget
eller sameiet flere
trygge parkeringsplasser for sykler? Veloboxx
passer for både sykler
og transportsykler og
kan betjenes med nøkkel, brikke eller telefon.
Les mer på Sykkelbyprodukter.no

Legg til rette for økt bruk av uterommet med
lekre møbler og artige spill.
TEKST: HEIDI RØN EID FOTO : PRODUSEN T EN E

Lys med solcelle
De designprisvinnende utelysene
fra Photinus er solcelledrevet og kan
fjernstyres slik at lysstyrke og tidsintervaller blir optimale for boligselskapet. Les mer på Photinus.no

Japan og Norge
Den norske designduoen Andersen & Voll
har designet benken Edo, som er inspirert av
japansk og nordisk estetikk. Benken er ikke helt
ny, men lanseres i år med stålgavler som kan
lakkeres i hundrevis av ulike farger. Les mer på
Vestre.no

Mykt i solen
Utemøblene må ikke være harde,
disse stolene er myke, men tåler både
sol og regn. Sett dem på takterrassen,
så kan beboerne lene seg godt
tilbake og slappe av. Les mer om
stolene Dotty på Vanstatradgard.se

Fargerik
Bordet Picnic kommer med to benker
og kan leveres i 19 ulike farger.
Uteromsmøbelet kan også leveres
tilpasset rullestolbrukere.
Les mer på Wesp.no
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Mattelek
Oktaspace er noe så uvanlig som et matematisk
lekeapparat. Lekeapparatet kommer med et sett
oppgaver og aktiviteter for barn i ulike aldre, slik
at barna kan bruke lek til å forstå matematiske
sammenhenger. Apparatet blir også en skulptur
på uterommet. Les mer hos Sove.no

Tennis+squash=padel
Legg til rette for fysisk aktivitet med en Padelbane. Padel er en blanding av tennis og squash,
banen er rundt en tredjedel av størrelsen på en
tennisbane, og den har vegger som ballen kan
spilles mot – på samme måte som i squash. Les
mer på Unisport.com

Nytt ballspill
Gagaball er et ballspill
hvor spillerne skal unngå
at ballen treffer dem
under knærne. Banen er
åttekantet og tar ikke så
stor plass, som kan passe
borettslag og sameier
med mindre uteområder.
Les mer på Unisport.com

Veltepetter
Dette artige sykkelstativet er inspirert av de
gamle veltepetterne, med et stort hjul foran
og et lite bak. Sykkelstativet heter «Cycle»
og er designet av Sanna Lindström.
Les mer på Vestre.no
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Totalleverandør av lekeplass,
utviklet i Telemark.

Uterom oppgradering
FØR: Den lille hagen besto av
ugress og tørkesnorer.

ETTER: Endelig er det blitt
uteplass for beboerne. Bak
sittegruppen ser man baksiden
av sykkelskuret.
ETTER: Gjerdet er lagd av
royalimpregnert tre som krever
lite vedlikehold.

Bygge
lekeplass?

GRATIS
Ny lekeplass til våren?

løsningsforslag

Søve har vedlikeholdsfrie lekeapparater med svært lang
levetid. Våre produkter er produsert i Norge, og er vutviklet
etter norsk standard og gjeldende krav om sikkerhet.

Før og etter
Fra tørkestativ til hage i Hamar
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E F O T O : T H O M A S N I L S E N O G A N N - C H A R L O T T E J A N D E R / O B O S P R O S J E K T

M

idt i Hamar sentrum
ligger Torggata 102
borettslag som består av 28
leiligheter. Bygården er fra
1956 og danner det ene hjørnet i et kvartal. Uteplassen
som tilhører borettslaget er
på omtrent 150 kvadratmeter, og denne var inntil i fjor
dekket av klessnorer. Trolig
nyttig og sosialt på 60-tallet,
men ikke i dag.
– Det så mildt sagt ganske
trist ut, og nesten ingen

info@sove.no

www.sove.no

Søve AS

_soveas_

brukte området til klestørking. Vi har vedlikeholdt tak
og fasade og innvendige rør
etter hvert som behovene
har meldt seg, men uteområdet har stått til forfall, sier
styreleder Thomas Nilsen.
Beboerne har ikke balkong, og mange snakket om
at det hadde vært hyggelig
med en egen uteplass, selv
om de har kort vei til parker
og torg. Styret tok kontakt
med OBOS Prosjekt for å få

hjelp til å lage en plan og
hyre inn fagfolk til å gjøre
det praktiske. I fjor sommer
var tørkeplassen forvandlet
til en hyggelig hage.
– Det har blitt et flott
område for beboerne. Det
har rett og slett blitt mer
sosialt å bo her. Og med den
nye belysningen har det
også vært fint å kikke ut av
vinduet og ned i hagen om
vinteren, sier styrelederen i
Torggata 102. //

T IPS O SS

Har dere oppgradert?
Har ditt boligselskap
oppgradert uteområdet eller
bygningsmasse – som tak,
vegger, bad eller andre ting?
Og har du et bilde tatt før og
etter oppgraderingen?
Tips gjerne Bolig & Miljø via
epost til henrik.sorlie@obos.no
eller tlf. 92665225.
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ESPERVIK DESIGN

Et velstelt, blomstrende uterom gir en god følelse hele
sommeren gjennom.

Få en hyggelig uteplass
Snart er våren og sommeren her. Det er godt med en fin og velstelt
uteplass når vi kommer hjem fra jobben i sommersesongen. Våre
gartnere sørger for at uteplassen ser fin ut hele sommeren.
Det er nå det er deilig å se frem mot svale sommerkvelder i et hyggelig miljø. Se for deg
dette; gode venner og naboer som sitter i koselige omgivelser, stearinlys på bordet, frisk
grønn plen, frodige og selvvannende blomsterkasser og en pent beplantet hage.
Ser det ikke slik ut hos dere? Vi kan hjelpe til med dette. Vi har en egen gartneravdeling som
tar seg av stell av planter i urner og bed. Vi tar oss også av gress- og kantklippen. Rensing,
oljing og vedlikehold av hagemøbler, terrasser og plattinger gjør vi også.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring, gå inn på www.vaktmesterandersen.no
eller send oss en e-post til post@vaktmesterandersen.no

Fordelene dere får som borettslagskunde hos Telenor
Alltid på Nett-garanti

Nettvern

Hvis nettet faller ut sørger vi for at du
alltid kommer deg på nett igjen.

Surf trygt med Nettvern – et filter som ligger
i Telenornettet, og som beskytter deg mot
svindelforsøk og skadelig programvare.

Underholdingsportalen T-We

Familiebonus

T-We fra Telenor samler TV- og strømmetjenester på ett sted, og gir deg førsteklasses underholdning når og hvor du vil.

Alt på ett sted lønner seg! Samle TV, bredbånd
og mobil hos Telenor og få Familiebonus – ekstra
mobildata hver måned, helt uten ekstra kostnad.

Ønsker ditt boligsameie et uforpliktende tilbud, se telenor.no/boligsameie

Årsplan for uterommet
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D

NOVEMBER / DESEMBER / JANUAR / FEBRUAR
• Fjern tung snø fra utsatte
• Noen løvfellende busker
planter for å unngå
og trær kan beskjæres i
brekkasje.
januar og februar.
• Lag en plan for hvor snø
• Dersom benkene kan tas
skal legges hvis det
inn, bør de tas inn og males
skulle bli mye snø.
inne, så de er nymalte og
• Pass på istapper og
tørre og kan settes ut når
snøras fra tak.
våren kommer.

Dersom benkene kan
tas inn, bør de tas inn
og males inne, så de
er nymalte og tørre
og kan settes ut når
våren kommer.

MARS
• Undersøk sluk og rister
og fjern løv, så snøen kan
renne unna når den tiner.
• Fjern grus fra plenarealer,
veier og gangstier når is
og snø forsvinner.
• Fjern eventuelt søppel
som dukker opp etter
snøsmelt.
• Vanligvis rydder man i
hagen om våren, men
innsekter og pinnsvin
overvintrer gjerne i
gammelt løv og planterester, så vent gjerne
med dette til mai.
• Dersom boligselskapet
skal dyrke spiselige
vekster eller lignende, er
mars en god måned for
forkultivering innendørs.

• Plenen kan luftes. I Oslo
spesielt er det mye leirjord. Stikk hull ned i
jorden, for eksempel med
en rake, så det kommer
oksygen i jordlaget.
• Dersom det er hull i
plenen kan disse fylles
med sand, eventuelt
også blandet med godt
omdannet kompost.
• Gjødsle plenen.
• Få utført en sikkerhetssjekk på lekeplassen.
• Planlegg dugnaden.
• Vann vintergrønne busker
som får vårsol. Dekk dem
til med strie dersom telen
sitter lenge i bakken.

APRIL
• Planlegg hva borettslaget vil ha i blomsterkassene, finn gjerne
planter som de pollinerende innsektene liker.
Blomstermeny.no har
gode tips.
• Plant sommerløker.
• Tulipaner, krokus, pinseog påskeliljer blomstrer.
Pass på at du ikke klipper
ned plenen hvor de står
før plantene har visnet
helt ned (i juni). Klipper du
for tidlig vil det redusere
neste års blomstring.

Vann vintergrønne
busker som får
vårsol.

MAI
• Skjær bort grener som
har fått skader i løpet av
vinteren.
• Klipp gressplenen, men
sørg for å ha høy klippehøyde de første gangene.
Bruk gjerne en gressklipper med bioklipp, som
kutter opp gresset og lar
det ligge igjen.
• Tilfør kompost på plantefelt eller trær ved behov.
• Arranger dugnad – ha en
plan over hva som skal
gjøres og hva dere bør
leie inn hjelp til.
• Undersøk hvilke planter
som skal beskjæres nå
og hvilke som bør vente,
som brudespireaen.
• Sørg for at hageavfall
kjøres bort til et godkjent
mottak.
• Beskjær tujahekken.
Pass på at den ikke får
en vaseform, men at den
er smalere i toppen enn i
bunnen.
• Roser kan beskjæres i
mai eller juni, når det ikke
lenger er frost.
• Plant ut sommerblomster
i krukker ved inngangspartiene i slutten av mai
eller i begynnelsen av
juni, etter hvordan været
er. Sørg for at krukkene
er drenert og at det er en
plan for hvordan plantene
skal stelles.
• Luk i randsoner der solen
kommer til.

Dette gjelder særlig
vintergrønne planter som
står i solen.
• Luk randsoner der solen
kommer til.
JULI
• Pass på at plantene får
stell gjennom sommeren.
Dersom det har blitt luket
godt i mai og juni bør
lukingen nå ta kort tid.
• Unngå å plante noe nytt
da det fort kan bli tørke
og plantene krever ekstra
mye stell og vanning.
AUGUST
• Beskjær tujahekken.
Denne bør klippes to
ganger i året, både på
vår/forsommer og i
august/september.
• Høste bær som er modne.
• Luk randsoner.

SEPTEMBER
• Sett ut blomsterløk for
tulipan, krokus og muscari,
så har du noe å glede
deg til neste vår.
• Høst inn frukt og bær.
• La gjerne nedfallsfrukt
bli liggende på bakken
så rådyrene kommer og
spiser disse.
• Håndter løv, ta det for
eksempel ut på plenen
og knus det med gressklipperen eller blås det
under buskene som
gjødsling. NB! Ikke la
løvet ligge i store klaser
på plenen, da blir
gresset borte.
• Sett ut konteinere.
• Sørg for at hageavfall
kjøres bort til godkjent
mottak.

OKTOBER
• Her kan det komme frost.
Pass på at alt av sluk
og takrenner er rensket
for løv så ikke vann blir
stående, fryser og får
takrenner til å sprekke.
• Fjern eller bind opp
husker på lekeplassen.
Når det er frost i bakken
er ikke underlaget lenger
godkjent som fallunderlag.
• Sjekk at lyspunktene fra
lamper fremdeles når
ned til bakken. Hvis ikke
bør plantene beskjæres
slik at lyset treffer der det
skal.
• Steng utekraner og tøm
sommervannsledninger
for vann.

Sett ut blomsterløk
for tulipan, krokus og
muscari, så har du
noe å glede deg til
neste vår.

JUNI
• Brudespirea kan tynnes
i juni. Da får den en fin
blomstring året etter.
• Sørg for å vanne nyplantede planter nøye da de
er ekstra utsatt for tørke.
Kilder: Anne Cecilie Oterkjær og
Gro Kjenner, OBOS Prosjekt.

Balkonger fra Balco

- Et klimasmart valg for fremtiden
Et gjennomsnittlig Balco-prosjekt gir et positivt karbonavtrykk, som
tilsvarer planting av en hektar (10 000 kvadratmeter) levende skog.

Innspill
FOR S IK R IN G

Alt som
sitter fast
Ja, varmekabler er
faktisk dekket av
bygningsforsikringen.

Ta en prat med oss!
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Balco AS
Sandstuveien 60 A
1184 OSLO
Telefon 23 38 12 00

IE

GREENER
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HÅKON KROGENÆS
Teamleder i Forsikringsavdelingen i OBOS

F
NEDGRAVDE LØSNINGER er framtidens avfallshåndering!

Den eneste synlige delen av systemet er en stilig
innkastsøyle i valgfritt design. Pent, praktisk og
enkelt! Ved å oppbevare avfallet under bakken
unngår man både skjemmende lukt og avfallsrester
rundt deponeringsområdet.
ER SØPPELDUNKEN PÅ UTEOMRÅDET ALLTID FULL?

Mr. Fill
er den nye løsningen for innsamling av avfall på
offentlige områder.

MR. FILL er en komprimerende avfallsbeholder som
drives av solceller, og er en perfekt kombinasjon
av særdeles god komprimeringsteknikk, pålitelig
nivåmåling og praktisk fyllnivåvarsling. Dette
reduserer renovasjonskostnadene – samtidig som
man unngår stadig overfylte beholdere. Avfallet
komprimeres i en standard 120-liters hjulbeholder.

Er du usikker på hvilken løsning du skal gå for,
hvordan det skal se ut, hvor stor kapasitet du
egentlig trenger? Alle disse spørsmålene hjelper vi
deg gjerne med.
Ta kontakt, så hjelper vi deg på veien videre mot
din perfekte løsning!
Verftsgata 12, 7800 NAMSOS I Avd. Oslo, Sandstuveien 70 F/G, 4 etg., 0680 Oslo
Tlf. +47 742 81 765 I firmapost@namdalressurs.no I www.namdalressurs.no

orsikringsavdelingen
i OBOS får mange
spørsmål i løpet av et år, og
varmekabler er et tema som
ofte går igjen. Her er det
mange misforståelser og
mye forvirring.
Vannskader er den
vanligste skaden blant alle
boligselskap som er forvaltet av OBOS. Hele 70 prosent
av alle skader skyldes vann.
Etter vannskader er defekte
varmekabler den skadeårsaken som oftest oppstår. Det
betyr at vi daglig får innmeldt nesten to saker som
omhandler varmekabler.
Vi blir ofte kontaktet av
styreledere som er overrasket over at skade på varmekablene dekkes av boligselskapets bygningsforsikring.
Overraskelsen kommer av
at man anser varmekabler
for å være eierens ansvar.
Hvorfor skal fellesskapet
betale for skade på den
enkeltes varmekabler? For
å svare på dette spørsmålet
må vi skille mellom hva
som dekkes av boligselska-

pets forsikring og hva som
er eiers og boligselskapets
vedlikeholdsplikt. Mange
antar at bygningsforsikringen kun omfatter skader på
ting som faller inn under
boligselskapets vedlikeholdsplikt, mens eiers innboforsikring dekker skader
på det som ligger under
eiers vedlikeholdsplikt. Det
er feil. Vedlikeholdsplikten
og forsikringsdekningen

Hvorfor skal fellesskapet betale for
skade på den enkeltes varmekabler?
følger ikke de samme skillelinjene. Det er mange ting
i en leilighet som ligger
under eiers vedlikeholdsplikt, men som omfattes av
boligselskapets bygningsforsikring. Gulv, vegger og
tak i leilighetene, fastmonterte ting som kjøkken- og

baderomsinnredning, det
elektriske anlegget og vannog avløpsrør i leiligheten er
omfattet av boligselskapets
forsikring selv om vedlikeholdsansvaret for disse
tingene ligger på eier.
Tommelfingerregelen er
at boligselskapets bygningsforsikring omfatter det man
lar bli igjen når man flytter,
mens innbo og løsøre omfattes av eiers innboforsikring.
Tenk deg et hus som du snur
på hodet: Det som er løst
og faller nedover, er dekket
av innboforsikringen. Det
som sitter fast er dekket av
bygningsforsikringen.
Et argument vi møter er at
beboer selv har oppgradert
leiligheten med varmekabler, en forbedring som
eier derfor må ta ansvar
for og sørge for utbedring
av. For å gjøre det helt klart
– oppgraderinger i boligen
omfattes av bygningsforsikringen. Alternativt ville
risikoen ved å pusse opp
være så stor at ingen ville
ta sjansen på det. Det ville

bidratt til en bygningsmasse
full av gamle bad og dårlige
løsninger.
Vi tror at en grunn til
misforståelsene og sammenblandingen av vedlikeholdsplikt og forsikring er at
man har lett for å tenke på
bygningsforsikringen som
styrets forsikring. Faktum
er at den er alle eieres forsikring. Gjennom felleskostnadene betaler hver eier sin
del av forsikringspremien,
og i retur får hver eier en
forsikringsdekning.
Selv om skade på varmekabler er omfattet av
boligselskapets forsikring, er
det visse forutsetninger som
må oppfylles for at skaden
skal erstattes. For eksempel
må kostnaden for utbedring
overstige egenandelen. Det
er aldersfradrag på varmekabler som betyr at erstatningen blir lavere jo eldre
kablene er. Hvor gammel
kabelen må være og hvor
stort aldersfradraget blir, varierer fra forsikringsselskap
til forsikringsselskap. //
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Styrearbeid organisering

TIPS

Styremøtet

10 råd til nye styreledere

1
Grundig
forarbeid

Klar oppgavefordeling
Regelmessige
styremøter

Gode
styrereferat

Hold styr på møtene
Nyvalgte styrer har snart sine første møter. Legg en plan for styrearbeidet!
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E

G

rundig forarbeid, regelmessige styremøter, klar oppgavefordeling og gode styrereferat
er viktige stikkord for et vellykket styrearbeid, ifølge teamleder
Morten Røstengen i Forvaltning
og rådgivning i OBOS.
– Jeg anbefaler å sette opp
møtetidspunkter for nærmeste
halvår. Stadig flere har en hektisk hverdag, og det er vanskelig
å samle alle på kort varsel, sier
Røstengen.
Han mener det er fornuftig å
ha styremøte hver fjerde uke,
men det avhenger litt av størrelsen på boligselskapet.

God delegering
kjennetegner ofte et
velfungerende styre.
Morten Røstengen
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– Det er uansett nyttig å møtes
jevnlig for å ta en kontrollsjekk
på hva som foregår, og at det ikke
går for lang tid før man behandler en sak. Flere og kortere møter
er bedre enn noen få og veldig
lange. Jeg anbefaler at møtet er
på maks halvannen time.
Han legger til at med det nye
Styrerommet er det blitt enklere
å opprette saker, gjøre vedtak og
signere protokollen digitalt.
– Dermed er det ikke alltid
behov for å møtes fysisk for å
gjøre et styrevedtak. I tillegg er
det en del spørsmål som ikke
krever styrevedtak og enkelt kan
avklares via epost.
Han trekker fram en av nøkkelfaktorene for godt styrearbeid:
Styrelederen må evne å delegere saker. Da blir det som regel
raskere fremdrift i sakene – og
mindre arbeidspress på styrelederen.
– God delegering kjenne-

Teamleder Morten
Røstengen i
Forvaltning og
rådgivning i
OBOS.

tegner ofte et velfungerende
styre. Styrelederen må utnytte
interessen og kunnskapen til de
ulike medlemmene. Samtidig
må man kjenne styrets begrensning og innhente ekstern hjelp
ved behov. Særlig ved rehabiliteringer handler det om store
summer, og det lønner seg med
spisskompetanse – for eksempel hvis man skal lage et godt
tilbudsgrunnlag.
Effektive styrer kjennetegnes
av gode styrereferat med klar
oppgavefordeling og tidsfrister.
Røstengen oppfordrer dessuten
til å sende referatene fortløpende til rådgiveren i OBOS.
– Da blir det enklere for oss å
komme inn tidlig og hjelpe hvis
vi ser at det kan være behov for
noen innspill. Og ta gjerne kontakt hvis du trenger bistand når
du forbereder en styresak. Godt
forarbeid bidrar til effektive og
vellykkede styremøter. //

Engasjement og sunn
fornuft er gode egenskaper. Som styreleder skal du
forholde deg til mange type
mennesker og bidra til at
styret tar gode beslutninger.

5

9

Som styreleder er det
viktig å involvere hele
styret. Skaff deg oversikt
over styremedlemmenes
kompetanse, engasjement
og interesser. Det gjør det
lettere å fordele oppgaver
internt i styret.

Skaff deg mer kompetanse gjennom deltagelse på kurs og seminarer.
OBOS arrangerer en rekke
kurs for styremedlemmer, se
oversikt på obos.no/styre/
kurs. Her kan du få nyttig
info og sjekklister som hjelper deg til å jobbe smartere.
Mange kursdeltakere synes
også det er nyttig å utveksle
erfaringer med andre styremedlemmer.

3

7

10

4

8

2

Gjør deg kjent med
styrets oppgaver og
boligselskapet ditt. Snakk
med avtroppende styreleder, og si ja til oppstartmøte
med kontaktpersonen din i
OBOS.
Bruk Styrerommet og
følg med på informasjon
fra OBOS.
Få oversikt over den
økonomiske situasjonen, planer, prosjekter,
avtaler, leverandører. Hva
krever oppfølging?

Tre om
styrearbeid
Har du et
tips til nye
styreledere?

Sett mål for styrets
arbeid. Legg en plan for
styremøter og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

6

Sørg for god kommunikasjon med beboerne
og i styret.
Husk at hele styret skal
behandle alle saker og
fatte beslutninger i fellesskap.

Kari Synnes
Styreleder i Sameiet
Tonsenhagen 11, Oslo
– Ta vare på
styremedlemmene, vis dem
tillit, gi dem
ansvarsområder og stol
på at de gjør
jobben sin. Det fungerer bra
hos oss. Samtidig må du
innse at ting tar tid. Det er mye
penger involvert, og saker må
gjøres ordentlig. Jeg følte meg
ikke kompetent til oppgaven
da jeg ble valgt til styreleder
for to år siden, men forrige
styreleder har vært tålmodig
og svart på spørsmål. Dessuten har jeg fått god hjelp fra
rådgiveren i OBOS når det er
noe jeg lurer på.

Kontakt rådgiveren
din i OBOS når du
er usikker eller hvis styret
trenger hjelp til å få utført
administrative oppgaver.

Lene Haanshus
Styreleder i Vestre Strøm
borettslag, Rælingen
– Jeg har vært
styreleder i
15 år. Da jeg
overtok hadde
jeg allerede
sittet i styret i
ett år, og det
var en stor fordel. Vi hadde en
slags avtale om at jeg skulle
overta, og jeg lærte mye av
den forrige styrelederen. I tillegg har det vært svært nyttig
å gå på kurs. Hos oss krever vi
nærmest at nye styremedlemmer tar noen grunnkurs, for
eksempel om generelt styrearbeid, juss eller forsikring.

Sørg for at møtene
er strukturerte. Send ut
møteinnkallelser i god
tid og opplys om når
møtet starter og hvor
lenge det varer. Opplys
også om hvilke saker
som kun er orienteringssaker og hvilke som er
beslutningssaker. Alle
saker bør være med på
innkallingen. Hold dere
til sakene og tidsskjemaet. En typisk saksliste kan se slik ut:
1
2
3
4
5

Protokoll fra sist møte
Økonomistatus
Vedlikeholdssaker
Driftssaker
Eierskifter og
bruksoverlating
6 Beboersaker: Klager,
søknader og lignende
7 HMS
8 Orienteringssaker

Jan-Steinar Erichsen
Styreleder i Bjørndalsbakken
Sameie, Loddefjord
– Sett deg inn
i historikken,
vær forberedt
til møter og
lytt til de
andre styremedlemmene.
Jeg synes dessuten at styrelederen bør vise seg aktivt
blant beboerne og ta seg tid
til å slå av en prat. Det er litt
som en politiker bør dra rundt
for å bli kjent med velgerne.
Da er det lettere å fange opp
saker som opptar folk og gjøre
noe med problemer før de blir
for store.

BOLIG & MILJØ 31

Aleca, Themse

Solheimslien borettslag, Bergen

Min erfaring styreleder

Martin Hauslo har hatt sitt
første år som styreleder i
Haugåsen borettslag.

Det første året
Nye bad, ladepunkter og bergvarme har gitt den
ferske styrelederen litt å sysle med.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E F O T O : M A R I U S WA L L I N
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KLASSISK

SPENNENDE

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

april i fjor ble Martin
Hauslo valgt inn i styret i
Haugåsen borettslag, og han
gikk rett inn som styreleder.
– De sa det var lite å drive
med, men da hadde vi ikke
startet opp alle prosjektene.
Jeg vil påstå at det har blitt
mer enn litt, sier Hauslo og
ler. Han skynder seg å legge
til at han synes det er lærerikt og spennende å være
styreleder.
– Det er noe å ordne med
hver dag, men jeg har god
hjelp og støtte i forretningsføreren fra OBOS. I tillegg
er det to styremedlemmer
som har sittet lenge i styret.
Derfor har det vært lett å
innhente info. Jeg har også
gått på et par kurs der jeg

har fått nyttige tips.
Hauslo forteller at han
tok på seg mange oppgaver
i starten, men at det har
blitt enklere å delegere etter
hvert som han selv har fått
bedre oversikt.
– Til gjengjeld er vi nå
i gang med totalrehabilitering av 60 bad, så da
blir det naturligvis en del
ekstraarbeid på hele styret.
OBOS Prosjekt står for oppfølging av entreprenøren,
og vi i styret bidrar blant
annet med informasjon til
beboerne. Vi bruker SMS,
epost, brev i postkassene og
oppslag på døra – i tillegg til
beboermøter.
Før rehabiliteringen
startet var det et par andre

prosjekter som opptok
styrelederen. Det første var
ladepunkter til elbil. Fristen
for pengestøtte fra kommunen var i ferd med å utløpe,
men de rakk å søke i tide, og
Fredrikstad kommune bidro
med 30.000 kroner til tre
ladepunker. Deretter fant
de ut at Enova i 2019 skulle
halvere støtten til utskifting
av oljefyr. De fikk installert
bergvarmen innen fristen,
og utbetalingen kommer
når virkningsgraden på varmepumpen er dokumentert.
– Det blir trolig rundt
300.000 kroner. I tillegg
har vi fått 200.000 kroner i
støtte fra OBOS Oljefri. Det
skader jo aldri å søke når
det finnes støtteordninger,

FAK TA

Haugåsen borettslag
Rolvsøy i Fredrikstad
Borettslaget består av to
blokker med 60 leiligheter
på 53-89 kvadratmeter
Bygget i 1969

sier Hauslo.
Nå er det rehabilitering av
bad fram til september, og
deretter har de ingen store
planer om nye prosjekter.
– Men vi får se. Det er et
gammelt borettslag, så det
kan nok dukke opp nye
behov om ikke altfor lenge,
sier Martin Hauslo i Haugåsen borettslag. //

steni.no

steni.no
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Lærling Marcus Gjedde i
KONE skrur fast rammen
rundt heisdøra i en av
oppgangene i Sameiet
Badebakken 2-34

Heis utskifting

D

et revolusjonerte heisbransjen da maskinromløse
heiser ble introdusert av KONE
i 1996. Nyvinningen betydde at
man ikke lenger trengte et maskinrom på loftet eller på toppen
av bygningen. En mindre motor
fikk plass inni sjakten.
– Konkurrentene kastet seg
rundt for å tilby et tilsvarende
produkt, men ikke alle patenter
var like vellykket i starten. Resultatet har blitt en rekke heiser
som må repareres eller skiftes ut
tidligere enn antatt, sier heisteknisk rådgiver Steinar Eriksen i
Heiskonsulenten.
Dette har de erfart i Sameiet
Badebakken 2-34 i Oslo. Sameiet
sto ferdigstilt på begynnelsen
av 2000-tallet og består av 257
boliger og 17 heiser. Det har
vært en rekke driftsproblemer
med heisene de siste årene. En
medvirkende årsak er at heisleverandøren hadde brukt deler
fra ulike produsenter, og det har
vært vanskelig å finne reservedeler.

Nedtur for heisen
En oppfinnelse fra 90-tallet gjør at en rekke boligselskap
må skifte ut heisene tidligere enn antatt.
TEKST OG FOTO : HENRIK SØRLIE
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Høye driftskostnader. – Det har
til og med vært lett på Ebay for å
finne deler. Vi har opplevd
hyppige heisstopp og høye driftskostnader. Bare i fjor brukte vi
1,2 millioner kroner i service og
utrykninger ved heisstans. I tillegg fikk vi pålegg om utbedringer av Heiskontrollen, forteller
styreleder Amund Bergan i Badebakken 2-34.
Egentlig var det planlagt å
gjøre andre vedlikeholdsarbeider
som ikke omfattet heisene. Men
styret besluttet å omprioritere
midler og fremskynde utskiftingen. Alle de 17 heisene skal
skiftes ut – selv om det ikke var
problemer med alle.
– Vi ønsker ett system, én
leverandør og heiser som alltid
fungerer. I tillegg blir det kvantumsrabatt når vi skifter ut

De gamle heisene
er kastet ut.

FAK TA

Levetid for heis
Eldre heiser hadde en forventet
levetid på 30 år, mens moderne
heiser har en beregnet levetid
på 20-25 år. Det betyr ikke at alt
må erstattes, men det kan være
at enkelte større komponenter
må skiftes ut – som elementer i
styreskapet.

Antall boliger i blokk med
tilgang til heis i 2018

Et absolutt krav var at vi ønsket
teknologi som kontinuerlig
overvåker om noen deler er i
ferd med å måtte skiftes.

Kommune med heis uten heis
Oslo
90.061 150.673
Bergen
21.173
40.906
Trondheim
13.159
28.441
Stavanger
9.651
7.148
Hamar
2.386
1.829
Tønsberg
1.511
2.436
Fredrikstad
1.177
4.720
Hele landet 222.263 387.836
Kilde: SSB

Amund Bergan

såpass mange heiser. Vi har tatt
opp lån i OBOS-banken som vi
klarer å betjene uten å sette opp
felleskostnadene, sier Bergan.
Husk totalkostnader. Styret
kontaktet Heiskonsulenten for å
få en produktuavhengig rådgiver
til å innhente tilbud og følge opp
prosessen. Det ble innhentet tre
tilbud, og de valgte ikke leverandør utfra hva som var den
billigste investeringen. De var
opptatt av å tenke totale utgifter
over 10-15 år når driftskostnader
er medregnet.
– Et absolutt krav var at vi
ønsket teknologi som kontinuerlig overvåker om noen deler er i
ferd med å måtte skiftes. Leve-

Tips
Heisen skal
gjennom en
sikkerhetskontroll annethvert
år. OBOS har
inngått rammeavtale med
Heiskontrollen
AS som boligselskapene kan
benytte seg av.
Mer info under
Rabattavtaler
på styrerommet.net.

randøren blir da varslet og
service gjennomført før heisen
stopper opp. Folk forventer at
heisen går, og vi ville ha et system som sikrer dette. Dessuten
valgte vi heiskupeer som er litt
høyere enn standard, slik at det
er enklere å få inn en seng eller
sofa, sier styrelederen.
Installering av de 17 heisene
vil pågå i 15 måneder. Hver oppgang har fire-åtte etasjer pluss
kjeller. Riving av den gamle
heisen og installering av ny tar
omtrent åtte uker.
– Det er naturligvis viktig at
beboerne får god informasjon
om fremdriften. Noen er ekstra
avhengig av heis og planlegger å
flytte ut mens arbeidet pågår. //
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Heis ettermontering

FØR: Den romslige oppgangen gjorde at det
ikke var behov for å beskjære trappene når de
skulle installere heis i Løvenskiolds gate 18.
ETTER: Kjell Tore og Tove Larøi har fått heis i
den gamle bygården på Briskeby i Oslo.

Lading av elbil til
dine beboere!
Driftssikkert og skalerbart ladeanlegg!
Med Flexilader fra Grønn Kontakt får du en
fremtidsrettet og smart ladeløsning.

Fikk installert heis
Flertallet av beboerne i blokk eller bygård mangler
heis. Slik var det også for Kjell Tore og Tove Larøi.

Ladeboksen installeres med en lastbalansering som
utnytter tilgjengelig kapasitet i bygget. Det er en
trygg og sikker måte å lade bilen på, samtidig som
man får opptil 10 ganger raskere lading sammenliknet med vanlig stikkontakt. I tillegg drifter Grønn
Kontakt laderne, som sørger for rettferdig kostnadsfordeling, sømløs håndtering og 24/7 kundeservice.

T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E

I

følge SSB har Norge omtrent
610.000 boliger i blokk eller bygård. Av disse er det bare 222.000
leiligheter som har tilgang til heis.
– Politikerne vektlegger gjerne
at man må tilrettelegge for at
folk kan bo lenger hjemme. Likevel har Husbanken de siste årene
fått stadig færre midler til å støtte installering av heis, sier Steinar Eriksen i Heiskonsulenten.
Ifølge Husbanken ble det i 2016
bevilget 94 millioner til prosjektering og installering av heis, og
støtten ble fordelt på 30 prosjekter. I år er rammen 45 millioner,
og det vil i hovedsak bli brukt til
å støtte prosjektering.
Fordelingsnøkkel. I sameiet Løvenskiolds Gate 18 på Briskeby
i Oslo installerte de heis i 2016.
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Det kostet 2,5 millioner kroner,
og den gangen var det mer å
hente i støtteordninger. De fikk
990.000 kroner av Husbanken og
448.000 kroner av Oslo kommune. Men ikke alle beboerne var
enige om at de skulle investere
i heis.
– Folk har jo ulik interesse av
heis, men vi endte med en fordelingsnøkkel som gikk på antall
trappetrinn og størrelse på leiligheten. I tillegg ble vi enige om en
ganske liten heis, slik at vi ikke
trengte å beskjære deler av trappen og flytte rekkverket, forteller
styreleder Kjell Tore Larøi.
Han og kona Tove bor i fjerde
etasje. Foreløpig tar de som regel
trappen, men de er glade for at
de har fått heis og har muligheten til å bo hjemme hvis de blir

Tips
Sintef Byggforsk har laget
en veileder
som viser gode
eksempler til
inspirasjon for
boligselskap
som vurderer
oppgradering
og etablering
av heis. Les
mer og last ned
veilederen på
sintef.no/heis.

dårlige til bens.
– En heis handler dessuten om
mer enn å bo hjemme lenger.
Det er praktisk hvis du må bære
tungt, og ikke minst gjør det at
du kan få besøk av gamle foreldre eller venner som ikke kan
bruke trappen, sier Tove Larøi. //

Vi endte med en
fordelingsnøkkel som
gikk på antall trappetrinn og størrelse på
leiligheten.
Kjell Tore Larøi

Lastbalansering

Rettferdig
kostnadsfordeling

Skalerbar
ladeløsning

24/7 kundeservice

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

Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

Guide

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

FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

FLAG G S TAN G

Tid for flagg
Om sommeren kan
flagget vaie mellom
klokka 08 og 21.
TEKST AMALIE MOLDSKRED

Har dere flaggstang? Som vanlig
dukker det opp en del flaggdager
når vi nærmer oss sommeren.
Flaggreglene gjelder for det offisielle Norge, men kan også være
en rettesnor for boligselskap med
flaggstang. Hovedregelen er at
flagget kan heises ved soloppgang og fires ved solnedgang.
På grunn av Norges varierende
soltimer, er det lagd egne regler:

OBOS-banken finansierer
boligdrømmen
OBOS-banken har spisskompetanse på finansiering av fellesgjeld i boligselskaper.
Vi bistår med økonomisk rådgivning og hjelper styret med å finne den beste løsningen
for å finansiere store og små rehabiliteringsprosjekter. Det gir større trygghet når styret
skal fatte beslutninger om økonomi og vedlikehold.

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

I perioden 1. mars til 31. oktober
skal flagget ikke heises før klokka
08, og flagget skal ikke fires ned
senere enn klokka 21. Ifølge flaggregler.no kan man heise flagget
klokka 08 selv om det fortsatt er
mørkt, men flagget må alltid fires
før det blir mørkt. Ønsker du å
ha de norske fargene synlig til
alle døgnets tider, kan du bruke
vimpel – som kan henge oppe
hele døgnet.
I vintermånedene fra november
til februar skal flagget ikke heises
før klokka 09, og det skal tas ned
innen solnedgang. I Nord-Norge
kan flagget vaie fra kl. 10 til 15 i
denne perioden. //
Flaggdager april-juni 2019:
21. april – 1. påskedag
1. mai – Arbeidernes dag
8. mai – Frigjøringsdatoen av 1945
17. mai – Norges nasjonaldag
7. juni – Norges uavhengighetsdag 1905
9. juni – 1. pinsedag
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OLJE FR I

Snart slutt på
støtteordning
I år er siste sjanse til å få
støtte fra OBOS for å skifte
ut oljefyringsanlegget.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E

OBOS delte ut 8,9 millioner
kroner i fjor til borettslag og
sameier som skulle erstatte
oljefyringen med miljøvennlige alternativer. Det er
satt av ti millioner kroner til
samme formål i år, og det er
fortsatt gode muligheter for
å få støtte. Fra 2020 er det
forbudt å bruke fyringsolje
til oppvarming, og det blir
slutt på støtteordningen.

Ta med Get på reisen
Med offline i Get tv-appen kan du laste ned filmer,
serier og opptak på mobil eller nettbrett. Nå kan du se tv
fra Get uten å være på nett – og uten å bruke data.

Last ned Get tv-appen

– De største borettslagene kan få 300.000 kroner i
Oljefri-støtte fra OBOS gir
tilbake. Flertallet av søkerne
har fått 200.000 kroner, sier
miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.
Antall søknader tok seg
opp mot slutten av fjoråret,
og totalt har OBOS støttet
over 50 boligselskap som
har skiftet ut oljefyren.

Det er uvisst hvor mange
borettslag og sameier på
landsbasis som fortsatt er avhengig av oljefyring. Omtrent
4000 boligselskap ble forretningsført av OBOS i forfjor, og
blant disse var det minst 130
som kjøpte fyringsolje.
– Nå har vi snart støttet
halvparten av disse 130,
men vi vet ikke om resten
kun bruker olje til oppvar-

pets fellesarealer. Gjennom
gode innkjøp av kraft sørger
Entelios for gunstig pris.
Strømprisen de leverte i fjor
var 1,3 øre bedre enn spotpris.
Mer info på Styrerommet.net
under Rabattavtaler.

Kartlegging, forebygging og
overvåkning er viktig for å
unngå skadedyr og smågnagere. Styret har hovedansvaret for dette, og en serviceavtale kan være til god hjelp.
Pelias bistår boligselskap
med kontroll og akuttbekjempelse av gnagere og andre
type skadedyr. OBOS har
inngått en samarbeidsavtale
der det er fremforhandlet
en gunstig pris på vegne av
boligselskapene. I tillegg er
leveransen fra Pelias kvalitetssikret av OBOS.
Hovedproduktet er serviceavtale på gnagere. Avtalen
tar utgangspunkt i en fastpris
basert på antall bygninger i

Grønn strøm
Gjennom strømleverandøren
Entelios (tidligere LOS Energy)
har boligselskap forvaltet av
OBOS tilgang til en prisgunstig avtale om levering av
hundre prosent fornybar strøm
fra norsk kraftproduksjon. Avtalen gjelder strøm til selska-

ming eller som tillegg til
strøm. De som har behov
og planer om utskifting, må
skynde seg hvis de ønsker å
benytte støtteordningen fra
OBOS, sier Molstad.
Enova gir også støtte ut
året, mens Oslo kommune
har avsluttet sin støtteordning. Mer info om støtten
fra OBOS på obos.no/
grontansvar. //

Unngå rotter og mus
boligselskapet. Inkludert er
blant annet fire rutinemessige
kontrollbesøk pr. avtaleår.
Nødvendige ekstrabesøk
utføres kostnadsfritt og er
dekket av avtalen. Pelias gir
råd og veiledning til hva som
eventuelt må utbedres for å
forebygge, samt setter opp et
kontrollsystem med åter/feller.
Mer info på Styrerommet.net
under Rabattavtaler.
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Guide opprydding
Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.
D U G NA D

God sykkelparkering

Sammen om oppgavene
Det er dugnadstid i borettslag og sameier.
Hvordan øke oppslutningen?
T E K S T: J O R U N N WO L D

Ordet «dugnad» ble i 2004
kåret til Norges nasjonalord
av NRK-seerne, knepent
foran ord som «matpakke»,
«hæ» og «koselig». Til tross
for statusen som nasjonalord, er det nok høyst varierende oppslutning om
dugnadene som arrangeres.
Her er noen tips til hvordan
styret kan få flere til å delta:

1. Inviter til medvirkning.
Når større prosjekter skal
utføres på dugnad, spør beboerne om hvordan de vil ha
det. Naboer som skaper noe
sammen ønsker å ta bedre
vare på det de har rundt seg.

3. Lag en familiedag ut
av det.
Etter at dugnadsjobben er
gjort setter mange pris på
å bli invitert til et matbit.
Noen arrangerer også aktiviteter for barna.

2. Sett opp arbeidslister.
God organisering er halve
jobben. Styret har best
oversikt over hva som skal
gjøres. Kanskje kan det
legges ut lister i forkant der
beboerne melder seg til ulike
oppgaver?

4. Premiering av innsatsen.
Det er ikke tillatt med gebyr
til de som unnlater å stille
på dugnaden, men det er
mulig å premiere innsatsen, for eksempel reduserte
felleskostnader for en enkelt
måned. //

Gratis å levere avfall
Borettslag og sameier i Oslo kan levere avfall i container
gratis. De må da kunne fremvise en Rusken-kupong som
fås når man melder seg på Vårrusken. Merk at kupongen
bare kan brukes fra 23. april til 16. mai.
Mer info på rusken.no/varrusken.

• Velg sykkelstativ som er
enkelt å låse mange ulike
sykkeltyper til. Et godt stativ
gir i tillegg sykkelen god
støtte slik at den ikke velter.
• Hvor mange sykler trengs
det plass til i dag?
• Hvor mange plasser bør
det være dersom flere
begynner å sykle og
besøkende kommer på
sykkel?
• Er det tatt hensyn til
mopeder, lastesykler,
elsykler, barnevogner eller
større rullestoler?
• Skal syklene merkes med
navn og leilighetsnummer?
• Sperrer sykkelparkeringen
for rømningsveier?
• Må man bære i trapper og
gjennom mange døråpninger for å komme til sykkelbod? En elektrisk døråpner
er kjekt å ha.
• Er det mulig å få til låsbare
sykkelboder utendørs?
• Er det mulig å tilrettelegge
for lading av elsykler, enkle
reparasjoner og vask av
sykkel og utstyr? Hvis man
skal tilrettelegge for spyling
av sykler, bør det være et
fettfilter i sluket.

Foto: Nadia Frantsen

Er det på tide å
organisere syklene på
en smartere måte?
Her er tips til hva du
bør tenke gjennom.

Ta vare på dine verdier
OBOS Prosjekt er styrets naturlige medspiller når boligselskapet skal planlegge og gjennomføre
vedlikehold, rehabilitering og ombygging. Vi kjenner prosessene som skal til for riktige vedtak og
gjennomføring av kvalitetsmessige gode og helhetlige prosjekter i boligselskapene.
Byggeprosjekter fra A-Å
• Prosjekt- og byggeledelse
• Byggherreforskriften
• Uavhengig kontroll
• Skadevurderinger
• Tilstandsvurderinger
• Vedlikeholdsplaner
• Utredninger og forprosjekt
• Internkontroll
• Innemiljø

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøkartlegging
VVS og våtrom
Enøk og energitiltak
Heis
Elektrotekniske anlegg
Betogskader
Brannsikkerhet
Uteområder
Avfallshåndtering

Kilde: OBOS Prosjekt
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Guide juristen

U R BA N T L A N D B RU K

Dyrking på
fellesarealene
Kan styret beslutte å
omdisponere plenen utenfor
blokkene til kjøkkenhager?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

U

rbant landbruk har en voksende popularitet i mange
store byer, og myndighetene
støtter ofte opp om slike tiltak
med forskjellige former for
tilskudd. Mange borettslag har
store fellesarealer som kan være
egnet for slike tiltak.
Styret har i utgangspunktet en
vidtrekkende kompetanse til å
treffe beslutninger som gjelder
borettslagets forvaltning og vedlikehold, og har myndighet til å
treffe alle beslutninger som ikke
etter loven eller vedtektene er
lagt til andre organer (i praksis
generalforsamlingen).
Den fremste skranken i dette
tilfellet er borettslagsloven § 8-9,
første ledd, nr. (1) som forutsetter at endringer av bebyggelsen
eller grunnen som går utover
vanlig forvaltning og vedlikehold må godkjennes av generalforsamlingen med to tredels
flertall.
Hvorvidt det å drive urbant
landbruk på det som fram til
nå har vært borettslagets plen
representerer en slik endring,

må vurderes konkret. Borettslagets størrelse vil være en faktor:
Jo større borettslaget er, jo større
fellesarealer man rår over og så
videre, jo mindre omfattende vil
tiltaket være relativt sett og jo
mindre taler det for at dette er et
tiltak som trenger godkjenning
på generalforsamling med to
tredels flertall.
Ellers vil selvsagt tiltakenes
omfang være en avgjørende
faktor. Det å anlegge en kjøkkenhage eller sette ut noen
dyrkekasser vil vanskelig være
å anse som noen endring av
grunnen som fordrer to tredels
flertall. Dette må følgelig styret
kunne beslutte som et ledd i den
alminnelige forvaltning. Antagelig vil også oppsetting av lette
konstruksjoner som bikuber,
små hønsehus eller lignende
passere uten å være å anse som
ombygging eller påbygging av
borettslagets bygningsmasse.
Slikt vil være like lett å fjerne
som å sette opp, og ikke representere noen form for irreversibelt inngrep.
Motsatt vil omfattende inngrep i grunnen, eller oppføring
av solide bygningskonstruksjoner med grunnmur og faste
vegger, fort være forhold som
drar vurderingen over grensen

Skal det være
plen, parsell,
asfalt eller
kanskje
blomstereng?

for styrets beslutningsmyndighet, og inn i området for
generalforsamlingens beslutningskompetanse.
Nå er det klart at det som
regel er mange forskjellige
mennesker blant beboerne og
mange forskjellige synspunkter
på hvorvidt urbant landbruk
er den rette måten å bruke
borettslagets fellesarealer på.
En omfattende satsning på det

Styret har i utgangspunktet en vidtrekkende
kompetanse til å treffe
beslutninger som gjelder
borettslagets forvaltning
og vedlikehold.
urbane landbruket kan fort bli
oppfattet som kontroversielt.
Selv om styret eventuelt kan
treffe beslutningen selv, gjelder
det på dette feltet som på andre
at styret bør vurdere om det skal
bruke beslutningskompetansen
sin fullt ut, eller om man likevel
skal legge saken fram for generalforsamlingen for å sikre forankring for tiltaket. Beslutning
treffes med alminnelig flertall i
de tilfeller styret kunne avgjort
saken selv. //

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

Noen bruksområder:

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

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•

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

NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

Elektroniske Betalings Systemer AS
Glynitveien 21, 1400 Ski
Tlf. +47 66 80 50 20
www.ebs-as.no
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Hjelp oss å bli bedre
Våren med generalforsamlinger og årsmøter
står for døren, og med det også vår årlige
kundeundersøkelse. Dere som har vært
styreledere en stund er kjent med denne,
og vi håper som tidligere at alle som mottar
undersøkelsen vil sette av litt tid til å svare.
Spørsmålene sendes fra rådgiveren deres og
brukes først og fremst i vårt utviklingsarbeid.
Dere involveres i stadig større grad for å
hjelpe oss med å utvikle ny eller forbedre

Kurskalender
eksisterende produkter og tjenester, spesielt
de digitale løsningene. Slik sikrer vi at vi
er på riktig vei. Det er like viktig for oss å
tilpasse de individuelle tjenestene dere får.
Kundeundersøkelsen er ikke ment å erstatte
en løpende dialog for et godt samarbeid. Vi
tar veldig gjerne imot tilbakemeldinger og
innspill året rundt.
På forhånd takk for hjelpen!

HMS – internkontroll i
boligselskap
Hvordan bør helse, miljø og
sikkerhetsarbeidet drives?
På kurset gjennomfører vi en
vernerunde, kartlegger risiko
og ansvar samt viser hvor
viktig det er å ta HMS på
alvor i boligselskapet.
Fredrikstad: 7. mai kl. 17-21
Oslo: 9. mai kl. 17-21

Visste du at …

Juss i boligselskaper
Vanskelig å orientere seg i
jungelen av regler og bestemmelser? Juridisk avdeling i
OBOS vil på dette kurset lede
deltagerne gjennom ulike
problemstillinger som bla.
vedlikehold og mislighold.

Etterstad Øst borettslag, med 108 leiligheter.

Sparer kr. 680.000,-/år
R

YBA
RN

FO

etter konvertering til bergvarme.

…nabovarsel nå kan
sendes digitalt via Altinn?

Tid: 13. mai kl. 17-21
Sted: Hammersborg torg 1
Forsikring

177
…vi fikk 177 flere boligselskap
med på laget i 2018? Totalt
forvalter OBOS nesten 4300
borettslag og sameier.

…alle nyvalgte
styreledere blir
invitert til et
oppstartsmøte med
sin rådgiver?

Forsikring oppleves av mange
som et komplisert område, og
vi erfarer at det er en rekke
spørsmål knyttet til dette.
Kurset er for de som ønsker å
oppdatere seg på forsikringsfeltet.
Tid: 14. mai kl. 17-20
Sted: Hammersborg torg 1

S

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

…OBOS på
Operataket støttet
Sykehusklovnene?

I

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

Styrearbeid i boligselskaper

Noe av hva vi tilbyr

Kurset skal gi styremedlemmer
i borettslag og sameier en
innføring i styrets oppgaver
og ansvar og gjøre det
enklere å fatte gode og riktige
beslutninger.
Bergen: 15. mai

Utemiljø og grøntanlegg
Et godt utemiljø er viktig for trivselen. OBOS
Prosjekt har egen utomhusavdeling med flinke
folk som kan hjelpe styret med å realisere nye
prosjekter.

Vi er totalleverandør av smarte
energiløsninger i nye og
eksisterende bygg.

Kontakt oss for gratis befaring:
64 84 55 20

Varmeentreprenøren

salg@noen.no

www.noen.no

Møteledelse
Et viktig møte krever en ryddig ledelse og gjør
det enklere for styret å informere og aktivt delta
i møtet. Vi påtar oss møteledelse for alle type
møter. Kontakt rådgiveren din.

Skadedyrkontroll
Dere kan benytte vår nylig inngåtte avtale
med Pelias AS, for forebygging av skadedyr.
Avtalen skal gi en gunstig pris og kvalitetssikret
leveranse. Besparelsen skal i gjennomsnitt
utgjøre 30 prosent. Det beregnes en fast pris
basert på antall bygninger.
Gratis kurs om Styrerommet
Alle styremedlemmer vil i løpet av året motta
invitasjon til gratis kurs i det nye Styrerommet.no.

Fredrikstad: 15. og 22. mai
Oslo: 4. og 13. juni
Ålesund: 6. juni

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

BOLIG & MILJØ 47

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

DEKKSTATIV.no
Lekeplass

Avfallshåndtering

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

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

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

?

1.
2.

3.

Radonmålinger - Radontiltak
4.

5.

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

Tlf. 21960350 www.radonlab.no

Vindu - dør montasje
Bennechesgt
Bennechesgt
Bennechesgt
1 11

6.

7.

Hvor skal Ski-VM nordiske grener
arrangeres i 2021?
Hvem har laget sanger
om Briskebytrikken og
Lambertseterbanen?
Hva het sangen svenske Carola vant
den internasjonale finalen i Melodi
Grand Prix med i 1991?
Hvilket dyretegn gikk vi inn i 5.
februar i år ifølge den kinesiske
kalenderen?
Fra norske folkeeventyr: Hva heter
tjenestepiken til Reve-enka?
Hvem var guden for blant annet
lyset, sannheten og helbredelse i
gresk mytologi?
Hva slags bær har svensken plukket
når spannet er fullt av hjortron?

N-0169
N-0169
N-0169
Oslo
Oslo
Oslo

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

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

Brannsikring

APTUS SIKRER PRODUKTER FOR ET TRYGT BOMILJØ.
LEILIGHETSLÅS, PORTTELEFON, BOOKINGSYSTEM
og ADGANGSKONTROLL kan inngå i samme system.
Hovedkontoret ligger i Gøteborg. Aptus representeres i
Norge som en del av ASSA ABLOY OPENING Solutions
FASADER
FASADER
FASADER
Norway AS. (tidligere TrioVing).

› Fasader
››Fasader
Fasader

› Reklamemotiver
››Reklamemotiver
Reklamemotiver
ogog
og
skilter
skilter
skilter

› Gamle
››Gamle
Gamle
bygninger
bygninger
bygninger

› Vedlikehold
››Vedlikehold
Vedlikehold
næringseiendommer
næringseiendommer
næringseiendommer

› Innvendig
››Innvendig
Innvendig
oppussing
oppussing
oppussing

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

› Dekorasjoner
››Dekorasjoner
Dekorasjoner

› Gulvarbeider
››Gulvarbeider
Gulvarbeider

Malertjenester

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

www.vdmontasje.no

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Hvem var tredjemann i «gruppen»
De tre tenorer: Luciano Pavarotti,
Plácido Domingo og…?
Hvilken nordmann mottok Nobels
Fredspris i 1921?
Hvilket fotballag i OBOS-ligaen
spiller på Briskeby stadion?
Hvilken «tøffing» spiller tyven Eddie
Hawkins i den amerikanske filmen
Hudson Hawk fra 1991?
I hvilket europeisk land, som blant
annet grenser til Østerrike, er
Balaton-sjøen landets største innsjø?
Ved hvilken fjord ligger
Preikestolen?
Hvor mange fotballag spiller i
Toppserien (øverste divisjon for
kvinner)?
Hva heter borettslaget der Roy
Narvestad er driftsleder?

Haugenstua borettslag fyller 50
år! Jubilanten består av ti blokker,
882 leiligheter og hele 70 mål med
uterom. Haugenstua var det første
OBOS-borettslaget som fikk en
egen utomhusplan. Den la blant
annet opp til noe helt nytt, nemlig
hageparseller for beboerne.
Mellom blokkene ble det opparbeidet femti kjøkkenhager hvor
grønnfingrede drabantbyfolk kunne
plante bærbusker, grønnsaker og
blomster. Var det noen som trodde
at urbant landbruk var et nymotens
påfunn? Gratulerer til hagepionerene på Haugenstua!

SVAR: 1. Oberstdorf (i Bayern, Tyskland) 2. Øystein Sunde 3. «Fångad av en stormvind»
4. Grisens år 5. Korse 6. Apollon 7. Molter 8. José Carreras 9. Christian Lous Lange (delt med
svenske Hjalmar Branting) 10. Hamarkameratene (Ham-Kam), Hamar 11. Bruce Willis 12. Ungarn
13. Lysefjorden 14. 12 15. Tertitten (TV-serie på NRK, Narvestad spilles av Robert Stoltenberg)

Husmødre og barn i kålåkeren på
Haugenstua i 1973.

Vaktmestertjenester

BRANNSIKKERHET!

Radio Gaga

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

www.oslo-brannsikring.no

8.

15.

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

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

Kål og betong

OBOS-quizen
av Eddie Chr. Thomas

Spesialrabatt til borettslag/sameier!

JOHN BEVERLEY NICHOLS

Test deg selv!

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

Radonmåling

En av Oslos ledende låsesmeder!

Baktrappa

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

Låsesmeder

Fasade og tak – vår sak!

www.lovastransport.no

Postkasser

www.trigonor.no 69 27 90 10

Blikk/kobberslagere

Tlf: 23 24 50 00

Om alle mennesker hadde
en hage å stelle med, ville
verden endelig få leve i fred.

FOTO: JOHN MYHRE

Garasjeanlegg

Anleggsgartnere

INTERIØR
INTERIØR
INTERIØR

DEKORASJON
DEKORASJON
DEKORASJON

Tlf.: 22 88 45 80
TLF

22 61 63 00

EPOST

post@kaasa.no

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

vaktmester-oslo.no

Elektriker


       
 
 


 



Knem & Næsvik AS

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

NYT VÅREN
- LA OSS HJELPE DEG!
FEIING OG SPYLING
CONTAINERUTLEIE
GARTNERTJENESTER

Tlf 23 17 22 00 / vk.no

BOLIG & MILJØ 49

-f

llllll'7T:I

.....

I youtube.com/LumonNorge
facebook.com/LumonNorge
.

Vi leverer låsesmedtjenester i Oslo og Akershus
Serviceavtale - Kort responstid - Døgnvakt

•Adgangskontroll
•Elektronisk avlåsning
•Låssystem
•Dørautomatikk
•Service på hele dørmiljø
•Reparasjoner / Feilsøking

SMARTair®

•Postkasser / Postkasseanlegg

LÅS1 AS Oslo og Akershus
Tlf. 41 70 00 00
post@las1.no www.las1.no

BOLIG2019

Lumon Balkonginnglassing
- er en investering

16 LOKALE EIENDOMSMESSER
I LØPET AV 2019
En innglasset balkong gir et trivelig ekstrarom i ditt hjem

Ønsker du å spise frokost på balkongen uten å plages av den kalde vinden? Lumons
balkonginnglassing forvandler et åpent vind- og værutsatt rom til et svært innbydende og beskyttet oppholdsrom.

Lumons balkongglass sparer energi

Norfax AS sikrer skreddersydde produkter til akkurat ditt

Opptil 10,7 prosent og i gjennomsnitt hele 5,9 prosent besparelse i energiforbruket
som går med til oppvarming av bolighus. Lumons produkter bringer kundene nærmere miljøet og naturen gjennom terrasser og verandaer. Vi ønsker å verne om vårt
felles miljø ved å produsere produkter med lang levetid av resirkulerbare og slitesterke
materialer. Lumon skaper trivsel langt inn i framtiden.

prosjekt. Vi er opptatt av bærekraftige og unike løsninger,

lnnglasset balkong er en investering
- Bestill et hjemmebesøk for gratis planlegging og kostnadsoverslag!

designet for å tåle mange års bruk samt et nordisk klima.
BERGEN | BODØ
DRAMMEN | EIDSVOLL
HAUGESUND
KRISTIANSAND
LILLEHAMMER
OSLO | SANDEFJORD
SARPSBORG
STAVANGER | ARENDAL
TROMSØ | TRONDHEIM
TØNSBERG | ÅLESUND

Norfax AS - det trygge valget av leskur, utemøbler og sykkelparkering
Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller. Tlf. 66 80 56 12 norfax.no

Tlf. 22 32 33 88

Hvamsvingen
ms n n 7, 2013 Skjetten
tt n
post@lumon.no • wwww.lumon.no

post@lumon.no •wwww.lumon.no

Les mer på www.bolig2019.no
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Returadresse: Bolig & Miljø, Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Kontakt oss
i dag for gratis
befaring og
pristilbud!
2018 / Cort Adelersgate 33, Oslo.
Nytt sinktak, vinduer og fasade.

2018 / Rabben borettslag, Oslo. Nye tak.

2018 / Jerikoveien 28, Oslo.
Nye vinduer, etterisolert og kledd med skifer.

Din totalleverandør innen vedlikehold
og rehabilitering!
Tak / fasade / blikkenslager / solcellepanel / vindusutskifting /
mur / maling / fukt og lekkasjeproblematikk / sanering av sopp og råte

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

