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Vi utbedrer, rehabiliterer
og kontrollerer vannog avløpsledninger

Leder
Fra Oslo i 2006. Etterstad ses nederst
i bildet med kvartalet Etterstad 1
borettslag, som var det første
i OBOS-historien.
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Vi leverer og monterer
nøkkelferdige nedgravde
avfallsanlegg

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

Overvann
Fra problem
til park
Side 18–21

Bomiljø
Engasjerte
beboere
Side 34–39

OBOS
og eierlinja
I år er OBOS 90 år. Et av målene til
stifterne av OBOS, arkitekten Jacob
Christie Kielland og tømreren og
fagforeningsmannen Martin Strandli,
var å etablere en organisasjon som
kunne sørge for kontinuerlig bygging
av boliger og som ikke ble lagt ned
når det første prosjektet var ferdig,
slik det skjedde etter byggingen av de
forskjellige Egne Hjem-prosjektene og
Ullevål Hageby, som alle ble bygget før
stiftelsen av OBOS
Å eie sin egen bolig var uvanlig
og helt utenkelig for de ﬂeste innbyggerne i Oslo og de andre store byene
i Norge på den tiden. I Oslo var det kun
rundt fem prosent som eide sin egen
bolig i 1929. Alle andre bodde i leid bolig, som regel eiet av private gårdeiere.
Stifterne av OBOS ønsket noe annet.
De så blant annet til Sverige og til HSB,
som ble opprettet i 1924, og de besluttet at OBOS skulle bygge kooperative
boliger hvor beboerne eide boligene og
boligbygget i felleskap – borettslaget.
Dette var starten på eierlinja i Norge.
På tvers av partilinjene ble dette også
virkemiddelet i det offentliges boligpolitikk i de første tre–ﬁre tiårene etter
andre verdenskrig. Det har vært og er
avgjørende viktig for sosial stabilitet
og sosial bærekraft i norske byer at
beboerne eier sine egne boliger og sin
egen tomt, og at det er tilrettelagt for
systematisk vedlikehold og rehabilitering av bygningsmasse og uteområder.

Våre høyt kvaliﬁserte fagarbeidere:
• utbedrer skader på vann- og avløpsledninger
• utfører lekkasjesøking på vannledninger
• høytrykkspyler vann- og avløpsledninger

Vi bistår oppdragsgiver med:
• prosjektering
• dimensjonering
• innhenting av nødvendige tillatelser for
etablering av nedgravde avfallsbrønner

Elbil-lading
De vanligste
spørsmålene
Side 29
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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

MER NYBOLIGSALG: OBOS-konsernet solgte 1893 nye boliger
i Sverige og Norge første halvår i år. Det er en økning på 12 prosent
sammenlignet med første halvår i fjor. Samlet hadde OBOS-konsernet
5524 boliger under produksjon per 30. juni.

Satser på digitale
nøkler

Dugnad
for miljøet
OBOS oppfordrer folk
over hele landet til
å gjøre én bærekraftig
endring i september.

et tar tid å endre en vane
– eller uvane, for den saks
skyld. Sammen med forskermiljøet cChange har OBOS
tatt initiativet til «30 dager for
miljøet», hvor folk blir utfordret
til å gjøre en liten endring i sin
hverdag. 30 dager kan være nok
til å endre en vane – som å kaste
mindre mat eller å kildesortere
all plast.
– Når mange gjør en innsats,
blir effekten stor. Derfor håper
vi på å få med oss ﬂest mulig, sier miljødirektør Birgitte
Molstad i OBOS.

D

RØRFORNYING?

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

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

Et større nettverk. Professor
Karen O’Brien ved Universitetet
i Oslo er en av gründerne av
cChange. Hun forteller at
«30 dager for miljøet» ikke bare
handler om karbonfotavtrykk,
men også om hvordan vi forholder oss til endring.
– Målet er at deltakerne skal
se at de er en del av et større
nettverk som de kan påvirke
og inspirere. På den måten vil
ringvirkningene av prosjektet ha
en mye større effekt enn hvor

mye CO2-utslipp som er spart,
sier O’Brien.
Grønnere boligselskap. Det er
ikke bare enkeltpersoner som
kan gjøre små endringer. Også
boligselskap kan ta enkle grep
for å bli mer miljøvennlig. Trygg
og tilgjengelig sykkelparkering
bidrar til at det blir enklere for
beboere å velge sykkel fremfor
bil. Små grep kan også gjøres for
å tilrettelegge for kildesortering.
Ved å ha kortere vei til papirinnsamlingen enn til restavfallet, eller å ha alle fraksjoner på samme
sted, blir det enklere for beboerne
å kildesortere. Heng gjerne opp
lapper om hvor nærmeste gjenbruksstasjon er. Eller kanskje legge
ut info om Nabohjelp-appen på
hjemmesiden til boligselskapet?
Det kan bidra til mer delingsøkonomi blant beboerne.
Tar du utfordringen – og vil du
utfordre beboerne til å bli med
på miljødugnad i september?
Info og inspirasjon ﬁnnes på
30dagerformiljoet.no og facebook.com/30dagerformiljoet.

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!

OBOS har inngått samarbeid
med Unloc, et selskap som
tilbyr digitale nøkler som
kan deles med andre via en
app. Unloc baserer seg på
en åpen plattform som kan
brukes på ulike låssystemer.
Det skal nå gjennomføres
et prosjekt blant hundre
OBOS-forvaltede boligselskap i Oslo, og disse vil få
gratis installering av digitale
nøkler til døra i oppgangen. Boligselskap som er
interessert i å delta i dette
prosjektet kan ta kontakt via
obos.no/obos-nokkel.
Med løsningen kan du via
mobilen sende en digital
nøkkel til de du ønsker å
slippe inn. En liten chip med
bluetooth blir montert og
skjult inni callinganlegget,
og dermed må ingenting byttes i døra inn til oppgangen.
Det betyr at man også kan
benytte den gamle nøkkelen
for å låse opp. Til leiligheter
og andre steder som ikke har
elektronisk sluttstykke, kan
det monteres en elektronisk
lås for å benytte den digitale
løsningen fra Unloc.

Kontakt redaktør
Henrik Sørlie på
tlf. 92665225 eller
henrik.sorlie
@obos.no
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Entré nyheter

Boligforskning
OBOS Living Lab bygges nå på Vollebekk i Oslo. Det skal bli et levende laboratorium for fremtidens
boliger. Når bygget står klart skal 36 leiligheter fylles med nye produkter og nye konsepter. Leietakerne
skal bidra med erfaringer underveis, og målet er å ﬁnne løsninger som gir folk et enklere og bedre liv.

• Vaktmester
• Renhold
• Vedlikehold av uteområder
•%HUHGVNDSVYDNWĪī
•+06ĥELVWDQG
• Tilkalling og håndtering av alle underleverandører
(WWNRQWDNWSXQNWħpQIDNWXUD
9LKDUGULIWHW2%26CHLHQGRPPHUVLGHQĥWDOOHWRJHULGDJ2%26VLQIRUHWUXNQH
leverandør innen eiendomsservice.
9LWLOE\UNYDOLWHWWLONRQNXUUDQVHG\NWLJHSULVHURJ2%26ĥUDEDWW

Podkast om
bolighistorien

&RRU(LHQGRPVGULIWHUHQGHODYGHWQRUGLVNH&RRUĥNRQVHUQHWRJHUHQDYPDUNHGVOHGHUQHLQQHQHLHQGRPVVHUYLFH
9LHULGDJFDGULIWVWHNQLNHUHVRPGULIWHUQ UPHUHHLHQGRPPHUL2VORĥRPUnGHW
www.coor.no

1980-tallet har de ulike meninger om prisregulering av boliger.
– Skrotingen til Willoch var
den største ulykken, sier APveteran Berntsen, mens Willoch
har en ganske annen versjon.
Tidligere konsernsjef i OBOS,
Martin Mæland, forteller fra
sine erfaringer gjennom ﬁre
tiår med boligpolitikk. I podkasten er det også intervjuer med

Historien
viser at ﬂere
enn Willochregjeringen
bidro til et fritt
boligmarked.

– Den norske bolighistorien er
både kompleks og fascinerende.
Vi håper at podkasten gir en
nyttig innføring i de sentrale
emnene – fortalt på en underholdende og lettfattelig måte,
sier Kronborg.
De sju episodene ﬁnner du på
obos.no/podcast/hjemlengsel
eller på Spotify, Acast og Apple
podcasts. //

Skrotingen til
Willoch var den
største ulykken.
Thorbjørn Berntsen

kjente økonomer, historikere,
arkitekter, samfunnsgeografer
og sosiologer – i tillegg til sykepleieren og andre folk som gir
sine historier fra det norske
boligmarkedet.

FOTO: ARILD OPHEIM

BOS har lagd podkasten
Hjemlengsel, og nå er
samtlige sju episoder å ﬁnne på
nettet.
– Podkasten har blitt til ut fra
et ønske om å grave i den nære
bolighistorien og forstå hvordan
norsk boligpolitikk har utviklet
seg. Vi ser blant annet på hvorfor
nordmenn har blitt så opptatt
av å eie sin egen bolig, og om
dette alltid er en god politikk. Vi
har invitert folk som har formet
boligpolitikken, forsket på den
og folk som bor, sier arkitekturhistoriker Anne-Kristine
Kronborg i OBOS.
Podkasten tar blant annet opp
eierlinja, bolignød, prisregulering, boligkvalitet, boligkrakk,
planlegging av drabantbyene
og dagens boligmarked. Kåre
Willoch og Thorbjørn Berntsen
er blant de mange intervjuobjektene. I dag som på

O

FOTO: ILJA C. HENDEL

Nå kan du lytte deg
gjennom utviklingen av
det norske boligmarkedet
fra 1920-tallet til i dag.
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Bomiljø møteplasser

Verdifulle møteplasser
Fellesområdene i et boligselskap påvirker både
bomiljøet og boligprisene.
TEKST: HENR IK SØR LIE OG A M A LIE MOLDSKR ED

FOTO: HENRIK SØRLIE
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eliggenhet, størrelse og
planløsning er viktige
faktorer når verdien på en bolig
skal fastsettes. Men ikke glem
at gode fellesområder også har
betydning.
– Det er vanskelig å sette
kroneverdi på det, men det er
ingen tvil om at helhetsinntrykket har stor betydning.
Salgsoppgaven blir mye ﬁnere
hvis du kan vise bilder av et
hyggelig nærområde. Det bidrar
til å trekke ﬂere på visning, sier
salgsleder Erik Tharaldsen i
OBOS Eiendomsmeglere.
Han tror stadig ﬂere er opptatt
av det grønne, et sted der de kan
ﬁnne roen og slå av en prat med
naboen. Og barnefamilier verdsetter å ha gode lekeområder
like utenfor døra.
– Fine fellesområder gir
inntrykk av et veldrevet boligselskap og et bra sted å bo. Det
kan absolutt ha betydning i budrunden, sier Tharaldsen.

B

Trivsel. I tillegg til prisøkning på
boligene, handler det selvsagt
om trivsel for beboerne. Hvordan
skal styret gå fram hvis man vil
oppgradere fellesområdene?
– Det avhenger naturligvis av
utgangspunktet, ambisjonsnivå
og budsjett, sier landskapsarkitekt Anne Cecilie Oterkjær
i OBOS Prosjekt.
Man må lage en plan, og en
god start kan være å sette ned
en hagegruppe blant beboerne.
– Det første disse bør gjøre er
å kartlegge grunnleggende ting,
som å se på hvor sola skinner,
hvor på tomten folk pleier å
gå, og hvor snø legges om

Parken fra
1920-tallet har
fått en kafé rett
over gaten, og
på fortauet er
det fortsatt en
telefonkiosk.
– Jeg liker
denne parken
veldig godt,
sier Mette
Røkke, som bor
i Bærum men
er oppvokst på
Majorstuen.

Park i gammel stil
To ildsjeler har bidratt til at en
nedslitt minipark er blitt rustet
opp til slik den en gang så ut.
På Fagerborg i Oslo ligger
Jessenløkken boligsameie
som sto ferdig i 1922. De 208
boligene er fordelt på nesten ﬁre
kvartaler, og i midten ligger en
park som på folkemunne kalles
«Lille Jacob». Før arbeidet ble
satt i gang var parken nedslitt og
fontenen stod stille, men nå har
den fått nytt liv takket være initiativ fra Angela Amoroso og Tor
Smaaland. I et av bedene er det
planter av den urgamle sorten,
mens i et annet er det mer vanlige matplanter som tomater.
– Ønsket er at parken skal

bidra til liv mellom husene
rundt Fagerborg, både i form
av kulturopplevelser og
pedagogisk læring. Vi kaller
«Lille Jacob» for Norges største
minste park, sier Tor Smaaland.
De to er ikke i tvil om at oppgraderingen har gitt et tilskudd
til bomiljøet.
– Jeg har fått mye positiv
respons fra beboerne, og vi ser
at det er langt ﬂere som bruker
parken i dag. Dessuten er det
hyggeligere å ha arrangementer her etter oppgraderingen. Vi
har blant annet hatt diktopplesninger, musikk, sang og maling
av påskeegg, forteller Angela
Amoroso.
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Bomiljø møteplasser

FOTO: HENRIK SØRLIE

Fra plen til park

Fine fellesområder gir inntrykk av et veldrevet
boligselskap og et bra sted å bo. Det kan absolutt
ha betydning i budrunden.
Erik Tharaldsen
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Sintef anbefaler et minimumsfall
på seks centimeter målt tre meter
ut fra bygning, altså 1:50. Vann
fra nedløpsrør bør ledes vekk fra
husveggen, sier Oterkjær.
Stadig ﬂere setter opp
egenvektapparater som de
voksne kan bruke mens de
passer på barna ved lekeplassen.
Eller omvendt, at hele lekeplassen blir bygd ned og omgjort til
andre formål.
– Vi ser at en del borettslag
kutter ut en eller ﬂere av lekeplassene. Årsaken kan være at
barn i større grad er med på organiserte aktiviteter, og det er blitt
mindre behov enn før. Men strenge forskrifter bidrar nok også til
at enkelte styrer synes det blir

Svart er med
på å fremheve
andre farger,
og bidrar til et
mer eksklusivt
inntrykk. Her fra
en bygård i Oslo
sentrum.

for stort ansvar å opprettholde
alle lekeplassene. Jeg oppfordrer
til å legge til rette for naturlige
lekeplasser. Er det for eksempel
et bittelite skogholt på tomten,
bør dette beholdes. Det gir barn
muligheter til klatring, rollelek
og gjemsel – for å nevne noe.
Hun minner om at det biologiske mangfoldet trives best
hvis ikke alt er striglet.
– Døde trær, blomstereng,
busker og kratt er bra for miljøet.
Ulempen er at mange synes
det ser stygt og rotete ut, men
det virker å være en holdningsendring på gang. Folk er ikke
like opptatt av å ha en stor og
kortklipt plen på fellesområdet.
Det skal være et variert uterom
der det også er plass til dyr og
insekter.

Pedram Roohi
og sønnen Pardik
tar en liten pause
fra fotballen.
Det oppgraderte fellesarealet i
Ringnes Park Vest
sto ferdig i mai,
og bruken har økt
enormt.
FOTO: ARILD PEDERSEN

Husk det grunnleggende. Man
må også huske på de mer
elementære behovene, som
sykkelparkering og overvannshåndtering.
– Drenering er dyrt, men en
kortsiktig løsning kan være å
sikre at det er fall fra husveggen.

FOTO: VILDE WAMMER

vinteren. Det er dessuten viktig
å ta mål og sjekke tomtegrenser.
Mange har blitt overrasket
over hvor tomten slutter, sier
Oterkjær.
Stikkordene «kos og hygge»
pleier å være et godt utgangspunkt for et vellykket uterom.
– Folk liker møteplasser som er
litt skjermet, men samtidig slik
at du har oversikt. En pergola er
ofte populært, gjerne kombinert
med en grill og stemningsfull
belysning. Noen kombinerer
med tilgang på vann og strøm
for å lage et enkelt utekjøkken.
Dyrkeområder – særlig med
pallekarmer – dukker opp i stadig
ﬂere boligselskap, men Oterkjær
fremhever at det er en fordel om
man har en ildsjel som bidrar til
å holde orden og som kan veilede
mer uerfarne dyrkere.
– Hvis ikke kan det bli mye
jobb på styret eller vaktmester
når det gjelder rydding og vedlikehold av et slikt område.

Ringnes Park Vest er et boligsameie i bydel Sagene på grensen
mot Grünerløkka. Det består av 510 seksjoner bygget i 2008–
2012, men fellesarealet har vært lite brukt. Det besto i hovedsak
av en stor gressplen og et vannspeil. Styret ﬁkk gjennomslag for
å bruke penger på oppgradering, og de har også fått økonomisk
støtte fra OBOS. Nå har det blitt beplantning og sitteplasser
rundt vannspeilet. Gressplenen er inndelt i soner med frukttrær,
busker, benker og en liten fotballbane – i tillegg til ti dyrkekasser, steinlagte stier og oppgradert belysning.
– Vi ser at bruken har økt enormt. Folk slapper av på plenen,
og det er blitt langt ﬂere unger som leker her. Dessuten er det
blitt pent å se på fra balkongene. Jeg tror oppgraderingen betyr
mye for bomiljøet – og det bidrar nok også til verdiøkning på
boligene, sier styreleder Marianne Husum.

Fagfolk. Ved større prosjekter
kan det være smart å koble inn
en uavhengig landskapsarkitekt
til å lage en plan og innhente
pristilbud.
– Du kan også gå rett til en
entreprenør, men da blir det
vanskeligere å sammenlikne
priser. En del hagesentre er behjelpelige med å lage en plan for
mindre prosjekter, sier Oterkjær.
Interiørarkitekter kan bistå ved
oppgradering av innvendige
BOLIG & MILJØ 11

Bomiljø møteplasser

Tlf.: 22 38 92 92
FOTO: HENRIK SØRLIE

Folk liker møteplasser som er
litt skjermet, men
samtidig slik at du
har oversikt.
Anne Cecilie Oterkjær
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FOTO: HANS-OLE HUMMELVOLL

fellesområder, som trappeløp og
korridorer. De kjenner markedet og kan hjelpe med å ﬁnne
både nye og gamle produkter, for
eksempel hvis du skal erstatte
ødelagte ﬂiser i oppgangen.
– Hvis fellesarealene har behov
for fornyelse, kan man komme
langt med enkle midler. Pent avstemte farger er et hovedvirkemiddel. Mange har hvitmalte
korridorer og oppganger, men
vår erfaring er at mørkere farger
gir mer karakter, sier interiørarkitekt Monica Marie DavidAndersen i Ramsøskar Interiørarkitekter.
Fordi det er snakk om gjennomgangsarealer, kan man gjerne være litt dristig i fargevalget.
– Men det betyr ikke at du må
gå for knall oransje i oppgangen. De nye rosafargene eller
dempede blå- og grønnfarger er
det mange som liker, sier DavidAndersen, og legger til at det er
praktisk med en mørk brystningsfarge på de mest utsatte
partiene i trapperommet.
– Husk også at lyssetting
har mye å si for inntrykket.
Spesielt ved inngangspartier
er det viktig, men lys kan også
brukes som dekorelementer, for
eksempel lamper som kaster lys
oppover veggene. //

På den mest
solrike plassen
ﬁkk de etablert
en ny sittegruppe. For bedene
er planen å
slippe altfor
mye luking.
Under
pergolaen kan
man samles
året rundt, det
handler bare om
å kle seg riktig.

Vaktmester Andersen AS ivaretar eiendommen i et langsiktig perspektiv.
Dette betyr i praksis at vi er styrets øyne i eiendommen. Vi rapporterer og
følger opp alle avvik.

Vi sørger for et godt miljø
For at et langsiktig perspektiv skal bli ivaretatt for en eiendom er det
viktig at alle deler av eiendommen blir sett – dette er vår jobb!

Fikk tilbake lyset
I bydel Gamle Oslo ligger
Arctandersgate 1 boligsameie,
som består av 45 seksjoner
ferdigstilt i 2003. Med årene
har trær og busker vokst seg
høye og skapt en mørk hage,
og det var buskas som krevde
mye luking. Dessuten var det en
gammel lecapeis som holdt på å
falle sammen. Sameiet bestemte seg for å oppgradere og tok
kontakt med fagfolk.
– Vi ﬁkk hjelp av en landskapsarkitekt til å ta mål og lage
et forslag. Det var smart å få
hjelp av fagpersoner, men vi har
bidratt mye selv og gjort noen
endringer i den opprinnelige

planen, sier styreleder Marianne
J. Jørgensen.
Fire trær ble fjernet for å
slippe inn mer lys i den smale
hagen. De ﬁkk bygd steintrapp
og mur og nye bed, og det ble
etablert to sittegrupper – en av
dem med pergola og ny peis.
– Til belysningen har vi brukt
12 Volt. Dette kunne vi sette opp
selv, og det har spart oss for en
del penger, forteller Jørgensen,
som tror beboerne er godt fornøyd med sluttresultatet.
– Det virker som folk trives og
er stolte av hagen. Nå brukes
den i større grad både til bursdager og andre anledninger.

Vi trives med å ta vare på de eiendommene vi er satt til å ta vare på og
leverer våre tjenester på en skikkelig måte i henhold til god norsk standard.
Vi har fem avdelinger som alle jobber for at våre kunder skal ha et godt bomiljø:
=HR[TLZ[LY- daglig tjeneste som ser eiendommen og rapporterer avvik
9LUOVSK - renhold av alle fellesområder
.HY[ULY - sørger for at uteområdet innbyr til trivsel
=LKSPRLOVSK - generelt vedlikehold av byggmasse
4HZRPU - alt som handler om maskinleveranse
(vinter- og sommertjenester, garasjevask m.m.)
vaktmesterandersen.no
Tlf.: 22 38 92 92

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende befaring!
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Bomiljø biltraﬁkk

Nå er det innkjøring
i borettslaget døgnet
rundt, til og med
på natten kjører
dieselbiler inn og
vekker folk, for å levere
rundstykker.

Humper i veien
Går til kamp mot uønsket traﬁkk i borettslaget.
TEKST: HEIDI RØNEID FOTO : A R ASH NEJA D

Kurt Bastiansen

erdalstoppen borettslag har
traﬁkksikkerhet på agendaen,
og det er både bommer og fartsdumper for å redusere biltraﬁkken på borettslagets område.
– Vi har selvlukkende bommer,
men kommer trolig til å bytte de
ut med låsbare bommer, slik vi
har hatt tidligere. Det er fordi vi
er plaget med mye traﬁkk, blant
annet på grunn av sløve beboere
som ikke vil bære poser, men
velger å kjøre helt til døren, sier
styreleder Kurt Bastiansen.
Når bommene ikke kan låses
er det enkelt å kjøre inn i borettslaget, også for håndverkere
og budbiler.
– Nå bestilles mye via internett
som sammen med brødbokser,
matkasser og pizza leveres til
døren. Nå er det innkjøring i
borettslaget døgnet rundt, til
og med på natten kjører dieselbiler inn og vekker folk, for
å levere rundstykker. Vi har
skrevet til leverandørene og sagt
at kjøringen må opphøre. Det
blir bedre en stund, men så sklir
det ut igjen, sier han.

– De som er imot bommer
og fartsdumper begrunner det
gjerne med komfort. Det er kaldt
å gå ut av bilen og åpne en bom
om vinteren. Å kjøre over fartsdumper reduserer komforten,
og personer med sportsbiler
risikerer at fartsdumpen slår
oppi bilen. Noen synes også det
er unødvendig bruk av midler
og at styret heller bør informere
ved hjelp av skilt og rundskriv,
sier forvaltningssjef Johnny
Ademaj i OBOS.

L

Vil forhindre ulykker. Uteområdet i Lerdalstoppen brukes av
barna som bor i borettslaget. Det
er av hensyn til dem at boretts14 BOLIG & MILJØ

– Jeg synes
ikke bommen
fungerer i det
hele tatt. Den er
ødelagt og blir
stående åpen,
og jeg må ut og
lukke den, sier
Anne Kristin
Anmarkrud.

laget vil redusere traﬁkken på
området.
– Forslaget kom fra beboere
som har barn. Det er mange barn
her, og de skal få leke fritt i borettslaget uten av foreldrene blir
redde for at de skal bli påkjørt,
sier Bastiansen.
Forslaget ble tatt opp på
generalforsamlingen, og de aller
ﬂeste beboerne var positive. Men
det er ikke uvanlig at noen ikke
ønsker bommer og fartsdumper
der de bor.

FA K TA

Tilgang for
utrykningskjøretøy
Hvis bommen skal låses, må
man sørge for å velge en
med universalnøkkel som
utrykningskjøretøy bruker på
kommunens bommer. Ta kontakt med kommunen for å få
informasjon om hvilke bommer
de anbefaler.

Kjenn lovverket. Det at styret og
beboere er positive til bommer
og fartsdumper betyr ikke nødvendigvis at de kan monteres.
– Styret må først fastslå hva
slags vei det er og hvem som eier
den. Dersom det er en intern
vei på borettslagets grunn, men
som er bred nok til at man kan
kjøre på den, kan borettslaget
gjøre som de måtte ønske. Men
dersom veien er kommunal, eller
den er åpen for og benyttes til
alminnelig ferdsel, må man ha
kommunens tillatelse til å sette
opp bommer eller fartsdumper, sier juridisk direktør Terje
Sjøvold i OBOS.
Veien kan også ha særskilt
status med tanke på regu-

– Det er farten som
er problemet. Fem
kilometer i timen er
vanskelig å kjøre i.
Noen er veldig ﬂinke,
men langt fra alle. I
alle fall ikke budbilene,
sier styremedlem Bjørn
Einar Hanstveit.

BOLIG & MILJØ 15

Bomiljø biltraﬁkk
A part of San Sac Group
FA K TA

Dersom veien er kommunal, eller den er åpen for og
benyttes til alminnelig ferdsel, må man ha kommunens
tillatelse til å sette opp bommer eller fartsdumper.
Terje Sjøvold, OBOS

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

Krav
om skilting
Det er krav om skilting hvis
borettslaget setter opp
hinder i veien.
– Her må man holde
tunga rett i munnen.
Dersom det er en offentlig
vei skal det være offentlige
skilter, det vil si skilter med
ﬁre farger. Er det en privat
vei skal man bruke svart/
hvitt-skilter. Det er heller
ikke lov å blande offentlige
og private skilter på samme
vei, sier juridisk direktør
Terje Sjøvold i OBOS.

Vi leverer hele eller deler av prosessen
ing
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Andre løsninger for borettslag
MILJØHUS

PARKMØBLER

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

Betalbom

Lerdalstoppen
borettslag skal
skifte ut avtagbare
fartsdumper med
permanente fartsdumper.

leringsplanen, så Sjøvold
anbefaler å ta kontakt med
kommunen for å være på den
sikre siden.
– Det ﬁnnes eksempler på at
borettslag har gått for fort fram
og satt opp fartsdumper fordi de
vil redusere farten. Så kommer
kommunen med bulldoser
og fjerner dumpene fordi veien
brukes til alminnelig ferdsel,
sier han.
Permanente fartsdumper. Lerdalstoppen borettslag har også
fartsdumper, som kan tas av
om vinteren. Men nylig vedtok
generalforsamlingen at borettslaget skulle få permanente
fartsdumper.
– Når man kjører i borettslaget
skal man kjøre i gangfart, som er
maks fem kilometer i timen. Det
overholdes ikke, og folk kjører
fort også om vinteren. Beboerne

Noen borettslag setter opp
bommer med betaling, for
å gjøre det ekstra ugunstig
å kjøre inn i borettslaget.
– Noen ganger må man
kjøre inn, for eksempel ved
ﬂytting. Men ved å innføre
betaling blir terskelen
for at man kjører til døra
litt høyere, sier forvaltningssjef Johnny Ademaj
i OBOS.
Ønsker borettslaget
en bom med betaling må
tillatelse innhentes fra
kommunen.
– Kommunen fastsetter
en makssats man kan ta
for å passere bommen, så
kan borettslaget velge et
beløp opp til den satsen,
sier Terje Sjøvold, juridisk
direktør i OBOS.

Tips!

ønsker derfor fartsdumper hele
året, sier Bastiansen.
Selv om beboere fremdeles
kan kjøre inn med låsbare porter
tror styrelederen at det vil redusere kjøringen noe.
– Låsbare porter begrenser i alle
fall veldig med tanke på pakkelevering og håndverkere. Og så
må vi fortsette å ta tak i de beboerne som er sløve, sier han. //

– De kjører
kanskje litt for
fort, sier Ella
(7 år) om bilene
som kjører i
borettslaget.

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

MolokDomino®

Ny avfallsbrønn fra Molok®

Sørg for å behandle saken
og legge den fram for beboerne på riktig måte. God
kommunikasjon er viktig,
da unngår styret irriterte
beboere i etterkant.
Fartsdumper og bommer
kan hindre den gode ﬂyten
i vaktmesterens arbeid
på grunn av at bommer
må åpnes manuelt og
fartsdumper kan måtte
måkes manuelt. Sørg for
god kommunikasjon med
vaktmester for å ﬁnne gode
løsninger.

NYHET
MolokClassic®

Metro full undergrunn

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00 Mail: ofﬁce@strombergs-plast.no
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er en ny, arealeffektiv avfallsbrønn
– semi undergrunn – som baserer
seg på den kjente og velfungerende
Molok®-teknologien. MolokDomino®
er modulbasert, kan deles i 2
kammere og rommer inntil 5000
liter avfall. Tilbys også som
overﬂatecontainer (2000 liter).

Miljø overvann
– Det har blitt et veldig ﬁnt
fugleliv etter at vi ﬁkk vann
her, sier styreleder Morten
Hermansen (i midten), her
sammen med styremedlemmene Marianne Dahl Treseng
og Rune Edstrøm.

Fra problemvann til park
Nytt uteområde gleder både to- og ﬁrbeinte.
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D F O T O : I L J A C . H E N D E L

annet sildrer, fuglene
bader og det er en
behagelig ro på det nye
uteområdet i Manglerud
borettslag.
– Hele borettslaget trengte
vedlikehold, fra pipa til
under bakken. For å sikre
en helhet i prosjektet valgte
styret å inkludere uteområdet da dette uansett ville
bli oppkjørt og ødelagt av
store maskiner, sier styreleder Morten Hermansen.
Opprinnelig gikk det ﬂere
bekkeløp over borettslagets
område. De var lagt i rør før
borettslaget ble bygget, men
har likevel bydd på problemer.
– Vi sleit med overvann,
som vi ikke får ta ut på det
offentlige nettet. Det gjorde
at det var forferdelig vått i
deler av borettslaget, sier
han.

V

Problemvann. Myndighetene vektlegger at vann skal
gjenbrukes og at man ikke
skal slippe ut mer vann enn
nødvendig.
– Nå har det blitt lovpålagt
å fordrøye vann på egen
tomt, det vil si å sørge for
at det tar lenger tid før det
kommer ut i havet, sier Tor
Gundersen i OBOS Prosjekt.
18 BOLIG & MILJØ

Nå har det blitt
lovpålagt å fordrøye vann på
egen tomt, det vil
si å sørge for at det
tar lenger tid før det
kommer ut i havet.
Tor Gundersen, OBOS Prosjekt

Når vannet slippes ut i
mindre porsjoner blir det
lettere for kommunen å
håndtere det.
– Miljøet blir våtere,
villere, kaldere og varmere
og vannettet blir overbelastet. Før åpnet vannverkene
slusene og slapp alt ut i
havet, uten å rense det. Men
av miljøhensyn gjøres ikke
det lenger. Det er derfor så
viktig med alle de små tiltakene man kan gjøre, sier

entreprenør Torgeir Koteng i
Hagespesialisten.
Fjell. Borettslaget måtte
løse problemet med
overvann, og de ønsket å
skape samlingsplasser for
beboerne på uteområdet. I
en ellers lite attraktiv gressskråning tittet toppen av et
fjell opp, og styret kom på
ideen om å kombinere fjell
og vann i en park.
– Vi har drenert, og

Når vi ser på hvor
mye det kostet
å skifte postkassene
har dette vært veldig
billig sammenlignet
med hvor mye vi
får igjen.
Morten Hermansen
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Miljø overvann

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

STØTTE
Prosjek tet har
fåt t støtte fra
OBOS og Østen
sjø
bydel.

Uteområdet har blitt
drenert og vannet
brukes for å drifte damanlegget. Her ﬁnjusteres vannmengden.

Liv Marie Øiseth (t.v.) og
Liv Marit Henriksen ser
etter småﬁsk i dammen.

overvannet sluses ned i en
stor tank. Så renses det og
pumpes opp i bekken, før
det renner ned i tanken
igjen og pumpes opp på
ny, slik at vannet går i en
sirkel, sier Torgeir Koteng,
som ﬁkk oppgaven med å
videreutvikle ideen til en
ferdig park.
Langs bekken er det steinheller, utemøbler og planter.
Og når området er ferdig
skal det også være blomsterbed med humlevennlige
planter.
– Oslo bygges igjen med
bare overﬂater. Da er det viktig å ta vare på vegetasjonen
der man kan fordi det renser
luften. Vannet og bevegelsen
i vannet gjør også noe med
klimaet lokalt.
Lekkert. Parken er ikke ferdig ennå, men beboerne har
20 BOLIG & MILJØ

allerede tatt den i bruk.
– Jeg hadde besøk av
barnebarnet i helgen, og
hun var her hver dag og
vasset og styret med steiner.
Hun synes parken var helt
fantastisk, sier Tove, som
nyter en kopp kaffe ved ett
av bordene.
Men hun er ikke bare positiv til den nye parken.

– Det er ﬁnt her, men
det har jo kostet enorme
summer. Jeg vet ikke hvor
gjennomtenkt det med
kostnadene har vært, og det
må jo kreve en del vedlikehold også, sier hun.
Verdt det. At området har
kostet en del er det ingen
tvil om, men styrelederen er

likevel positiv.
– Kostnadsmessig utgjør
uteområdet en liten del i
den store sammenhengen
med resten av rehabiliteringen. Når vi ser på hvor
mye det kostet å skifte
postkassene har dette vært
veldig billig sammenlignet
med hvor mye vi får igjen,
sier han.
Styrelederen forteller
at styret ville skape et
borettslag som er attraktivt for både potensielle og
eksisterende beboere.
– Mange har blitt veldig
stolte av parken og tar med
venner og familie for å vise
den fram. Vi hadde en viss
anelse om hvordan vi ville ha
det, men det har blitt enda
bedre. Det er også ﬁnt å se
hvor naturlig samlingspunkt
parken har blitt. Da har vi
oppnådd det vi håpet på. //

FA K TA

Det regner mer
Nedbøren i Norge har økt med ca. 18 prosent siden
1900, og det har ﬂere steder vært en økning i episoder
med kortvarig intens nedbør. I framtiden viser framskrivningene en økt årsnedbør i Norge på ca. 8 prosent med middels utslipp og ca. 18 prosent med høye
utslipp, frem til 2071–2100.
Kilde: Noregs vassdrags- og energidirektorat

Blågrønn faktor
For å håndtere økt nedbør har Oslo kommune fokus
på såkalt blågrønn faktor, det vil si vannhåndtering og
vegetasjon. Dette skal sørge for at ﬂom- og overvann
håndteres og fordrøyes lokalt. I tillegg vil kombinasjonen av vann og vegetasjon gjøre at naturmangfoldet
styrkes og byens innbyggere får ﬁnere områder som
legger til rette for et godt byliv.
Kilde: Plan- og bygningsetaten i Oslo

Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!
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www.drogseth.no
// tlf. 22 32 32 50

Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

NEDGRAVDE LØSNINGER er framtidens avfallshåndtering, både

for private borettslag og for offentlige områder. 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.
Tømmingsprosessen er dessuten enkel for renovatørene.
Våre løsninger bidrar til et renere og mer estetisk bomiljø.

Foto: Nadia Frantsen

Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med å finne den løsningen
som passer best hos deg!

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Miljø grønne energiformer

Varmepumpe,
fjernvarme eller solcelle?

Når alle kostnader er tatt med, inkludert
vedlikehold, og man bytter fra olje eller elektrisk
varme, halveres energikostnadene.

Her er de mest aktuelle energiformene for boligselskap som vil
ha grønn energi.

Joakim Larsen, OBOS Prosjekt

TEKST: HEIDI RØNEID

FA K TA

VARMEPUMPER

FJERNVARME
Søk støtte

Bergvarme
Utnytter energi lagret i bakken, hvor
temperaturen er mer eller mindre
konstant. Energibrønner bores ca.
300 meter ned i bakken og varmen
avgis til varmt tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer eller
viftekonvektorer. Boligselskapet må
derfor ha et felles varmeanlegg eller
tappevannsanlegg for varmtvannsberedning.
Bergvarme er godt egnet for
boliger med stort oppvarmings- og
varmtvannsbehov, og i en normalsituasjon leveres 2/3 av energibehovet gjennom anlegget.
– Når alle kostnader er tatt med,
inkludert vedlikehold, og man
bytter fra olje eller elektrisk varme,
halveres energikostnadene. I et
borettslag med 60–80 leiligheter vil
det ta ca. 10 år før anlegget er nedbetalt, sier energirådgiver Joakim
Larsen i OBOS Prosjekt.
Fordeler
Fornybar og fossilfri energi, som
gir et godt klimaregnestykke.
Ingen lokale utslipp.
Energien er gratis og anlegget produserer omtrent like mye energi
gjennom hele året.
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Energibrønnene er skjult under
gress eller asfalt.
I utgangspunktet lite støy.
Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
Energibrønnene har lang levetid –
over 100 år. NB! Varmepumpa har
kortere levetid.
Kan brukes til kjøling om sommeren hvis boligen har viftekonvektorer.
Ulemper
Høy investeringskostnad på grunn
av brønnboring.
Grunnforhold kan gjøre boringen
dyrere enn først antatt, og det kan
være et usikkerhetsmoment rundt
hvor mye energi som kan tas ut av
brønnen.
Varmeanlegget kan være dimensjonert for høyere temperaturer
enn det bergvarmen kan levere,
som kan være et problem på de
kaldeste dagene. Det kan derfor
også være behov for en elektrisk
energikilde eller biofyring til
spisslast.

Luft-luft

Vannbåren varme

Henter energi fra luften utendørs og
varmer opp luften innendørs. Boligselskap med rekkehus uten felles
varmesentral kan vurdere dette.

Kommunens avfallsbrenning gir energi til både vannbåren varme og oppvarming av varmtvann. Noen fjernvarmeleverdører legger rør til fyrrom og setter inn varmeveksler borettslaget kobler seg på, andre fører rørene
kun fram til husveggen. Dette påvirker hvilken fastledd/
anleggsbidrag fjernvarmeselskapet tar.

Fordeler
Reduserte energikostnader.
Kan brukes til kjøling.
De ﬂeste pumper kan også fjerne
luftpartikler.
Ulemper
Luftstøy og vibrasjonsstøy kan
være et problem.
Minst effektiv på kalde dager.
Komponentene utendørs er store
og endrer utseende av fasaden.

Fordeler
Forutsigbar investering.
Lite plasskrevende.
Dersom fjernvarmeleverandøren leverer varmeveksleren tar de seg også som regel av vedlikeholdet av
denne.
Lite støy.
Leverer så høy temperatur som det er behov for.
Robust og stabil energiforsyning
Kan benytte ulike energiformer til å produsere den
terminske energien, fra brenning av avfall, spillvarme
fra industri, solkollektor, bergvarme m.m. Dette gir økt
ﬂeksibilitet i energiforsyningen i Norge.

Enova har tre ulike støtteordninger
for energiløsninger i boligselskap:

Vannbårne
oppvarmingsanlegg gir
behagelig varme og bedre
inneklima fordi
anlegget ikke
brenner støv.

1. Helhetlig kartlegging av bygg
Gir støtte til å undersøke energieffekt og klimatiltak boligselskapet kan gjøre på sin boligmasse.
Borettslaget/sameiet må ha minimum ti enheter for å få støtte.
2. Beste tilgjengelige teknologi i
eksisterende bygg
Gir støtte til blant annet boligselskap som ved investeringer
i energi- og klimatiltak ønsker
å ta i bruk beste tilgjengelige
teknologi. Støtten kan gå til
energieffektivisering, vannbåren
varme tilknyttet fornybar energi
og andre tiltak som reduserer
klimagassutslipp. Maksimal støtte er 30 prosent av godkjente
kostnader.
3. Enovatilskuddet
Tilskuddet er til privatpersoner,
men mange boligselskap kan
benytte seg av dette ved at
beboerne står som søker. Kan gi
støtte til balansert ventilasjonsovn, grovvannsgjenvinning,
solcelleanlegg m.m.

Ulemper
Små besparelser på strømregningen, fjernvarme
reguleres av lovgivning, men skal ikke overstige
strømprisen.
Selv om alvorlige lekkasjer i sentralnettet for fjernvarme er meget, meget sjeldne, kan de forekomme, og da
står man uten oppvarmingsmulighet dersom man ikke
har vedovn eller elektrisk ovn i reserve.

Les mer på Enova.no.
Kilder: Anders
Solem, seniorrådgiver i Enova
Joakim Larsen,
energirådgiver i
OBOS Prosjekt
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Miljø grønne energiformer

Se på ting sammen med nye
TIPS

Grønn strøm

SOLENERGI
Solcellepanel

Solfanger

Solcellepanel utnytter solenergi til
å produsere strøm.

Utnytter solvarme til å produsere
varmtvann, typisk bruk er forvarming av
tappevann.

Fordeler
En lokal og miljøvennlig energikilde,
ingen lokale utslipp.
Miljøavtrykket av å produsere solcellene er relativt lite.
Produserer gratis strøm
Lang levetid, lite vedlikehold og få komponenter som må skiftes ut.
Kan kobles på smarte systemer som
jevner ut energitoppene, da er det behov for batteri som lagrer strømmen.
Utnytter tak, som i dag ikke brukes til noe.
Kan selge overskuddsstrøm, men
lønnsomheten er best når strømmen
produseres til eget forbruk.
Ulemper
Kostbar investering med lang nedbetalingstid.
Avhengig av direkte solstråling, men
kan produsere noe i overskyet vær.
Taket må være sterkt nok til å bære
solcellene.
Produserer mest strøm om sommeren,
når strømmen ellers er billigst.
Produserer ikke strøm om vinteren når
panelet er dekket av snø.
Krever både elektrisk og byggteknisk
kompetanse.
Ressurskrevende produksjon som
bruker en del skadelige stoffer og edle
metaller, som kan være utvunnet på en
lite bærekraftig måte.

Fordeler
Henter gratis energi fra solen.
Miljøvennlig, man produserer egen,
lokal varme uten forurensing.
Mer effektivt enn solceller.
Fungerer bra med varmepumper.
Enklere å lagre overskuddsenergi da
energien lagres i varmtvannstanker.
Enkelt vedlikehold.
Produserer varme selv under dårlige
solforhold.
Kan dekke store deler av det termiske
energibehovet (oppvarming og tappevann) over halve året.
Ulemper
Krever noe mer rør, føringer og komponenter enn solceller.
Krever et vannsystem i bygningen.
Dekker lite av det termiske energibehovet i vintermånedene.
15-20 års nedbetalingstid.
Trenger større lagringskapasitet og
plass i teknisk rom.
Krever løsninger som gjør at produksjonen av varmtvann blir tatt hånd om i de
periodene av året det er mest produksjon. Hvis ikke kan det føre til høyt trykk
i systemet.

Husk også at det
ﬁnnes en enkel
måte å sikre seg
miljøvennlig energi
ved å kjøpe grønn
strøm. Boligselskapet får da strøm
med opprinnelsesgaranti som viser at
kraften er produsert med fornybare
energikilder. OBOS
har avtale med
Entelios (tidl. LOS
Energy) om levering
av grønn energi til
boligselskapenes
fellesareal.

Get boX
Hils på vår nye TV-boks med stemmestyring, innebygget
Chromecast, tusenvis av apper og 4K bildekvalitet, mulighet for
opptak i skyen, start forfra og reprise.
Hver beboer kan selv bestille nye Get boX på get.no/getbox

TIPS

Tak
Undersøk hvor lang
levetid taket har
igjen før solcelle
monteres. Dersom
det er få år til taket
skal rehabiliteres
bør solcellepanelet installeres
i forbindelse med
rehabiliteringen.

(Gass og olje er ikke fremtidsrettede energikilder og er derfor ikke inkludert i denne oversikten.)
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Innspill
ELBIL

For de ﬂeste
boligselskap vil
felles infrastruktur
være nødvendig og
fornuftig for å møte
fremtiden.

Flere søker
kontakt
Det er mange problemstillinger knyttet
til lading.

Avtaleansvarlig i OBOS
Eiendomsforvaltning

Stortinget har vedtatt at det
kun skal selges utslippsfrie
nybiler fra 2025. Det er en
av faktorene som bidrar
til økt utbygging av felles
ladeanlegg i boligselskap, og
mange styrer henvender seg
til OBOS angående lading.
Her er de vanligste spørsmålene:

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

Er boligselskapet lovpålagt
å tilrettelegge for felles infrastruktur i boligselskapet?
Nei, boligselskapet er
ikke pålagt tilrettelegging
av felles infrastruktur, men
styret kan ikke nekte en
seksjonseier selv å etablere
ladepunkt på sin egen plass.
Det vil være hensiktsmessig
at det vurderes felles infrastruktur.
Det er ikke nok elektrisk
kapasitet i bygget for alle.
Hva gjør vi?
Ettersom ﬂere skaffer seg
elbil er det naturlig at det er
mulighet til hjemmelading.
Mange boligselskap har
løst dette ved å gi eieren
tilgang til å koble seg på
fellesanlegget, men det kan
bli begrenset med strømkapasitet når ﬂere og ﬂere

FOTO GISLE BJØRNEBY

PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

HARRIS
KHAN

kjøper elbil. En fremtidsrettet løsning vil være felles
ladeanlegg med laststyringssystem som kan løse utfordringene rundt begrenset
strømkapasitet i bygget. For
at ladeanlegget skal fungere
optimalt, må alle ladeboksene kunne kommunisere
med laststyringssystemet.
De ladeboksene som er
«mindre smarte» og ikke
har mulighet, må skiftes ut.
Hva med eiere som har eksisterende ladebokser når felles
ladeanlegg for elbil installeres?
Det er ingen krav om
å erstatte eksisterende
ladebokser. Det kan dras
paralleller til rehabilitering
av soilrør og bad i regi av
boligselskapet. Selv om en
eier har pusset opp for par
år siden, må vedkommende
uansett være med å betale
for nytt bad. Eieren vil ikke

få kompensasjon for tidligere utlegg, så langt noe ikke
kan gjenbrukes.
Nåværende eiere med
ladeboks har fått lov til å
koble seg på fellesskapets
anlegg, men det er ikke en
evigvarende rettighet. Hvis
boligselskapet ikke har felles
infrastruktur, kan det være
fornuftig å nedfelle krav
om eventuell utskiftning
av ladeboks i en skriftlig
avtale med eieren. For de
ﬂeste boligselskap vil felles
infrastruktur være nødvendig og fornuftig for å møte
fremtiden. Da vil det ikke
være hensiktsmessig å la eksisterende ladebokser være
en del av felles infrastruktur.
Hvordan skal kostnadene
fordeles til ladeanlegg?
OBOS anser utbygging
av felles ladeanlegg som
en ordinær felleskostnad

som fordeles etter vanlig
fordelingsnøkkel. Det kan
være avvikende bestemmelser i vedtektene. Noen
vil argumentere med at
utgiftene bør fordeles etter
den nytten hver enkelt har
av oppgraderingen hvis ikke
alle kan få ladeplass, slik at
bare de med mulighet for
å kunne etablere ladeplass
skal være med på å bekoste
oppgraderingen. Etter vår
mening er ikke vilkårene
om fordeling etter nytte
oppfylt i disse tilfellene.
Selv om en oppgradering gir
en ny mulighet til å få ladet
elbiler, så er ikke selve oppgraderingen et nytt tiltak. I
de ﬂeste tilfeller vil heller
ikke investeringen utgjøre
store kostnader på hver enkelt. Det er en oppgradering
av et eksisterende anlegg
for å møte eierens nye behov. Det er viktig samfunnsmessig at det legges til rette
for hjemmelading.
Det er også viktig at
styrene ikke bare tenker
på installasjonen av felles
infrastruktur, men samtidig
vurderer løsninger på driftog fakturaløsninger. Det vil
være avlastende for styret
å ha en ekstern samarbeidspart til å utføre slike
oppgaver. //
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Innspill internkontrollforskriften

BRANNSIKKERHET

Forebygging
av brann
FOTO: JOHNER/MIKAEL SVENSSON

Hva er styrets ansvar
for brannsikkerheten
i borettslag og sameier?
Lading av elbil til dine beboere

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

Lastbalansering

Rettferdig
kostnadsfordeling

Skalerbar
ladeløsning

24/7 kundeservice

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

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

orettslaget har en plikt etter
internkontrollforskriften
til å etablere en internkontroll
som blant annet skal ivareta
hensynet til brannsikkerheten.
Det samme gjelder for eierseksjonssameier. I internkontrollen
inngår så vel en kartlegging
og vurdering av risiko, samt
en plikt til å treffe tiltak for å
avverge eller minimere risiko
som avdekkes. I gode rutiner vil
blant annet inngå regelmessige
brannrunder på fellesarealene
for å tilse at rømningsveier
holdes frie, at det ikke unødvendig lagres brannfarlige materialer eller stoffer på fellesarealene,
at branndører virker som de skal
og at rømningsmateriell er på
plass. Risikovurdering og rutiner
skal nedfelles skriftlig og beboerne skal informeres på hensiktsmessig vis, dette kan være
på borettslagets hjemmeside,
oppslag i oppgangen med mer.
Brannvesenet anbefaler at
borettslag og sameier avholder
brannøvelser for å sikre at alle
er kjent med rømningsveier,
møteplasser og man får testet hvorvidt rømningsveier og
branndører fungerer som de
skal. Dette er utvilsomt en god
og anbefalingsverdig idé. Slik
vi vurderer det er imidlertid

B

deltakelse i slike øvelser frivillig
fra beboernes side, og styret kan
ikke pålegge noen å delta mot
deres vilje.
Styrets ansvar er først og
fremst knyttet til fellesarealene. Innenfor den enkelte
bolig er det i utgangspunktet
andelseieren (seksjonseieren i
eierseksjonssameier) som har
ansvaret. Imidlertid legger man
til grunn at borettslaget (eierseksjonssameiet) har ansvaret for at
det ﬁnnes foreskrevet slukningsmateriell og røykvarsler i den
enkelte boenhet, men det er
beboer som har den daglige
vedlikeholdsplikten for dette.
Borettslaget bør imidlertid periodisk sikre seg at dette fortsatt er
på plass hos den enkelte.
Jeg er ikke kjent med at noe
borettslagsstyre hittil har blitt
holdt ansvarlig for brudd på
internkontrollforskriften, men
brudd på forskriften er i utgangspunktet straffbart.

Styrets ansvar er først
og fremst knyttet til
fellesarealene.

I fjor omkom
39 personer i
brann. Tallene
viser at eldre og
pleietrengende,
personer med
nedsatt funksjonsevne og
rusavhengige er
spesielt utsatt.

Styret kan også bli erstatningsansvarlig etter alminnelige
erstatningsrettslige regler
dersom noen lider skade, men
vær her oppmerksomme på at
det ikke er et en-til-en-forhold
mellom straffansvaret for brudd
på forskriften – som i prinsippet
vil følge med enhver formell
overtredelse av denne – og et
eventuelt erstatningsansvar
som forutsetter at de alminnelige vilkårene for ansvar er
oppfylt.
Det kan virke som det skal
mye til for at et borettslagsstyre skal komme i ansvar. Jeg
er ikke kjent med noe tilfelle
der dette rent faktisk har skjedd
til nå, men det er eksempler på
at rene leiegårdseiere har blitt
holdt både straffe- og erstatningsrettslig ansvarlig for brudd
på brannsikkerhetsforskriftene.
Selv om dette ikke er en helt
parallell situasjon, må det legges
til grunn at tilsvarende ansvar
ikke kan utelukkes for et styre
i et boligselskap.
Det må imidlertid understrekes at den viktigste motivasjon
for styret ikke bør være å unngå
ansvar – og at det ikke er dette
som bør være dimensjonerende
for arbeidet – men ønsket om å
sikre et trygt bomiljø for alle! //
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Oppgradering før og nå

Fikk endelig heis
T E K S T: A N J A S Ø N S T E R VO L D F O T O : N O R I I B O R E T T S L A G

FØR

NÅ

Ladeløsninger for borettslag og sameier
I Nor II borettslag i Elverum er
det 76 boliger, og en del av beboerne er eldre og uføre. Nå gjør
nye heiser at de kan bo hjemme
lenger.
– Vi har hatt beboere som
har måtte ﬂytte ut på grunn av
trappene, men med heiser har
de muligheten til å bo hjemme
hos seg selv mye lenger, sier
tidligere styreleder Ole Petter
Løchting.
Løchting var styreleder i 20 år
før han gikk av i april i år. Han
forteller at diskusjonen om nye
heiser i borettslaget i Elverum
var oppe allerede i 2010, men
da ble det avfeid på grunn av
for smale trappeløp. Da han så
et borettslag som hadde bygget
heisene på utsiden av boligblokkene, ønsket han å ta opp
diskusjonen en siste gang.
Søkte støtte. Etter en forprosjektering ble det anslått at sju
heiser fordelt på tre lavblokker
ville koste 33,5 millioner kroner.
De søkte om tilskudd til pro32 BOLIG & MILJØ

sjektet fra både Husbanken og
NAV, og ﬁkk innvilget støtte på
til sammen 15 millioner kroner.
Løchting forteller at borettslaget
ikke kunne gjennomført prosjektet uten støtte, men tilskudd fra
Husbanken til heisprosjekter er
mer enn halvert fra 2016 til i år.
– Det er ﬂere borettslag som
har vært interessert i heisprosjektet vårt, men det er vanskelig å få beboere med på et slikt
prosjekt uten tilskudd. Vi var
veldig heldige, sier Løchting.
Økte fellesutgifter. Borettslaget
måtte også øke fellesutgiftene med 15 prosent, noe som
utgjør nærmere 600 kroner for
de største leilighetene. Likevel
ble heisprosjektet vedtatt med
gode to tredjedels ﬂertall på
ekstraordinær generalforsamling, og de utvendige heisene og
nye inngangspartier sto ferdig i
november i fjor.
– Tilbakemeldingene fra
beboerne har utelukkende vært
positive, selv fra de som stemte

FØR: Selv
om det bare
er lavblokker,
skapte mangel
på heis trøbbel
for en del av
beboerne.
NÅ: Det er
blitt heistårn
på utsiden av
de opprinnelige
bygningene.

imot forslaget. Nå triller det
rullatorer inn og ut av blokkene
ﬂere ganger daglig, sier Løchting.
Før det ble heis måtte Løchting selge leiligheten sin i tredje
etasje og ﬂytte til en leilighet på
bakkeplan. Han mener han hadde den ﬁneste leiligheten med
den ﬁneste utsikten i borettslaget, men måtte ﬂytte da han ble
skral til beins. Med nye heiser
håper 78-åringen å bo i Nor II
mange år til.
– Jeg skal bo her til jeg blir
båret ut herfra. //

Med over 1.000 installerte ladepunkter i Norge og over 70.000 i resten av verden er EVBox eksperter innenfor
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ladeanlegg innenfor de tekniske og økonomiske rammene som er tilgjengelig i det enkelte borettslag eller sameie.
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viktige elementer i et totalprosjekt.

Totalleveranse av
store ladeprosjekter

Vi har hatt beboere
som har måtte ﬂytte ut
på grunn av trappene,
men med heiser har
de muligheten til å bo
hjemme hos seg selv
mye lenger
Ole Petter Løchting

-QPƂIWTGTKPICX
smarte ladere

Oppfølging med fakturering
og vedlikehold

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

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

Bomiljø sosiale aktiviteter
Fra venstre: Torkel Tysdal,
Kjetil Aune, Alexander
Andreasson, Isak Abraham og
Ragnhild Amdam skal smake
på det hjemmebryggede ølet.

Skaper samhold
I Tøyenhus borettslag kan beboerne trene Qigong,
grave i jorden eller brygge øl med naboene.
TEKST: HEIDI RØNEID FOTO : A R ASH NEJA D / N Y EBILDER .NO

– Slapp av – fra hodet til føttene.
Hele kroppen er avslappet. Så
løfter vi armene ut fra siden.
Hilde Christine Hansen snakker med behagelig stemme til
de fremmøtte i velferdslokalet i
Tøyenhus borettslag i Oslo. Hver
mandag samles gruppen her for
å trene Zhineng Qigong.
– Qigong er en gammel trening
fra Kina, som er bra for kropp og
sinn. Qigong minker stress og gir
bedre fokus, sier hun.
Felleslokale. Selve treningen
varer i to timer, inkludert en
tepause. Det deltar vanligvis 4-6
personer på treningen, og den
eneste forutsetningen er at man
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må ha gått et grunnkurs i «løft
opp qi», som er den øvelsen som
trenes i borettslaget.
– På kurset går vi gjennom
teknikken og smådetaljer som
gjør at man får et bra resultat.
Det er bedre å gå på kurs for å
lære øvelsen ordentlig enn å
skulle prøve å lære den samtidig
som du faktisk gjør øvelsen, sier
Hansen.
Gruppen betaler en leie for
velferslokalet som deles på deltakerne. Utover det er treningen
gratis.
– Det er et gode at vi har et velferdslokale som vi kan bruke og
møtes i. Det er kult å kunne trene
i sitt eget borettslag, sier hun.

Hver mandag
leder Hilde
Christine
Hansen Qigongtrening i Tøyenhus borettslag.
Beboerne
som ønsker å
brygge øl kan
booke tid i en
felles kalender.

Bomiljø sosiale aktiviteter

Nøkkelfritt

Miljøet skapes jo
av oss – enkeltpersonene, og det å dele
interesser med noen er
veldig morsomt.

Etter mange år med bruk av nøkler, så er det nå klart for å takke det mekaniske låsesystemet for ett langt og godt samarbeid. Vi tar ytterligere ett steg mot ett nøkkelfritt
samfunn, og dropper helt enkelt den tradisjonelle nøkkelen i leiligheter, borettslag
og sameier. Vi bruker telefonen i stedet. Dette gir en god oversikt over alle dør-

Hilde Christine Hansen

miljøer, noe som forenkler driften og trygger beboerne - som for eksempel raskt kan
Plantekasser. Det er ikke bare
Qigong som tilbys beboerne
i Tøyenhus. Ute i bakgården står
det pallekarmer, hvor de dyrker
spiselige vekster.
– Vi ﬁkk noen uformelle
henvendelser på dugnaden om
at det hadde vært ﬁnt med dyrkekasser. Vi hadde et asfaltert
område som det ofte sto ulovlig
parkerte biler på, så da tenkte
vi at nå prøver vi å sette noen
kasser her, sier Wenche Mørk,
styremedlem og ansvarlig for
området.
Borettslaget kjøpte først inn
12 kasser og jord, men tilbudet
ble så populært at de måtte
kjøpe seks til i år. Interesserte
beboere må stå på venteliste
og blir så tildelt hver sin hele
eller halve kasse. Beboeren er
selv ansvarlig for å plante, så
og stelle i kassen.
– Det er individuelt hva man
dyrker, her er det squash, agurk,
rødbeter, gulrøtter og jordbær.
Jeg synes asfaltplassen har blitt
hundre ganger bedre med de
kassene, det har blitt som en
ekstra grønn lunge og har svart
til forventningene, sier Mørk.
Godt miljø. Og det stopper
ikke der, Tøyenhus har også en
bryggegruppe for beboere som
vil brygge sitt eget øl. Men hva er
det med akkurat dette borettslaget som gjør at de får til så
mye sosialt?
– Det bor 500 stykker her,
så det er mange potensielle
kandidater til å sette i gang noe.
Bakgården har også en utfor36 BOLIG & MILJØ

se om de har glemt å låse døren sin. For mer informasjon se www.aptus.se

Ett system innenfor: PORTTELEFON ADGANGSKONTROLL KOMMUNIKASJON BOOKING LÅS

Borettslaget har kjøpt
inn jord og
pallekarmer,
mens beboeren
som disponerer
pallekassen står
for innkjøp av
frø og planter.
Hilde Christine
Hansen (t.v.) og
Wenche Mørk
kikker på jordbærene.

ming som gjør det lett å treffe
naboer, med felles plen og utemøblement som står i nærheten
av hverandre, sier styreleder
Øyvind Kikut.
Og beboerne tar initiativ.
Tidligere har det blant annet
blitt arrangert både fotball på
storskjerm og quiz for beboerne.
– Aktivitetene kommer an på
hvem som bor her. Noen må ta
initiativ og si hva man ønsker å
skape. Miljøet skapes jo av oss
– enkeltpersonene, og det å dele
interesser med noen er veldig
morsomt, sier Hansen.
Bomiljø. Med mange initiativrike
beboere kan aktivitetene fort

koste litt for borettslaget, men
her har styret en klar policy.
– Borettslaget kan stille lokalet
til rådighet, og så dekker de som
deltar kostnadene. Det blir det
mest rettferdige. Men akkurat
for dyrkegruppa dekker borettslaget utgiftene fordi det bidrar
til at bakgården ser bra ut, sier
Kikut.
Han er veldig positiv til at
beboerne ønsker å arrangere
aktiviteter i borettslaget.
– Jeg tenker det er veldig
positivt for bomiljøet. Her bor
det alt fra 23-åringer til de som
har bodd her i 50 år, og disse
tiltakene kan få beboerne til å
møtes på tvers av generasjoner. //

STÅLBALKONG  REKKVERK  TRAPPER
INNGLASSING  BALDAKINER

www.pksindustri.no
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Det er mange kreative beboere
som bidrar til bomiljøet. Her er
et lite utvalg.

Gjenbruk. Et rullerom er gjort om til gjenbruksrom i Bjerregaardsgates Boligselskap
i Oslo. – Jeg la merke til at ﬁne ting ble
kastet i konteineren, så jeg foreslo å bruke
dette rommet til ting som andre kan ha
nytte av. Vi var litt redd for at det skulle bli
et søplerom, men det går greit. Vi tar en
gjennomgang under dugnaden og gir til
loppemarked, sier Magnus Sundt Müller.
Det gamle rullerommet er utsmykket med et
stort veggmaleri signert «Nordhøy, 1952».

LDRESGATA

Sankthans-fotball. På Bryne på Jæren har to naboborettslag, Dalen og Jubevollen, gått
sammen om felles Sankthansfeiring. Totalt er det 60 andeler og mange barnefamilier, og
det meldes om bra oppmøte. I tillegg til grilling og sosialt samvær, er det tradisjon for en
fotballkamp der lagene består av både barn og voksne fra de to borettslagene.

F/VA
FOTO: HAR ALD STAF
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Tour de Lysejordet. Denne nabogjengen ble bedre kjent gjennom å spise middag
på kryss og tvers i ulike hjem en junidag i år. I 13 boliger ble det servert mat til åtte
personer. Deltakerne spiste forrett, hovedrett og dessert på ulike steder, og de møtte
nye personer rundt bordet ved hvert sted. Til slutt ble alle samlet til fest på en lokal
pub. Lysejordet ligger i bydel Ullern i Oslo.
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Brønndalen borettslag i Loddefjord har tradisjon for å tenne juletreet første søndag i advent. I fjor
ble det kombinert med fakkeltog,
julemelodier fra Lyderhorn skolebrass, sang av Olsvik Tensing,
gløgg og pepperkaker. Borettslaget består av 443 boliger.

FOTO: JARLE WESTERVIK/BRØNNDALEN

Moro med naboen

FOTO: HENRIK SØRLIE

Bomiljø sosiale aktiviteter

Aktive
bomiljøer
Har du eller noen
av beboerne lyst
til å dra i gang en
gruppe eller arrangement der du
bor? Her er forslag
til fellesaktiviteter:
• Juletrefest
• Fotballtrening for
store og små på
fotballbanen
• Dyrkekasser
• Yoga
• Fotball på storskjerm
• Fellesfester
• Halloweenfeiring
• Turgruppe
• Ølbrygging
• Sykkelmekking
• Quiz
• Felleslek for barna,
organisert av voksne,
som rebusløp
• Qigong
• Hagegruppe
• Vegetarmatkurs eller
andre matkurs holdt
av beboere
• Juleverksted
• Hobbyverksted
• Sygruppe
• Fellestreninger
• Filmkveld
• Klesbyttedag
• Loppemarked i forkant av dugnad
• Middagsklubb eller
spleisemiddag
• Fellesfest for voksne

TIPS OSS!
Har ditt boligselskap
sosiale aktiviteter som
kan omtales i Bolig &
Miljø? Send et tips til
henrik.sorlie@obos.no.
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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.

KURS

TIPS!
Les mer om høstens
kurs på obos.no/
styre/kurs.

Styrehjelp
Det er en rekke muligheter
hvis du ønsker kunnskap og
inspirasjon til styrejobben.
T E K S T: H E N R I K S Ø R L I E
I L L U S T R A S J O N E R : DAV I D K A R L S T R Ö M

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.

Høstens mange kurs er klare! Er det
noe du gjerne skulle visst mer om?
Kursansvarlig i OBOS, Laila Grymyr,
forteller at det blir nesten 20 kurs fordelt på omtrent like mange emner.
– Styrearbeid er et av de mest
populære temaene, og vi fortsetter
med to varianter: Et kurs for nybegynnerne og et for de mer erfarne.
Nytt av året er en tilsvarende inndeling når det gjelder kurs i økonomi,
forteller Grymyr.
HMS og juss er også populære
emner, og i høst er det ﬂere juridiske
emner som tas opp – i tillegg til det
generelle om juss i boligselskap.
– Vi har også kurs om kommunikasjon med fokus på møtekultur,
samarbeid og konﬂikthåndtering.
Dessuten setter vi opp kurs i mobilfotografering. Det er for deg som vil
ta gode bilder med mobilen, som kan
brukes på boligselskapets nettsider,
sosiale medier og til dokumentasjon.
Hun minner også om høstseminaret som er like rundt hjørnet. Det
starter i Oslo 11. september, og deretter blir det sju andre byer som får
samme seminar.
– Det blir identisk program og de
samme dyktige foredragsholderne i
alle byer. Det skal blant annet handle
om kommunikasjon med beboerne,
utemiljø, husordensregler, elbil og
lansering av den nye beboerportalen,
sier Laila Grymyr. //

Oslo: 11. september
Hamar: 12. september
Bergen: 18. september
Stavanger: 19. september
Tønsberg: 25. september
Fredrikstad: 26. september
Ålesund: 1. oktober
Trondheim: 2. oktober
Mer info og påmelding:
obos.no/hostseminar

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

GRATIS

- vi hjelper deg å planlegge uteområdet

løsningsforslag

Tips!
På obos.no/nabohje
lp
ﬁnner du også en
informasjonsplakat so
m kan
printes. Eller henve
nd
deg til nabohjelp@
obos.no

TEKST: AMALIE MOLDSKRED FOTO: ISTOCK

Snart
budsjett

Nytt i Nabohjelp
Trenger du hjelp til å
passe et kjæledyr, låne en
drill eller kanskje noe helt
annet? – Nabohjelp-appen
fra OBOS gjør det enklere å spørre naboen. Over
110.000 mennesker har
allerede tatt appen i bruk,
og hver dag hjelper folk
hverandre med å løse små
og store oppgaver. I den nye
versjonen er det lagt inn et
kart på forsiden som gir deg
oversikt over hvor naboene legger ut henvendelser,
samt hvor det er hyggelige
arrangementer i ditt nær-

område. I kartet er det også
hjertesymboler som brukes
for å tipse om ﬁne perler i
området. Kanskje du oppdager noe helt nytt i nabolaget
ditt eller i områder hvor du
er mindre kjent? Klikk på
hjertet og få tips!
– Dette er den første
versjonen med kart, så det
vil etter hvert legges ut
mer moro. Du vil også få
muligheten til å ﬁltrere og
tilpasse det du ønsker å se,
og steder og arrangementer
vil få mer informasjon i de
neste oppdateringene, sier

Frode Aalmen i Digitale
tjenester i OBOS.
Appen skal bidra til
delingsøkonomi i praksis.
Den skal gjøre det enklere
å låne eller låne bort, enten
det gjelder fysiske ting eller
tjenester.
– OBOS-forvaltede boligselskap har også mulighet
til å sende ut henvendelser
kun til beboere i eget boligselskap. Praktisk hvis det
er viktige beskjeder man
ønsker å nå ut med, eller
ikke ønsker å gå så langt for
å låne en kopp med sukker.

Om ikke så mange ukene
er det på tide å tenke på
neste års budsjett, og forvaltningskundene vil få et
budsjettutkast fra rådgiveren i OBOS. Men allerede
nå er det smart å starte
forberedelsene hvis dere
har planer om en større
rehabilitering til neste år.
Ting tar tid, og en omfattende rehabilitering tilsier
gjerne at det bør være et
forprosjekt. Da vil man få
bedre forutsetninger for å
beregne hvilke utgifter som
skal føres opp på neste års
budsjett.

sove.no

På tide å fornye
uteområdet?
Søve leverer komplette løsninger, med lekeapparater til barna og
parkmøbler til den gode samtalen. Med 43 års erfaring, vet vi hva
som skal til for å skape et uteområde hvor barn og voksne trives.

Styrerommet.no til HBRI-kundene
OBOS-eide HBRI AS er et
autorisert regnskapsførerselskap som brukes av nærmere
700 sameier og borettslagskunder. Fra 1. oktober blir
HBRI AS en del av OBOS
Eiendomsforvaltning AS.
– For våre HBRI-kunder,
som i dag kun har avtale om
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regnskaps- og innkrevingstjenester, betyr det blant
annet at de nå får Styrerommet.no gratis som en integrert
del av tjenestene fra oss, sier
markedssjef Anette Lona i
OBOS Eiendomsforvaltning.
I tillegg vil alle få full
tilgang til den nye beboer-

portalen som lanseres på
Styrerommet i høst. Styret vil
få invitasjon til kurs i løsningen og får beskjed så fort
Styrerommet.no er klart til
bruk.
– Vi vil også tilrettelegge
for at HBRI-kunder som ønsker
å få hjelp til andre styreopp-

gaver en gang i blant, enkelt
skal kunne bestille disse
tjenestene fra en av våre
rådgivere innen eiendomsforvaltning. Styret vil beholde
sin faste kontaktperson også
etter sammenslåingen og vil
ellers ikke merke så mye til
endringen, sier Lona.

Kortreiste og miljøvennlige produkter!

Egen produksjon i Telemark er et av punktene som styrker
vår kompetanse, og vår posisjon som miljøvennlig bedrift.
I tillegg gir det deg en svært god service og markedets
raskeste levering. Vi innfrir alle krav til kvalitet og sikkerhet.

_soveas_

Søve AS

www.sove.no

info@sove.no

Guide juristen

BOLIG2019
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FELLESAREAL

Uti vår hage
Hvilke regler gjelder for
bruk av fellesarealet i
borettslaget?

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

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Andelseieren har rett til
å bruke fellesareal til det
som det er «beregnet og
vanlig brukt til, og til annet
som er i samsvar med tiden og
forholdene», ifølge brl. § 5-1.
Alle andelseiere har rett til
å bruke fellesarealet i like
stort omfang, enten de har
en liten eller stor bolig. Det
er ikke slik at de som har en
femromsleilighet har større
rett til å bruke lekeplassen
for sine barn enn de som
eier en toroms.
Retten til bruk er avgrenset til det som fellesarealet er «beregnet og vanlig
brukt til». Av dette følger at
dersom noe er beregnet til
bruk som lekeplass eller
gressplen, har andelseier
ikke rett til å bruke det som
parkeringsplass eller som
vinteropplag for båt eller
campingvogn.
Selv om bruksretten som
hovedregel skal være ikkeeksklusiv, vil det kunne
være bruksretter som
innebærer elementer av
eksklusivitet uten at dette
er i strid med loven. For eksempel vil andelseier kunne
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ha en tilnærmet eksklusiv
bruksrett til areal som er arrondert til hageﬂekk i umiddelbar tilknytning til egen
bolig. Det samme vil gjelde
for balkong og terrasse som
kun har tilgang gjennom
andelseierens egen leilighet, selv om balkonger og
terrasser i bygningsteknisk
henseende er å anse som
en del av bygningskroppen
og som sådan er fellesareal.
Bruksretten til denne typen
areal vil i hvert fall være
eksklusiv i den forstand
at andelseier vil kunne
nekte andre å gjøre bruk av
arealet, men vil neppe være
til hinder for at borettslaget omdisponerer arealet
dersom det er saklig behov
for det og det fattes vedtak
på generalforsamling med
to tredels ﬂertall etter brl.
§ 8-9. Fellesareal er stadig felles areal, og det er
fellesskapet ved styret og
generalforsamlingen som
til syvende og sist har det
avgjørende ord med tanken
på disponeringen av det.
Dersom man skal omdisponere slikt areal må

borettslaget imidlertid også
ha et sideblikk til reglene
om mindretallsvern i brl.
§ 7-13. Jeg var en gang borti
en sak der et borettslag
ville «ofre» hageﬂekken til
én andelseier for å anlegge
felles parkeringsplasser,
med andre ord en situasjon
der denne ene andelseieren
alene ville komme skade-

Dersom noe er
beregnet til bruk som
lekeplass eller gressplen, har andelseier
ikke rett til å bruke
det som parkeringsplass eller som vinteropplag for båt eller
campingvogn.

lidende ut av en sak alle
de andre ville ha fordel av
uten å ofre noe selv, det var
ikke OK! Selv om andelseier
har slik eksklusiv bruksrett
til deler av fellesareal som
skissert over, betyr det ikke

at vedkommende står fullstendig fritt til å bruke det
som hun vil. For det første
gjelder den alminnelige
begrensningen som ligger
i at arealet skal brukes til
det som det er beregnet og
vanlig brukt til, med andre
ord skal hageﬂekk stadig
brukes til hage – ikke som
parkeringsplass.
Likeledes vil borettslaget
med hjemmel i brl. § 5-11,
fjerde ledd, kunne fastsette
ordensregler for eiendommen. Heri ligger blant annet
en adgang for fellesskapet
til å regulere slikt som
beplantning, inngjerding,
hensetting av gjenstander
(for eksempel «hagebåt»).
Også eierseksjonsloven
opererer med det samme
grunnleggende skillet mellom bruksenhet og fellesareal, og seksjonseiers rett
til bruk av fellesareal er i
utgangspunktet den samme
som i borettslagsloven. I
eierseksjonssameier kan
imidlertid areal også være
seksjonert som tilleggsareal
til seksjonen, og her kan det
gjelde særlige regler. //

Les mer på www.bolig2019.no

Ring 48 300 500
og få gratis befaring!

30%

UTVALGT
SOLSKJERMING

Få gratis befaring med gode tips og råd. Vi har egen produksjon
og opptil 15 års garanti. Markisemannen/Lunex leverer til alle
typer boliger, borettslag og næringsbygg.

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

TA FRITIDEN
TILBAKE

- LA OSS HJELPE DEG!

VÅRFEIING/VEDLIKEHOLDSFEIING

GRØNTTJENESTER

Bolig & Miljø dette er obos

Enklere samhandling med beboerne
På høstseminaret lanserer vi en helt ny
beboerportal! Den nye tjenesten vil erstatte
dagens «Herborvi», den får nytt navn og blir
så mye mer enn dagens løsning. Mens dagens
«Herborvi» kun er hjemmesider, vil den nye
tjenesten bli en beboerportal som samler all
informasjon og tjenester for ditt borettslag/
sameie på ett sted. Det blir tematisk inndelt
informasjon om alt fra avfallshåndtering via
nøkkelbestilling til parkeringsregler, siste

nytt om boligselskapet og viktige varsler fra
styret. Styret skal lett kunne kommunisere
med beboerne. Alle beboerne får sin egen
proﬁlside og det blir veldig enkelt å registrere
seg. Den nye tjenesten rulles gradvis ut via
Styrerommet.no, hvor styrene selv får tilgang
til enkelt å sette opp nye beboersider. Det blir
ingen ekstra kostnader knyttet til løsningen
– du får den på kjøpet når du forvaltes av
OBOS.

BRØYTING OG STRØING

I over 80 år har vi stått til tjeneste for våre kunder. Vaktmesterkompaniet kan hjelpe deg, sommer som
vinter. Vi tilbyr feiing av gårdsplasser og veier, containerutleie, gartnertjenester, graving og asfaltering,
og brøyting og strøing på vinteren. Vi hjelper alt fra store bedrifter og borettslag til private hjem.
Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor. La oss hjelpe deg!

Visste du at …

Kurskalender
Styrearbeid i boligselskaper for
nybegynneren
Hva vil det si å være styreleder
eller styremedlem? Hvordan forholder man seg til beboermøter,
innkallinger, avtaler, behandling
av fakturaer og spørsmål fra
beboere?
På dette kurset vil vi vise hvordan forskjellige saker håndteres
ved bruk av våre systemer.
Oslo: 17. september kl. 17–20.30
Styrearbeid for den mer erfarne

23 17 22 00

Ta kontakt med oss i dag! Befaring er selvfølgelig gratis!
Tlf 23 17 22 00 / post@vk.no / vk.no

vk.no

... Husbanken kan gi
sameier og borettslag
tilskudd til tilstandsvurdering?

… OBOS bygger testlab for å
utforske fremtidens boliger?

Kurset skal gi styremedlemmer
i borettslag og sameier en
dypere innføring i styrets oppgaver og ansvar og gjøre det
enklere å fatte gode og riktige
beslutninger.
Oslo: 23. september kl. 17–21

VINTERTJENESTER | FEIING OG SPYLING | CONTAINERUTLEIE | GARTNERTJENESTER | GRAVING OG ASFALTERING
Økonomi for nybegynneren

Renovasjonsetaten

... Hilde Rannem
Rostad er ansatt
som direktør for
digitalisering av økonomitjenester?

... OBOS åpner nytt
vannkraftverk på Moi
i Rogaland?

Synes du økonomi og regnskap
er vanskelig og litt tungt å sette
seg inn i?
På dette kurset gir vi deg grunnleggende innføring i det du må
kunne for å utføre styrearbeidet
på en god måte.
Oslo: 25. september kl. 17–20

Farlig avfall i borettslaget?
Med våre låsbare kasser blir det
enkelt for beboerne å sortere riktig!
Kassene står ute i en ukes tid
mellom utsetting og henting.
En vaktmester/kontaktperson
disponerer nøklene.
Tilbudet er gratis, men vær rask.
Kapasiteten er begrenset.

Fredrikstad: 24. oktober
kl. 17.30–20.30
VIL DU VITE
MER OM DETTE?
Snakk med
rådgiveren
din!

HMS – internkontroll i boligselskaper

Noe av hva vi tilbyr

Energirådgivning
Energieffektive bygg blir
stadig viktigere både for
beboere og boligkjøpere.
OBOS Prosjekt er godkjent
ENØK-konsulent og kan blant
annet utarbeide ENØK-analyse. Analysen gir en gjennomgang av bygningsmassen og
en oversikt over energisparepotensialet med en prioriteringsliste i forhold til økonomi
og miljø. Analysen danner
også nødvendig grunnlag for å
søke offentlig støtte til tiltaket.

Likviditetsanalyser
Planlegger dere større vedlikehold/rehabilitering?
OBOS-banken tilbyr likviditetsanalyser. Analysen
forteller hvor mye egenkapital dere bør benytte,
hvor mye lån dere bør ta
opp og hvordan det påvirker
felleskostnadene. Likviditetsanalysen gir et godt grunnlag
for å vurdere ulike prosjekter
og er ofte en viktig faktor for
å komme frem til en beslutning blant beboere.

OBOS gir tilbake – søk om
støtte til miljøtiltak
Neste søknadsfrist er 30.
november. Det kan søkes om
støtte til tiltak som retter seg
mot klima, miljø eller uterom.
Det kan søkes om støtte
opp til halvparten av totalkostnad, men ikke mer enn
tre hundre tusen kroner. Les
mer om de øvrige søknadskriteriene på Styrerommet
eller obos.no/grontansvar.

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.
Tid: 15. oktober kl. 17–21
Sted: Utvalgt boligselskap
i Oslo.

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

Les mer og søk på oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning

Tlf: 23 48 36 50
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Garasjeanlegg

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

DEKKSTATIV.no
Avfallshåndtering

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

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

Fasade og tak – vår sak!

Låsesmeder

?

OBOS-quizen
av Eddie Chr. Thomas
1.

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

2.
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3.

4.
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5.
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Vindu - dør montasje

6.

7.

8.
// Byggentrepenør
// Murmester
// Blikkenslagermester // Taktekkermester
// Malermester
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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
Norway AS. (tidligere TrioVing).

Malertjenester

Test deg selv!

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



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

G E O R G E H E R B E R T, F O R FAT T E R O G T E O LO G

Brytningstid i arkitekturen

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

Radonmåling

ŶĂǀKƐůŽƐůĞĚĞŶĚĞůĊƐĞƐŵĞĚĞƌ͊

Baktrappa

www.lovastransport.no

Postkasser

www.trigonor.no 69 27 90 10

Blikk/kobberslagere

Tlf: 23 24 50 00

Elsk din nabo, men riv ikke
ned hekken.

Totalentreprenør

Hvem er den ﬁktive ﬁguren Emma
Rallkattli gift med?
Hvilke dyr i Afrika omtales gjerne
som «de fem store» (The Big Five)?
Hva heter trikkeføreren i Thorbjørn
Egners fortelling om Kardemomme
by?
Hva heter gruppen som
representerte Norge i ﬁnalen i
Eurovision Song Contest i Tel Aviv
i mai i år?
I hvilken amerikansk delstat er Salt
Lake City hovedstad?
Hvilket ishockeylag vant NHLs
Stanley Cup 2019 etter å ha slått
Boston Bruins i ﬁnalen?
I Maxi-Yatzy: Hva kalles det når du
slår to like terninger pluss ﬁre like
terninger av en annen verdi?
Hvilket kjent institutt ledes av
direktør Olav Njølstad?

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Hvem overtok som programleder
sammen med Eli Rygg i TV-serien
Portveien 2 etter Jarl Goli?
Hvilket engelsk fotballag som
spiller i Premier League sesongen
2019/2020 kalles «The Canaries»?
Hvilken Disney-ﬁgur heter
«Oppﬁnnar-Jocke» på svensk?
Hva ble utvunnet ved Årdal og
Sunndal verk?
Hvilket fotballag i OBOS-ligaen
2019 spiller sine hjemmekamper
på Fosshaugane Campus?
I hvilket kjent rockeband, som ble
startet i 1962, er Charlie Watts
trommeslager?
Hvem vant Oscar for beste
kvinnelige hovedrolle for ﬁlmen
«Monsters Ball» i 2001?

Etterstad 1 er det første OBOSborettslaget. Det sto ferdig i 1931
og illustrerer brytningstiden mellom klassisismen og funksjonalismen. Borettslaget er en karré – det
vil si et ﬁrkantet bygningskompleks
med et gårdsrom i midten. Denne
bygningstypen hørte strengt tatt
fortiden til. Det nye idealet var
frittliggende boligblokker på
rekke og rad med grønt imellom.
Samtidig vitner de pussede fasadene, pulttaket og de fremskutte
hjørnepartiene med balkonger om
at funksjonalismen var i anmarsj.
Det klassiske formspråket viser seg
gjennom de smårutete vinduene,
det forseggjorte inngangspartiet
og båndene som markerer øverste
og nederste etasje.

FOTO: IVAN BRODEY

Anleggsgartnere

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

www.vdmontasje.no

SVAR: 1. Oluf (spilt av Arthur Arntsen) 2. Løve, elefant, bøffel, leopard og neshorn 3. Trikkefører
Syversen 4. KEiiNO 5. Utah 6. St. Louis Blues 7. Tårn 8. Nobelinstituttet 9. Terje Strømdahl
10. Norwich City 11. Petter Smart 12. Aluminium 13. Sogndal 14. Rolling Stones 15. Halle Barry

Vaktmestertjenester

BRANNSIKKERHET!

Radio Gaga

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

Vaktmestertjenester

www.oslo-brannsikring.no

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

Tlf.: 22 88 45 80
TLF

22 61 63 00

EPOST

post@kaasa.no

vaktmester-oslo.no
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Knem & Næsvik AS

NYT HØSTEN

Alt innen
malerarbeid

FEIING OG SPYLING
CONTAINERUTLEIE
GARTNERTJENESTER

Tlf.: 22 90 60 50 • www.nasvik.no

- LA OSS HJELPE DEG!

Tlf 23 17 22 00 / vk.no
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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.

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

Elektronisk avlåsning

Ditt borettslags valg av
energiløsning er viktig for din
lokale luftkvalitet og vårt felles
klima. Dere kan være en del av
løsningen!

Dørautomatikk

Visste du at Fortum Oslo
Varme leverer fossilfri og
bekymringsløs fjernvarme?
Se hvordan vi kan hjelpe deg på
www.fortum.no

Postkasser / Postkasseanlegg

Låssystem

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

Service på hele dørmiljø
Reparasjoner / Feilsøking

SMARTair®

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•

LÅS1 AS Oslo og Akershus
Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

NYBA

Elektroniske Betalings Systemer AS
Glynitveien 21, 1400 Ski
Tlf. +47 66 80 50 20
www.ebs-as.no
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post@las1.no www.las1.no

NÅ 30% LAVERE PRIS

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

NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Tlf. 41 70 00 00
Enkelt, miljøvennlig, konkurransedyktig og med høy leveringssikkerhet

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

Adgangskontroll

Fjernvarme fra
Fortum Oslo Varme

Noen bruksområder:

I

FOKU

Elektroniske
låser
Bluetooth
www.postkasse.no

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

Kontakt oss for
gratis befaring:
64 84 55 20

Vi reduserer prisene med 30% på vår ADVANCE serie
INNENDØRS OG UTENDØRS POSTKASSER
TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD!
post@stansefabrikken.no
Tlf: 458 65 935

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

salg@noen.no
www.noen.no

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

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

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

Vi hjelper deg med rehabilitering
StoFloor Balcony EB 200
oppfylles kravene til funksjon
og design og er Norges
eneste SINTEF godkjente
gulvbelegg for balkonger.

HVIS DU SKAL RENOVERE
FASADER ELLER BALKONGER..
...skal du vite at Sto Norge AS kan
hjelpe deg med alt fra produktsystemer,
arkitekttegninger frem til
mengdeutregning og forbruk.

Norges eneste SINTEF-godkjente
gulvbelegg for balkong og svalgang
StoFloor Balcony EB 200 De mest utsatte delene på en bygning - balkonger,
svalganger og altaner - krever slitesterke og sklisikre gulvﬂater. Samtidig skal det
være trivelige plasser å være på. Derfor er det viktig at det ﬁnnes store muligheter
til å velge akkurat den farge og struktur som passer til bygningen.
Med StoFloor Balcony EB 200 oppfylles kravene til funksjon og design og er
Norges eneste SINTEF godkjente gulvbelegg for balkonger. Kontakt oss for informasjon om våre produkter, vi har selgere, ingeniører og arkitekter som kan hjelpe
med løsningsforslag til prosjektet i hele Norge.

www.sto.no

