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I Norge er det bred politisk
enighet om at eierlinja i norsk
boligpolitikk ligger fast. Norge
har sluppet unna mange av
de store problemene som våre
naboland og andre land i Europa sliter med når det gjelder
forslumming, manglende integrering og framvekst av parallellsamfunn. En viktig årsak til
det tror vi er at det i Norge har
vært bred politisk enighet om
at folk skal eie sin egen bolig,
enten i form av et boligsameie
eller i et borettslag.
Eiermodellene har mange
fordeler framfor leiemodellen,
som er en svært vanlig måte å
organisere det å bo på i resten
av Europa. Folk som bruker egne
penger på å kjøpe sin bolig har
en større egeninteresse i å ta
vare på investeringen sin enn
de som leier. Gjennom beboerdemokratiet skal de valgte
representantene for beboerne
sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført.
I denne utgaven av Bolig og
Miljø kan du få gode tips og
råd til hvordan økonomien i et
boligselskap planlegges slik at
nødvendig vedlikehold kan gjennomføres. God lesing!
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OBOS er Norges største boligforvalter
og tilbyr tjenester innen økonomi,
regnskapsførsel, ﬁnansiering, juss, drift,
teknisk bistand med mer. Vi forvalter alle
typer boligselskaper over hele landet.

www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00
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Aleca, Themse

Solheimslien borettslag, Bergen

Entré

Økte boligpriser
Prisene på brukte OBOS-boliger økte med 0,3 prosent i september i Oslo,
og med 0,9 prosent på landsbasis. Dette er femte måned på rad at prisene stiger
på OBOS-boliger. I snitt lå kvadratmeterprisen i Oslo på 64.699 kroner for brukte
OBOS-tilknyttede boliger. Det er 5,3 prosent høyere enn i september 2018.

FOTO: ILJA C. HENDEL

FOTO: ANNA EMILIE ROSEN

Ny NBBL-direktør

Arkitekturfestival
Oslo arkitekturtriennale er Nordens
største arkitekturfestival og en møteplass
for diskusjon av arkitektur og byutvikling.
Den åpnet i slutten av september og pågår til 24. november. Gjennom utstillinger,
konferanser, debatter, utﬂukter, publikasjoner og andre formater er målet å ut-

fordre arkitekturfagfeltet og få publikum
til å reﬂektere over hva som er en god by.
Tilnærmet alle arrangementer er gratis,
blant annet «Lydspor» der du kan delta på
en lekende lydvandring i Oslos gater.
Se hele programmet på oslotriennale.no

Bård Folke Fredriksen (52) overtar
som administrerende direktør i Norske
Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
Fredriksen har blant annet erfaring
som statssekretær i Kulturdepartementet og fra ulike byrådsposter i Oslo
kommune.
– Jeg gleder meg til å jobbe for å
fremme boligbyggelagenes interesser
og til å delta i viktige diskusjoner, blant
annet om hvordan boligbyggingen kan
holde tritt med befolkningsveksten,
sier Bård Folke Fredriksen, som tiltrer
i stillingen ved årsskiftet.
Han tar over etter Thor Eek som har
vært administrerende direktør de siste
åtte årene. NBBL er en partipolitisk
uavhengig interesseorganisasjon som
har til formål å samle boligbyggelag
i Norge og arbeide for deres felles
interesser. De 41 tilsluttede boligbyggelagene har til sammen 1.050.000
medlemmer.

KLASSISK

SPENNENDE

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

steni.no

steni.no

For andre år på rad vant OBOS Eiendom
pris for beste avkastning på eiendomsporteføljen. Prisen gis av MSCI og ble
tildelt for beste avkastning i Norge gjennom de tre siste årene. OBOS Eiendom
har i denne perioden hatt en avkastning
på 11 prosent for alle eiendommene, og
til sammenligning ligger gjennomsnittet
for resten av det norske markedet på 9,7
prosent.
Totalt eier OBOS Eiendom omtrent
710.000 kvadratmeter næringseiendom.
Selskapet har hovedsakelig investert i
kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler,
hoteller, sykehus og skolebygg. For tiden
står OBOS Eiendom bak utbyggingen av
nytt senter på Holmlia (bildet), som skal

FOTO: RUNE AAKVIK/OSLO MUSEUM

Vant pris for beste avkastning

Dyr i byen
stå ferdig i 2021.
MSCI er en global eiendomsindeks med
deltakere fra 32 land, basert på 89.000
eiendommer fordelt på 1700 porteføljer.
Formålet til indeksen er å måle avkastning og trendene i eiendomsmarkedet.

Bymuseet i Frognerparken har åpnet
en utstilling om dyr. Den viser hvordan
tamme og ville dyr er en del av Oslos
historie, hva dyrene har betydd for
byen, og hva byen har betydd for
dyrene. Utstillingen står ut 2020. Museet har også andre tilbud for by- og
boliginteresserte, se oslomuseum.no/
bymuseet.
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Entré nyheter

Medlemsrekord og forvaltningsrekord i OBOS
OBOS passerte 460.000 betalende medlemmer 27. september i år. Det er 20.000 ﬂere enn på samme tid i fjor.
Antallet boliger forvaltet av OBOS øker også, og ligger i dag på 234.000 boliger. Det er en økning på 11.000
boliger siden oktober i fjor.

• Vaktmester
• Renhold
• Vedlikehold av uteområder
•%HUHGVNDSVYDNWĪī
•+06ĥELVWDQG
• Tilkalling og håndtering av alle underleverandører
• Feiing

God arkitektur
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Norske arkitekter har
stemt fram et boligprosjekt i Stavanger.
aga & Grov sivilarkitekter
ﬁkk Arkitekturprisen for
Holmegenes, som består av 45
leiligheter fordelt på 14 volumer.
Boligene er reist i det etablerte
villastrøket Eiganes i Stavanger.
– Holmegenes er et forbilledlig
prosjekt i arbeidet med å ﬁnne
nye former for byboliger som er
tilpasset sted og brukere. Ambisjonsnivået er høyt, både med
hensyn til kvalitet, funksjon og
arkitektur. Anlegget består av
ﬂerfamilieboliger i byvillaer og
viser en fremragende måte å
tilpasse seg konteksten og den
lokale byggeskikken på. Samtidig har det en sterk egenidentitet med et nytt og interessant
arkitektonisk uttrykk, står det i
prosjektbeskrivelsen.
En stolt og glad prismottaker,
Rune Grov, håper at prosjektet
kan være et eksempel på fortetting i eksisterende boligområder.
– Mye handler om å skape
dialog med nabolaget ved valg

FOTO: SINDRE ELLINGSEN

9LKDUGULIWHW2%26CHLHQGRPPHUVLGHQĥWDOOHWRJHULGDJ2%26VLQIRUHWUXNQH
leverandør innen eiendomsservice.

ARKITEKTURPRISEN 2019

av bebyggelsesstruktur, nedskalering av bygningsvolumene,
gjennomtenkte materialvalg og
bevisst utforming av uterom,
sier Rune Grov i Haga & Grov.
Fagpris. Arkitekturprisen er en
fagpris hvor alle medlemmer i
Norske arkitekters landsforbund
(NAL) både nominerer og utgjør
juryen. Målsettingen med prisen
er å synliggjøre, hedre og diskutere hva som er god arkitektur.

Blant årets kandidater var det
13 ﬁnalister, med alt fra Bergen
Lufthavn til et badstuebygg i
Telemark. Arkitekturprisen er
delt ut to ganger tidligere. I 2017
gikk prisen til boligprosjektet
Ulsholtveien 31 på Furuset i
Oslo. I 2015 vant D36 – Green
House, som er en boligblokk på
Rodeløkka i Oslo.
Bilder og omtale av ﬁnalistene ligger på arkitektur.no/arkitekturprisen.

Skal samle byggebransjen

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

I et 85.000 kvadratmeter stort kompleks på Ulven i Oslo skal nesten
40 aktører innenfor bygg-, anleggog eiendomsbransjen samles. Om
halvannet år starter byggingen av
Construction City, som kommer til å
romme 5000 arbeidsplasser. Det blir
en næringsklynge der målet er å effektivisere byggeprosessene, redusere
bransjens klima- og miljøavtrykk, heve
kompetansen, samt styrke rekruttering
og kvinneandelen i bransjen. OBOS
skal ﬂytte hovedkontoret til Construction City, i likhet med AF Gruppen og

en rekke andre aktører. Illustrasjoner
av Construction City ble offentliggjort
i september.
– Sentralt er samhandling og kunnskapsdeling. Derfor er det planlagt
å bygge kontorlokaler rundt et felles
«hjerterom» der konkurrenter, samarbeidspartnere og gründere kan møtes
og dele ideer for å drive bransjen
fremover, sier Camilla Krogh, daglig
leder for Ulven AS og Construction City
Eiendom AS.
Mer info på constructioncity.no.
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Økonomi små boligselskap

Fattig og sliten som liten?
De små boligselskapene har noen ekstra utfordringer,
og det kan gå utover vedlikeholdet.
T EK ST: H E N R I K SØR L I E ILLUSTR ASJON : JON A R N E BERG

tyret skal sørge for å vedlikeholde bygningsmassen, men det ﬁnnes en rekke
eksempler på vedlikeholdsetterslep. En liten rundspørring
tyder på at problemet er størst
blant de minste boligselskapene – gjerne der det er eldre
bygningsmasse innenfor ring 2
i Oslo eller tilsvarende områder
i sentrumsnære strøk. Årsakene
kan for eksempel være mange
utleieboliger eller boligeiere på
«gjennomreise», uerfarne styrer
med manglende oversikt over
vedlikeholdsbehovet, dårlig jobb
fra tidligere styrer, beboere med
presset økonomi og generelt
sterk motstand mot å sette opp
felleskostnadene. I boligselskap

S

Lav interesse for styrearbeid og lite kunnskap om vedlikeholdsbehovet kan bli veldig
dyrt på sikt.
Erik Christian Windt, OBOS Prosjekt
8 BOLIG & MILJØ

med 10-20 enheter blir det fort
til at styremedlemmene kjenner
alle beboerne, og da kan det bli
enda vanskeligere å gå inn for
vedlikehold som ikke er helt
presserende – hvis det innebærer kraftige hopp i felleskostnadene.
Hva skal man gjøre hvis man
aner at ting forfaller?
Det riktige svaret er nok å
tørre å sette felleskostnadene til
et fornuftig nivå. Men ja, dette
kan være vanskelig, spesielt når
du har få som vil sitte i styret
og ta ansvar kombinert med
beboere som er mest opptatt av
å holde felleskostnadene nede.
Lav interesse for styrearbeid og
lite kunnskap om vedlikeholdsbehovet kan bli veldig dyrt på
sikt. Hvis mye vedlikehold må
tas samtidig, kan det bli ekstra
vanskelig for et lite borettslag.
Bankene krever sikkerhet i
bygningsmassen, og det er begrenset hva de minste kan låne,
sier prosjekt- og byggeleder Erik
Christian Windt i OBOS Prosjekt.
Han viser til verdien av å ha
en grundig vedlikeholdsplan.
I OBOS Prosjekt tilbys produktet
«Vedlikeholdsnøkkelen».

– Men det er små boligselskap
som synes dette blir for dyrt
og ender med ingenting. Hvilke
alternativer ﬁnnes?
Vi kan tilby ulike varianter som
er rimeligere. Den aller enkleste
er timesbasert og kalles «Bistand
vedlikeholdsplanlegging». Da
tar vi en felles befaring sammen
med styremedlemmer og avslutter med å gi et kort befaringsnotat. Vi gir da ingen estimater,
men en slik befaring kan være
nyttig for å avdekke vedlikeholdsbehov og utrede nærmere.
– Det kan høres betryggende
ut med uavhengig og
profesjonell prosjektledelse
ved større rehabiliteringer.
Men hva hvis man ikke vil ta
seg råd til dette?
Det aller viktigste er å komme
godt ut fra start. Du bør i det
minste ta deg råd til en god
prosjektbeskrivelse om hva
som skal gjøres. Da mottar du
pristilbud som er enklere å
sammenlikne. I tillegg bør du ha
kyndig hjelp til å sette opp kontrakten slik at entreprenøren blir
ansvarliggjort. Det bidrar også
til at du får luket vekk de mest
useriøse aktørene, sier Windt. //

PS!
Den gode
nyheten er at
de aller ﬂeste
små boligselskap klarer seg
bra økonomisk
og har råd til
vedlikehold.
>>> Bla om til
neste side og les
hva tre av dem
gjør for å holde
kostnadene
nede!
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Økonomi små boligselskap

Tre små boligselskap om utgifter
1. Eksempler på tiltak dere har gjort for å holde kostnadene nede?
2. Har dere en utgiftspost som blir ekstra høy pr. leilighet sammenliknet med
større boligselskap?

Fageråsveien 21 ABC borettslag
Minde i Bergen
(18 andeler)
Ved styremedlem Jeanette Friksen
1 Vi har reforhandlet. Vi
har gått igjennom alle våre
leverandøravtaler og sjekket
nøyaktig hva vi blir fakturert
for. Vi har hentet inn tilbud fra
andre leverandører og brukt
dette i forhandlinger med
eksisterende leverandører. Til
sammen har det blitt en del å
spare.

– Vi har spart på å redusere hyppigheten på enkelte
tjenester; som trappevask. Det
var egentlig ikke behov for
ukentlig vask, så vi reduserte til hver fjortende dag og
halverte kostnadene våre her.
– Vi har kuttet i tjenester levert til borettslaget. Tidligere
betalte vi et vaktmesterﬁrma

for å sjekke og skifte lyspærer.
De kom innom hver fjortende
dag og var en kostbar affære
for en enkel tjeneste. Vi kuttet
denne ut og lagde avtale med
beboere som har ansvar for å
skifte lyspærer i sin oppgang.
Helt gratis og mye raskere
bytting av pærer.
– Vi prøver også å unngå lån

og rentekostnader både på
nåværende og fremtidige
prosjekter med øremerkede
midler og sparing.
2 Vi har ganske store uteområder og privat vei. Dermed
blir det ganske høye utgifter til
plenklipping, salting og snøbrøyting for et lite borettslag.

Ta med Get på ferien
Straumelia borettslag

Sameiet Erling Skjalgssons gate 3

Straume i Fjell kommune
(22 andeler)
Ved styreleder Torunn F. Hellesund

Frogner i Oslo (10 seksjoner)
Ved styremedlem Morten Oulie

1 Vi har gjort mye på dug-

nad, blant annet malt de ﬁre
blokkene en gang – hver på
to etasjer. Vi sparte 400.000
kroner på dette, og hadde
bare utgifter til stillas, lift
og maling. Vi ﬁkk en fra
OBOS til å se over arbeidet
i etterkant, og han sa at det
var bra utført til å ikke være
gjort av fagfolk.
– Vi har en i borettslaget
som er ﬂink til å fremforhandle gode avtaler, og
10 BOLIG & MILJØ

det bidrar til at vi har spart
penger.
– Borettslaget er fra 2006.
Generelt har vi god økonomi
og passer på å gå med
overskudd hvert år, slik at vi
har penger til større vedlikeholdsutgifter i fremtiden.
2 Nei, i grunnen ikke. Vi har

de samme godene som alle
borettslag tilknyttet OBOS.

1 Vi har spart en del ved å
få støtte i forbindelse med rehabilitering. Bygården står på
gul liste, og vi har fått midler
av Byantikvaren og Kulturminnefondet.
– I forbindelse med drenering
i gårdsrommet og reparasjon
av sokkelmuren ﬁkk vi tips om
en entreprenør fra Sørlandet
som er ekspert på bevaring av
eldre bygninger. Dette ﬁrmaet
ga et pristilbud som var betydelig lavere enn de tilbudene
vi ﬁkk fra Oslo-ﬁrmaer.

– Det er høyere rente for et
boligsameie enn for privatpersoner, og vi har som regel
betalt inn direkte i forbindelse
med rehabiliteringer. Dermed
har vi spart rentekostnader,
og det har bidratt til å holde
felleskostnadene lave.

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.

2 Vet ikke, for vi har ikke
grunnlag for å sammenlikne
oss med andre. Men vi har
klart å holde lave felleskostnader.

Last ned Get-appen

Økonomi investering

Penger på loftet
Sarpsborggata 14 i Oslo ﬁnansierte rehabilitering ved å selge loftet.

Thale Scheie, OBOS Prosjekt

TEKST: HEIDI RØNEID FOTO : ILJA C. HENDEL

asaden til Sarpsborggata 14
er dekket av stillas, og der
det en gang var loft ferdigstilles
nå 16 toppleiligheter.
– Da min forgjenger var styreleder ﬁkk hun utarbeidet en
tilstandsrapport. Det viste seg
at sameiet hadde et betydelig
vedlikeholdsetterslep og hadde
behov for rehabilitering av
fasader, piper, våtrom og soilrør.
Hver for seg er dette millionprosjekter, og det var vanskelig å
tenke seg hvordan man skulle
greie å ﬁnansiere dette, sier
styreleder Jan-Morten Torrissen.

F

Fikk tilbud. Sameiet tok opp lån
og startet rehabiliteringen av
det som hadde størst risiko for
helse, miljø og sikkerhet.
– Så ﬁkk forrige styreleder en
henvendelse fra Bonum, som
tilbød en pris for loftet. Hennes
periode gikk mot slutten og hun
ønsket å la det nye styret ta
avgjørelsen. Vi tok kontakt med
OBOS Prosjekt og ble enige om å
teste markedet, ikke bare velge
første og beste tilbud, sier han.
Sameiet ﬁkk ﬁre tilbud, og to
av tilbyderne endte med å kon12 BOLIG & MILJØ

– Vi har hatt en tålmodig og
forståelsesfull sameiergruppe. Vi trodde det kom til å
bli mer støy, sier styreleder
Jan-Morten Torrissen.

I taket blir det
ofte satt inn vinduer,
luftgjennomføringer
og takterrasser,
som kan by på
utfordringer når det
kommer til fukt.

kurrere om prosjektet.
– Vi hadde oppklarende møter
for å få to sammenlignbare tilbud. Det endte med at vi valgte
Bonum, som kjøper, men prosessen gjorde at vi ﬁkk det dobbelte
for loftet sammenlignet med det
opprinnelige tilbudet. Så å teste
markedet var en god idé, sier
Torrissen.
Ulike løsninger. Dersom boligselskapet ønsker leiligheter på
loftet er det ﬂere muligheter
– bygge ut loftet selv, selge det til
beboere som ønsker å utvide sin
leilighet eller selge hele loftet
til en utbygger. Uansett hvilken
løsning boligselskapet velger er

...prosessen gjorde
at vi ﬁkk det dobbelte
for loftet sammenlignet med det opprinnelige tilbudet.
Jan-Morten Torrissen, styreleder

det viktig å være grundig.
– Loftsutbygging er et stort
inngrep i bygget, både når det
kommer til tak, lyd og brannsikkerhet. I taket blir det ofte satt
inn vinduer, luftgjennomføringer
og takterrasser, som kan by på
utfordringer når det kommer
til fukt. I tillegg må leilighetene
kobles til eksisterende anlegg for
elektro og rør. I boligselskap er
dette felleseie og felles ansvar,
så arbeidet må gjøres godt nok.
Ellers kan boligselskapet pådra
seg økte felleskostnader i fremtiden, sier Thale Scheie i OBOS
Prosjekt.
Ofte er loftet brukt til boder,
og en utbygging fjerner lagringsplass for beboere.
– Som regel ﬂyttes boder fra
loft og kjeller til kun kjeller.
Man bør derfor vurdere hvilken
tilstand kjelleren er i og gjøre de
tiltakene som skal til for at den
blir et brukbart lagringsareal.
Ofte innebærer det å pusse opp
kjelleren, installere avfukter, utnytte arealet bedre og lage boder
med netting og god luftgjennomstrømning. Noen ganger er det
også nødvendig å legge ny

Elektriker Endre
Lohne sørger for at
leilighetene får strøm.
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MolokDomino®
FA K TA

Sameiet
Sarpsborggata 14
ligger på Bjølsen i Oslo

Ny avfallsbrønn fra Molok®

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).

Lisa Kristoffersens
plass
Bergensgata

NYHET
MolokClassic®

Akerselva

Sagene

Metro full undergrunn

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

1917
Bygget

Sameiet sto ferdig
i 1917

85
Enheter

TIPS

Huskeliste
ved utbygging
1. Sørg for gode juridiske
dokumenter.
2. Ha et grundig
tilbudsgrunnlag med
alt av spesiﬁkasjoner,
krav og hvem som er
ansvarlig for hva.

Sarpsborggata 14
har et veldig høyt loft,
og dette har vi fått
utnyttet ved å lage
leiligheter med to
etasjer.
Jan-Morten Torrissen

NYBA
S

Sameiet har 85
boenheter. 16 av disse
er nye etter loftsutbyggingen.

R
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De nye
leilighetene går
over to etasjer,
slik at hver
kubikkmeter utnyttes. Her med
prosjektleder
Simen Haugseth
i Bonum.

FOKU

I

Ikke for alle loft. Selv om det er
stor interesse for å bygge ut loft,
er det ikke alle loft som er egnet.
– Det er en del loft som har
mye råte, og dette er noe som
må tas i betraktning med tanke
på kostnadene som medgår i å
renovere loft. Dessuten blir det
skråtak i leilighetene, så det er
viktig at man kan få den riktige
høyden under taket. Sarpsborggata 14 har et veldig høyt loft,
og dette har vi fått utnyttet ved
å lage leiligheter med to etasjer.
Når vi tegner ut leiligheter
skisser vi for eksempel hvor
møblement kan stå for å få best
mulig planløsning og utnyttelse av loftet, sier prosjektleder
Simen Haugseth i Bonum.
For å ﬁnne ut av om loftet i ditt
boligselskap kan bygges ut, har
Scheie i OBOS Prosjekt et råd:
– Det er en del ﬁrmaer på
markedet som har spesialisert
seg på loftsutbygging. Ta kontakt
med disse, og er de interessert
i å gi en pris betyr det at det
kanskje er verdt å bygge ut
loftet, sier hun.

Investering. For Sarpsborggata
14 ble salget en lønnsom affære.
– Ved at vi solgte loftet kunne
vi utføre både drenering, klimatiltak i kjellere, brannteknisk
oppgradering og få nytt tak, sier
Torrissen.
I tillegg ﬁkk alle andelseierne
en sum utbetalt og reduserte
felleskostnader.
– Nå blir vi 16 nye enheter
som deler på fellesutgiftene. Vi
skal snart gjennom en rehabilitering av bad og soilrør. Da vil
felleskostnadene øke noe, men
mindre enn reduksjonen etter av
vi solgte loftet, sier han. //

FOR

drenering rundt bygget, sier hun.

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

3. Ta kontakt med
seriøse ﬁrmaer og vurder
referanser.
4. Vær oppmerksom
på at boligselskapet
kan måtte skatte
av fortjenesten på
loftsalget.

Vi bistår i hele
prosessen fra
planlegging til ferdig
installert anlegg.
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Kontakt oss for
gratis befaring:
64 84 55 20
salg@noen.no
www.noen.no

Iladalen I AS med 116 leiligheter konverterte til bergvarme i 2012.

Sparer
kr. 500.000,-/år
etter konvertering til bergvarme.
Varmeentreprenøren

Økonomi budsjett

De 15 vanligste
budsjettspørsmålene
TEKST: HEIDI RØNEID

1 Hvilke tall har rådgiver
tatt utgangspunkt i når de
lager budsjettet?
Rådgiveren innhenter først
informasjon fra styrene om
eventuelle vedlikeholdsplaner
for kommende år og endringer i
løpende driftsavtaler som styret
kjenner til. Deretter settes det opp
et estimat ut ifra fjorårets resultat
og etter innspill fra styrene. Her tas
det høyde for generell prisøkning,
forventninger for rentenivået og
økning av kommunale avgifter.

2 Hva er det viktigste
å kontrollere i budsjettet?
Det viktigste er at budsjettet gir
et riktig bilde av kostnader og
inntekter for kommende år. Styret
og rådgiver ser på likviditeten
gjennom alle årets måneder,
sørger for at budsjettet går i
balanse og at borettslaget har
tilstrekkelig likviditet gjennom
hele året.
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3 Hvilke kostnader
kan enkelt kuttes?
Det er stort sett drift- og vedlikeholdskostnadene styret kan
påvirke. Styret kan hente inn nye
tilbud og reforhandle eksisterende
avtaler for å redusere kostnader
knyttet til for eksempel vaktmestertjenester, renhold, forsikring og

Noen forsikringsselskap gir
dessuten rabatt hvis boligene har
vannstoppere på kjøkkenet og
andre våtrom uten sluk.

ulike honorarer. En annen mulighet
er å skyve på kostnader til vedlikehold, under forutsetning av at
dette er forsvarlig med tanke på
styrets plikt om å ivareta bygningsmassen.

4 Hva kan man gjøre
for å få lavere utgifter til
forsikring?
Dersom boligselskapet har skader
som stadig gjentas, som for eksempel vannlekkasjer, bør boligselskapet utføre vedlikehold for å
ordne opp i problemene. Reduksjonen i forsikringspremien kommer
som regel når man ser resultater,
så vis til at skadeutbetalingen har
gått ned etter vedlikehold eller
rehabilitering når du forhandler pris
med selskapet. Noen forsikringsselskap gir dessuten rabatt hvis
boligene har vannstoppere på kjøkkenet og andre våtrom uten sluk.

5 Hva kan beboere gjøre
for å redusere forsikringspremien?
I borettslag og sameier er det lett
å glemme at forsikringspremien er
bakt inn i felleskostnadene. Opplys
beboerne om at utgiftene blir lavere
dersom skader oppdages tidlig.
Beboere kan bidra ved å følge med
på om noe drypper og liknende.

6 Hvor mye kan man
øke felleskostnadene?

8 Bør felleskostnadene
økes hvert år?

9 Bør felleskostnadene
noen gang reduseres?

Det er ingen grense for hvor mye
felleskostnadene kan økes. Det er
viktig at felleskostnadene ligger på
et nivå så boligselskapet ikke går
i underskudd, og at det er midler
til uforutsett vedlikehold. Dersom
felleskostnadene må økes mye, for
eksempel i forbindelse med en rehabilitering, så start planleggingen
tidlig og øk felleskostnadene litt
og litt. Det er lettere å håndtere for
beboerne enn at felleskostnadene
gjør et stort hopp.

Dette avhenger av hvor god økonomi boligselskapet har og fremtidige vedlikeholdsplaner. De ﬂeste
kostnader går opp hvert år, og det
kan være lurt å øke felleskostnadene for eksempel tilsvarende
konsumprisindeksen.

Styret bør være forsiktig med
å sette ned felleskostnadene.
Dersom boligselskapet går med
overskudd så tenk langsiktig og
avsett penger til fremtidig vedlikehold. Da slipper styret å øke
felleskostnadene like mye ved
neste prosjekt.

7 Hvor lang tid i forveien
må andelseierne få beskjed
dersom felleskostnadene
skal økes?
Andelseierne skal ha beskjed
minimum ﬁre uker før endringer
trer i kraft. Her er det viktig med
god kommunikasjon så de forstår
hvorfor felleskostnadene øker.

Det er viktig
at felleskostnadene
ligger på et nivå
så boligselskapet
ikke går i underskudd,
og at det er
midler til uforutsett
vedlikehold.

Kilder:
Heidi Wilhelmine
Svendsen, rådgiver eiendomsforvaltning,
OBOS
Ola Lilleseth
Braaten,
seniorrådgiver
OBOS-banken
Håkon Krogenæs,
teamleder
forsikring i OBOS

10 Hvor mye bør
borettslaget/sameiet ha
i banken som buffer?
Vi anbefaler at boligselskapene
har ca. 10–15 prosent av totale
inntekter per år i banken til enhver
tid.

11 Bør man velge fast
eller ﬂytende rente dersom
borettslaget/sameiet skal ta
opp lån?
Det er vanligvis fornuftig
å velge ﬂytende rente, da renten
som regel er lavere og lånene mer
ﬂeksible. Velger du fast rente
BOLIG & MILJØ 17

Økonomi budsjett

Å velge
fastrente fordi man
tror man kan gjøre
et scoop eller «slå»
markedet er feil
tilnærming.

betaler du en «forsikring» for å
få forutsigbarhet. Det lønner seg
den dagen du ikke kan tåle en
økt rente, men boligselskap har
som regel god økonomistyring og
mulighet til å sette opp felleskostnadene.
Å velge fastrente fordi man tror
man kan gjøre et scoop eller «slå»
markedet er feil tilnærming. Husk
at det også er mulig å splitte lånet
og ha fast rente på en del og
ﬂytende rente på en del.

12 Hvor mye kan vi låne?
Hvor mye du kan låne beregnes
ut fra verdien på boligmassen.
Banken ser dessuten på om
boligselskapet har en profesjonell
forvalter og regnskapsfører, og om
driften er god. Boligsameier kan
ha litt større utfordringer med å få
lån sammenlignet med borettslag,
på grunn av eierformen. Men også
i sameier er det mulig å ta opp et
felles lån slik at seksjonseierne
kan betale det ned over felleskostnadene. Ta kontakt med banken
for å få vite nøyaktig hvor mye ditt
boligselskap kan få i lån.
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13 Bør ﬂere mindre lån slås
sammen til ett stort?
Det kommer an på nedbetalingstiden for lånene. Dersom
den er omtrent lik er det enkleste å
forholde seg til færrest mulig lån.
Men husk at dersom du baker inn
lån slik at de får lengre nedbetalingstid betaler du også totalt mer
i rente.

14 Hvor lang nedbetalingstid bør man velge?
Løpetiden bør ikke være lengre
enn levetiden på prosjektet. Ikke
velg 30 års løpetid for et lån til å
male bygningsmassen, når bygningsmassen må males på nytt om
10–15 år.

15 Hva må styret gjøre
dersom det er noe som ikke
stemmer i budsjettet?
Ta kontakt med rådgiveren i OBOS
og gi beskjed om hva som mangler
eller er feil så snart som mulig. Dersom boligselskapet ikke lenger går
i pluss må andre kostnader kuttes
eller fellesutgiftene eller andre
inntekter økes.

TIPS

Ha en vedlikeholdsplan
Med en vedlikeholdsplan har
styret oversikt over hva som
bør gjøres de neste årene og
kan øke fellesutgifter gradvis
over en lang periode fremfor
store hopp. Det gir bedre
forutsigbarhet for både styret
og beboerne.

Når må budsjettet
være klart?
Dersom styret ønsker å sette
opp felleskostnadene fra
1. januar må budsjettet være
godkjent ca. seks uker før,
slik at endring kan meldes
inn i tide. Felleskostnadene
kan endres gjennom hele
året uten ekstrakostnader for
selskapet.

Ladeløsninger for borettslag og sameier
Med over 1.000 installerte ladepunkter i Norge og over 70.000 i resten av verden er EVBox eksperter innenfor
iÛiÀ>Ãi>ÛÃÌ©ÀÀi}ÃF>`i«ÀÃiÌiÀ°6 >À ©Þ«iÌ>Ãi}}`ÀÕÌi«FFwii«Ì>©Ã}vÀ
ladeanlegg innenfor de tekniske og økonomiske rammene som er tilgjengelig i det enkelte borettslag eller sameie.
*>i}}}>ÛvÀiÌ`ÃÀiÌÌiÌvÀ>ÃÌÀÕÌÕÀ]>ÃÌL>>ÃiÀ}>Û>i}}]L>VvwVi>`ÃÌÀ>Ã>Û>`iLÀÕiÀiiÀ
viktige elementer i et totalprosjekt.

Totalleveranse av
store ladeprosjekter

-QPƂIWTGTKPICX
smarte ladere

Oppfølging med fakturering
og vedlikehold

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

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

Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

OBOS-banken ﬁnansierer
boligdrømmen

Vi leverer hele eller deler av prosessen
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Andre løsninger for borettslag

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

MILJØHUS

PARKMØBLER

BUNNTØMTE
OVERFLATECONTAINERE

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

Økonomi støtteordninger

En av beboerne ble slått
ned en natt på vei hjem
fra fest. Noen skjulte seg
inne i buskene

Halv pris

Tore Beitveit

Tilskudd dekket halve rehabiliteringen.
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

jennom Søndre Åsgården
borettslag går en gangvei
som brukes både av beboere og
andre i nærområdet. Hele området er oversiktlig og pent, med
nyplantede trær og små vekster.
Slik var det ikke for ett år siden.
– Det var fullstendig gjengrodd.
Buskene lå utover veien og det
var vanskelig å komme fram for
snømåker og utrykningskjøretøy,
sier styreleder Tore Beitveit
i borettslaget, som ligger på
Holmlia i Oslo.
Men problemene stoppet ikke
der. Asfalten var så slitt at vann
ble liggende på veien i stedet for

G

FA K TA

Kostnadsfordeling
Prosjektet var estimert til å
koste 1,5 millioner, men endte
med å koste 1,1 millioner kroner
- blant annet fordi Bymiljøetaten
la ny asfalt på veiene. Borettslaget ﬁkk 500.000 i støtte fra
Oslo Sør-midler og 125.000 i
støtte fra OBOS gir tilbake, så
prosjektet endte med å koste
borettslaget 475.000 kroner.
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å renne av. I tillegg var området
uoversiktlig og opplevdes utrygt.
– En av beboerne ble slått ned
en natt på vei hjem fra fest.
Noen skjulte seg inne i buskene
og hoppet fram. Det var ikke så
trygt å ferdes her fordi det var så
uoversiktlig, sier han.
Søkte støtte. Styret bestemte seg
for å rydde opp på området, tok
kontakt med en entreprenør og
satte opp et estimat for arbeidet
på 1,5 millioner kroner.
– Det synes vi var litt mye.
Vi skulle også bruke mange
millioner på å skifte kledning
på husene og male. Vi er et
borettslag uten fellesgjeld, og
det ønsker vi å fortsette med så
lenge som mulig, sier Beitveit.
Styret visste allerede om
støtteordningene fra Oslo Sør
og «OBOS gir tilbake», og bestemte seg for å søke om støtte
til prosjektet.
– Det kom en ny ordning for
Oslo Sør-midlene i 2018, etter
at de opprinnelige midlene var
brukt opp. Det er krevende å
søke, man må ha en plan og
det tar tid. Så det gjelder å være
fremoverlent og søke før de

– Vi gjennomførte
beboermøter og
hadde beboere
med i grupper
som tok valg
når det kom til
beplantning,
sier Tore Beitveit,
styreleder i
Søndre Åsgården
borettslag.

andre kommer i gang med sine
søknader. Da er det mye penger
tilgjengelig og enklere å få støtte.
Lure valg. Men borettslaget lå
egentlig i feil del-bydel for å få
midler fra Oslo Sør. Ordningen
skulle prioritere bydeler i Holmlia Sør, men Søndre Åsgården
ligger i Holmlia Nord, helt på
grensen til Holmlia Sør.
– Det er 250 leiligheter i borettslaget, men i enden av gangveien ligger ﬁre borettslag hvor
det er 750 leiligheter til. Da

FØR OG ETTER: Bildene over er tatt med et års mellomrom,
august 2018 og august 2019. Etter at buskene og trærne
ble fjernet er det fem meter bredde av plenen som har blitt
frigjort.
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Økonomi støtteordninger

Vi henger ikke oss ikke opp
i antall ord. Send heller en søknad
med en kort forklaring og
et budsjett – det trenger ikke
være «på kronen».

vi skrev søknaden la vi vekt på
at veien kom til å være til nytte
for et enda større område. Tusen
boliger er mange mennesker,
sier Beitveit.
De ﬁre andre borettslagene
ligger dessuten i Holmlia Sør.
– Vi la vekt på hvor stor nytte
veien kom til å ha for folk på
Holmlia Sør. Da ﬁkk vi tilgang
til penger vi egentlig ikke har
tilgang til. Hadde vi sagt at det
bare hadde nytte for vårt borettslag hadde vi fått avslag, det
er jeg helt sikker på.
Bymiljøetaten på laget. Som
en del av prosjektet ønsket
borettslaget å legge ny asfalt på
gangveien, et arbeid de hadde
estimert ville koste 200.000 kroner. Men det er Oslo kommune
som eier veien, og borettslaget
måtte derfor få tillatelse til å
rehabilitere den.
– Bymiljøetaten kom på
befaring før de kunne gi oss
godkjennelse for å grave. Men
befaringen endte med at de ville
gjøre arbeidet selv. Og når de

Birgitte Moldstad, OBOS

Her er det midler:

først var i gang la de like gjerne
ny asfalt på hele gangveien fra
Hvervenbukta til Hallagerbakken. Det er veldig hyggelig å gå
rundt på Holmlia på den nye
asfalten og tenke at dette var vår
bestilling, sier Beitveit. //

Sykkelparkering i Oslo
Oslo kommune deler ut
totalt to millioner kroner til
borettslag og sameier som
ønsker å bygge en trygg
og tørr sykkelparkering.
Det kan for eksempel være
sykkelskur i skjermet bakgård eller sykkelparkering
i garasje. Støttebeløp er 20
prosent av totale kostnader,
maksimalt 100.000 kroner.

FØR OG ETTER: Bildene over er tatt
med et års mellomrom, august 2018
og august 2019.

Det kan være penger å hente.
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beslutning før man søker.
Enova skal være pådriver for
energisparende tiltak og må
involveres tidlig. Søk gjerne
om støtte før rehabiliteringen
er lagt fram for generalforsamlingen, da kan man også
informere beboerne om hvor
mye boligselskapet kan få i
støtte, sier han.
God søknad. Gjennom
ordningen «OBOS gir tilbake»
er det mulig for boligselskap
å søke om støtte til å forbedre
sykkelparkeringen, økning av
grøntarealer og tilrettelegging
for møteplasser. Men hva skal
til for at søknaden er god nok
til å bli innvilget?

Reduser strømkostnadene på
belysning med opptil 90%
Grønne tiltak
OBOS støtter tiltak i boligselskap som retter seg mot
klima, miljø eller uterom.
Støttebeløp er opptil 50
prosent av godkjent totalkostnad, begrenset oppad
til 300.000 kroner per
borettslag/sameie.
Les mer:
obos.no/grontansvar

Connect serie R, er en helt ny familie av
armaturer fra sensorspesialisten STEINEL.
Slankt og tidsriktig design
Behovsstyrt belysning med et jevnt lysbilde
Behagelig og dimmet lys når ingen er tilstede
Skap lysgrupper med Bluetooth-teknikk
Mulighet for nødlys
MILJØ – SIKKERHET - KOMFORT

Søk støtte
Det ﬁnnes en rekke støtteordninger for borettslag og
sameier, særlig innen bomiljø,
elbillading og energisparing.
– Vi har gitt mye i støtte
til borettslag og sameier
som ønsker å bruke best
tilgjengelig teknologi når de
rehabiliterer. Vi støttet blant
annet et borettslag som skulle
gjøre omfattende endringer på
fasader og vinduer med ti millioner kroner, sier seniorrådgiver
Anders Solem i Enova.
Enova har standardiserte
søknadsskjemaer, som gjør det
forholdsvis enkelt å søke. Men
det gjelder å være tidlig ute.
– Det som er viktig er at
man ikke gjør en irreversibel

NYHET

– Vi henger ikke oss ikke
opp i antall ord. Send heller en
søknad med en kort forklaring
og et budsjett – det trenger
ikke være «på kronen». Hvis
man har tegninger er det ﬁnt,
men vi forskjellsbehandler ikke
der, sier miljødirektør Birgitte
Molstad i OBOS.
Hun forteller at det er én feil
som ofte går igjen.
– Mange søker om tiltak
som går på drift og vedlikehold, som sommerblomster,
maling av dører og liknende.
De søknadene når ikke fram,
kriteriene utelukker drift og
vedlikehold, sier hun.

Endringer. Det kan være
utfordrende å skrive en søknad
før alle detaljer er på plass,
men både Solem og Molstad
forteller at det er uproblematisk om prosjektet endres noe.
– Vi vet at det blir endringer,
det er ikke uvanlig. Kravet hos
Enova er at du må gjennomføre minst 65 prosent av det
du søkte om. Støtten kan bli avkortet dersom tiltakene blir mer
lønnsomme når det kommer til
energi, enn det som ble søkt
om. Men dersom prosjektet
blir mindre lønnsomt eller mer
omfattende, vil du ikke få mer
i støtte. Vær derfor heller litt
ambisiøs når du søker, sier
Solem.

Ladestasjoner i Bergen
Bergen kommune gir støtte
til borettslag og sameier
som vil etablere infrastruktur for ladestasjoner for
elbil. Støttebeløp er 20
prosent av godkjente investeringskostnader, begrenset
oppad til 200.000 kroner
per borettslag/sameie.
TIPS:
Flere kommuner gir støtte
til elbillading, ta kontakt
med kommunen for å undersøke hvilke muligheter
som ﬁnnes der du bor.

Energistøtte
Enova har ﬂere støtteordninger for energitiltak i
borettslag og sameier, blant
annet til varmesentraler,
konseptutredning, kartlegging av energitiltak i bygg
og til beste tilgjengelige
teknologi ved rehabilitering.
Støtteordningen dekker
hele landet. Støttebeløp
varierer mellom de ulike
støtteordningene.
Les mer: enova.no/privat/
borettslag-og-sameier

Bomiljøtilskudd Oslo
Tilskuddsordning for ﬂere
bydeler i Oslo kommune,
blant annet Tøyen og Oslo
Sør. Støtteordningen skal
bidra til å skape attraktive
og sosiale møteplasser.
Støttebeløp: Søker må som
hovedregel dekke 50 prosent av kostnadene selv.

Ta kontakt med oss for en uformell prat.
Vi hjelper deg med å finne den rette belysningsløsningen i ditt sameie/borettslag

Grønne midler i Oslo
Tilskuddsordning for ﬂere
bydeler i Oslo kommune, blant annet Sagene,
Frogner og Grünerløkka.
Støtteordningen skal bidra
til å skape positiv miljøeffekt lokalt.
TIPS!
Totalt har Oslo 131 støtteordninger, og noen av disse
gjelder boligselskap. Se
mer på siden som kommer
opp når du søker «tilskudd
og legater» på oslo.kommune.no.
For andre kommuner: Ta
kontakt og sjekk hvilke
støtteordninger som
gjelder.

tlf: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

Innspill
Ø KO N O M I

Hvilke lån er
best?
Her er ting å tenke på når
styret skal ta opp lån.
MORTEN DICK
Leder Bedriftsmarked
i OBOS-banken

tyrets hovedoppgaver
er å ta ansvar for
gjennomføring av nødvendig vedlikehold og sikre god
økonomi. Hva bør du som
styremedlem tenke på ved
låneopptak?
Gjennom felleskostnader
betaler beboerne for drift
og vedlikehold, renter og
avdrag på lån, i tillegg til det
som settes av til sparing.
Noen vil gjerne investere
mye i å få standarden så bra
som mulig, mens andre vil
begrense vedlikeholdet for
å holde kostnadene nede.
Uansett ståsted har alle
behov for forutsigbarhet.
Derfor er det viktig å tenke
langsiktig, og inngå låneavtaler som gir stabilitet,
ﬂeksibilitet og lave kostnader over tid.

S

Vi tilbyr optimale
tekniske løsninger for
borettslag og boligsameier
Det stilles stadig strengere krav til tekniske anlegg i borettslag og boligsameier.
Vår markedsledende kompetanse innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon,
rør, sikkerhet og elektro sørger for optimale tekniske systemer, samt et
trygt og trivelig bomiljø.
I samarbeid med borettslag og boligsameier, finner vi de beste løsninger
for balansert ventilasjon, smart energistyring, energieffektiv oppvarming
og kjøling, samtidig som vi dekker alle behov innen sanitæranlegg,
samt elektriske og sikkerhetstekniske installasjoner.

Hos GK får du alle tekniske fag samlet!

Byggautomasjon

Kulde

Ventilasjon

Elektro

Sikkerhet

Rør

Elbil ladere

Vi er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner som leverer smarte løsninger innen
ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. Les mer på: www.gk.no

Usikre tider. Norges bank
har satt opp styringsrenten
ﬂere ganger i år, og har gitt
tydelige signaler om retning. Men med usikre tider
rundt omkring i verden kan
situasjonen fort endre seg.

Går renten opp, ned, eller
forblir den uendret? Hvordan påvirkes økonomien i
boligselskapet? Styret har
ﬂere virkemidler for å sikre
forutsigbarhet for beboerne.
Nedbetalingstiden kan
endres, andelen som settes
av til sparing kan justeres,
og nivået på felleskostnader
kan økes gradvis. Det er
også en mulighet å utsette
vedlikehold, såfremt det
ikke medfører verdiforringelse av eiendommen.
Ulike typer lån. For boligselskaper som har stort
behov for forutsigbare
lånekostnader kan det være
lurt å binde renten på hele
eller deler av lånet. Det gir
stabile kostnader, men gir
mindre ﬂeksibilitet enn et
lån med ﬂytende rente. I det
lange løp er ﬂytende rente
alltid billigst. Å spekulere
i hvordan rentenivået
kommer til å utvikle seg
og velge fastrente fordi det
ser billigere ut, er derfor
sjeldent en god idé.

For enkelte virksomheter
kan det være aktuelt med
lån som følger pengemarkedsrenten, såkalte
NIBOR-lån. På denne typen
lån svinger rentekostnadene mye, hvilket gjør det
vanskelig å styre likviditeten. For boligselskaper er
dette lite hensiktsmessig.

Det er helt
gratis å snakke
med oss.
Vi hører noen ganger
om boligselskaper som får
tilbud om lån med forfall om tre år, men med
tilsvarende nedbetalingsproﬁl som et lån med 30 års
nedbetalingstid. Dette kalles gjerne separatﬁnansiering eller ballonglån. Om du
inngår en slik avtale, så vær
klar over at det medfører
en usikkerhet om hvorvidt
du får reﬁnansiert lånet. I

verste fall kan lånet forfalle
i sin helhet.
Få gratis råd. Å ta opp lån
er en viktig beslutning for
styret. Boligselskapets – og
dermed også beboernes
økonomi – påvirkes for lang
tid fremover. Derfor er det
viktig å sette seg ordentlig
inn i hva avtalen faktisk
innebærer, og velge enkle
og ukompliserte løsninger.
Husk at det ikke bare er det
sittende styret som skal
forstå avtalen, men også
de neste styrene. Det er
ikke morsomt å overta et
styreverv hvor det dukker
opp avtaler som var inngått
i beste mening, men med
uønskede konsekvenser for
fremtiden.
Noen ganger kan det
være lurt å få bistand. Alle
borettslag og sameier som
er forvaltet av OBOS har
sin egen rådgiver i OBOSbanken som kan veilede i
økonomiske spørsmål. Det
er helt gratis å snakke med
oss. //
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Innspill felleskostnader

BOUTGIFTER

Sammen om
utgiftene
PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL

Hvem bestemmer
hvor mye vi skal betale i felleskostnader?
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

orettslagsloven fastslår
at det er styret som
skal fastsette hvor mye
hver andelseier skal betale
hver måned til dekning av
felleskostnader. Tilsvarende
regler gjelder for eierseksjonssameier.
Det vanlige er at beløpet fastsettes for et år av
gangen basert på budsjettet.
Det må i denne anledning
være adgang til å sette beløpet så høyt at det overskrider det man regner
med vil påløpe av utgifter
med en viss margin, og at
man for eksempel bygger
opp reserver til framtidig
vedlikehold. Samtidig vil
det også være en grense for
hvor mye man kan kalle inn.
Felleskostnadene skal ikke
fungere som en tvungen
spareordning for andelseierne. Denne grensen vil
imidlertid måtte fastslås
skjønnsmessig, og styret vil
rimeligvis måtte innrømmes
en rommelig skjønnsmargin
når det gjelder å vurdere
nødvendigheten av eventuelle reserver.

B

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

Normalt vil man med
godt budsjettarbeid ha
en oversiktlig og forutsigbar økonomisk situasjon
som gjør at man bør være
forskånet for overraskende
økninger i felleskostnadene.
Noen ganger vil man imidlertid bli konfrontert med
uventede kostnader i form

Felleskostnadene
skal ikke fungere
som en tvungen
spareordning for
andelseierne.
av akutte vedlikeholdsbehov eller brå renteøkninger på felles lån etc.
som gjør at de beregnede
felleskostnader ikke er tilstrekkelig til å dekke lagets
forpliktelser. Det er da opp
til styret å beslutte hvilke
endringer i felleskostnadene som er nødvendige.
Stundom ser vi i enkelte
borettslag at det fremmes
forslag om at generalfor-

samlingen skal bestemme
felleskostnadene, og ikke
styret. Dette anbefales ikke!
Etter vår mening vil dette
representere en alvorlig
begrensning på styrets
mulighet til aktivt å forvalte
lagets anliggender. Konsekvensen vil kunne bli handlingslammelse i situasjoner
der man straks burde foreta
seg noe.
Selv om det er opp til
styret å bestemme hvor
store felleskostnader som
skal innkreves, står styret
ikke fritt til å bestemme
hvordan kostnadene skal
fordeles. Disse skal fordeles
etter fordelingsnøkkelen som
er fastsatt for borettslaget,
normalt som en del av
stiftelsesgrunnlaget. Unntak
kan gjøres der det er særlig
grunn for annen fordeling
etter nytte eller forbruk.
For klart målbare ytelser
er forbruksbasert fordeling
blitt ganske vanlig. Fordeling etter skjønnsbaserte
nyttevurderinger vil i praksis kun unntaksvis komme
til anvendelse. Der det er
snakk om å vedlikeholde en
bestående installasjon vil
det i praksis aldri være rom
for å avvike prinsippet om

nøkkelbasert fordeling. Der
hvor det er snakk om nye
tiltak som etter sin art bare
vil komme enkelte til gode,
mens andre overhodet ikke
har eller kan få nytte av
installasjonen, vil det være
grunnlag for å fordele kostnadene etter nytte. Det klassiske eksempelet er dersom
man skal oppføre balkonger
der ingen balkonger fantes
før og enkelte ikke kan få
balkong. I disse tilfellene
slipper sistnevnte kategori
å betale. Derimot må også
de som selv ikke har barn
være med og betale hvis
det bygges lekeplass, fordi
dette er et tiltak som etter
sin art er tilgjengelig for alle
andelseiere. //

FA K TA

Legalpanterett
Krav på felleskostnader er
sikret gjennom borettslagets
legalpanterett – en panterett
etter loven som ikke krever
egen avtale eller tinglysning
– etter borettslagsloven §
5-20, som sikrer en effektiv
inndriving av forsømte felleskostnader.
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Nabolag allehelgensaften

TIPS

Jeg tror det er sånn 17 biter i posen. Jeg synes
det er gøy å få så mye. Og så er det gøy å være
ute og med venner og sånn.

Skummel moro
Vampyrer, mumier og hekser jakter
knask i Søylegården borettslag.

Juel (9 år)

TEKST: HEIDI RØNEID FOTO : NA DI A FR A N TSEN

Miljøvennlig
Halloween
Framtiden i våre hender har laget en liste
til hvordan du kan feire
Halloween uten å skremme vannet av planeten.
1. Redd gresskaret
Innmaten i gresskaret er
næringsrikt. Frøene kan
stekes og brukes som
snacks, mens innmaten kan
bli til en suppe eller pai.
2. Kutt ut skummel plast
Dekorasjon, kostymer og
masker av plast kan inneholde miljø- og helsefarlige
stoffer. Finn skumle ting og
klær i naturmaterialer, som
bomull, bivoks, gips, tre og
papir. Og bruk ting du allerede har på nye måter.

– Jeg er en katt. De er ganske
søte og så kan du kose med de,
sier Jenny (4 år).
Hun står i bakgården i borettslaget sammen med en hel ﬂokk
skjeletter, hekser og mumier.
– De store barna er ganske
skumle, de har kledd seg ut i
fjeset og overalt. Halloween er
skummelt og bittelitt gøy.
Tradisjon. Det er ikke bare de
store barna som er skumle.
Bakgården i borettslaget er
pyntet med utskårne gresskar
og spindelvev, og fra en røykmaskin siver en tåke som legger
seg mellom bygningene.
– Et av medlemmene i DumDum Boys bor i borettslaget, og
vi har fått låne røykmaskinen til
bandet, sier Malin Lando, som er
med i arrangementskomiteen.
Komiteen har arrangert Halloween i borettslaget i ﬂere år.
– Vi arrangerer Halloween fordi
det er samlende for borettslaget
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og morsomt for barn. Nå går
de knask eller knep i grupper, i
stedet for å gå alene, sier hun.
Valgfritt. Arrangementet tiltrekker seg også voksne og barn
som ikke bor i borettslaget. Som
vampyren Juel (9 år), som står
utenfor en oppgang med et stor
godtepose i den ene hånden.
– Jeg tror det er sånn 17 biter
i posen. Jeg synes det er gøy å få
så mye. Og så er det gøy å være
ute og med venner og sånn, sier
han.
Selv om mange beboere og
naboer er positive til arrangementet er det ikke alle i borettslaget som ønsker å ta del
i feiringen.
– Vi har informert beboerne
på borettslagets Facebook-side
og skrevet at de som ønsker å ta
del kan pynte utenfor sin dør.
Og så har barna fått beskjed om
å gå der beboerne har pyntet,
sier Lando.

FA K TA

Halloween
Allehelgensaften fra halloween
på engelsk feires de ﬂeste steder 31.
oktober
Ifølge tradisjonen er skillet mellom
den logiske, daglige verden og
den spøkelsesaktige nattverdenen
nærmest usynlig på halloween. I
feiringen er det derfor vanlig å pynte
med gjenstander som symboliserer
døden, de levende døde, svart magi
og mytiske monstre.

Godt miljø. Etter at barna har
gått knask eller knep samles de i
bakgården. Her serveres solbærtoddy og mumiepølser.
– Det er borettslaget som
betaler for arrangementet. Vi har
en pott til arrangementer, og det
ville vært urettferdig hvis hele
potten skulle gå til de voksne. Så
dette er et arrangement for barna, sier Anne Marie Lunde, som
også er med i arrangementskomiteen.
Dette er ikke første gang Bolig
& Miljø skriver om Søylegården.
Borettslaget er kjent for sitt gode
bomiljø og har både nanobryggeri, sushikurs og grøntgruppe.
Men hvorfor får de til så mye
akkurat her?
– Jeg tror det er fordi vi er
mange som har bodd her lenge
og som har lyst til å bli boende. Vi
kjenner hverandre godt og møtes
ofte i bakgården. Det legger et
godt grunnlag for å arrangere
ting som dette, sier Lunde. //

Bildene er
fra fjorårets
Halloweenfeiring i
Søylegården
borettslag
på Torshov
i Oslo.

3. Arranger Halloweendugnad
Selvlaget blir ofte best.
Lag dekorasjoner, masker
og kostymer av slitte laken,
papirmasjé, gamle klær
og miljøvennlig maling.
Det ﬁnnes mange gode
oppskrifter på nett.
4. Bytt kostymer
Ta godt vare på kostymene
og bytt kostymer med
naboer, skolekamerater
eller andre.
5. Kommer det barn på
døra?
Unngå snop med mye
unødvendig plastemballasje. Kjøp heller økologisk
eller fairtrade snop, eller
lag det selv.
6. Miljøvennlig lys
Kjøp svanemerkede stearinlys, så unngår du palmeolje og er sikret at minst 90
prosent av lyset er laget av
fornybare råvarer. Erstatt
stearinlys med LED-lys i
lykter og dekorasjoner der
det er mulig.
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Styrearbeid seminar
Også i Hamar var det
deltakerrekord, melder
arrangørene. Her representert
ved Anni Broch (t.v.) og Laila
Grymyr i Divisjon forvaltning
og rådgivning i OBOS.

Nyhet
Alltid WiFi

Tre på seminar
i Hamar
Hva synes du om høstseminaret til OBOS?

Thor Herman Bøhle
Styreleder i ViveNova borettslag, Hamar
Det var bra! Både innleggene
og lokalene var bedre enn i
fjor. Fint med gjennomgang av
Styrerommet, og nyttig med
juss om husordensregler og
elbil.

Påfyll til styret
Aldri før har så mange styremedlemmer deltatt
på høstseminarene til OBOS.
TEKST OG FOTO : HENR IK SØR LIE

Garantert fornøyd med
dekningen i hele hjemmet.
TV-serier på senga. Streaming av fotballkamper
i kjellerstua. Gaming på barnerommet. Med Alltid
WiFi og vårt nye WiFi-utstyr garanterer vi at du skal
bli fornøyd med dekningen – i hele huset.
Les mer på telenor.no

I september og oktober har en
rekke foredragsholdere turnert
åtte byer for å holde innlegg til de
årlige høstseminarene til OBOS.
I år var det over 1100 påmeldte
styremedlemmer, en økning fra
fjorårets rekord på 940.
– Det er hyggelig at det er så
stor oppslutning – og at det øker
for hvert år. Det er mange styremedlemmer som har tradisjon
for å delta. De ønsker inspirasjon og faglig oppdatering, og
samtidig setter nok mange pris
på å treffe andre styremedlemmer, sier kursansvarlig Laila
Grymyr i OBOS.
For første gang var det samme
program og de samme foredragsholderne i alle åtte byer.
I Hamar var det omtrent 90
deltakere. De startet med en
tapasbuffet, og deretter ﬁkk de
blant annet høre om kommunikasjon med beboere, gode
utemiljø, ny beboerportal og juss
i forbindelse med husordens-

regler. Det som trolig skapte
størst engasjement var innlegget om nye elbil-regler. Ikke
overraskende er ladepunkter
svært aktuelt, og det ﬁnnes ulike
problemstillinger avhengig av
hvilke boligselskap du bor i.
– Jeg håper vi lykkes med å gi
inspirasjon og faglig påfyll, selv
om vi ikke rekker å gå gjennom alt i løpet av en slik kveld.
Men husk at OBOS arrangerer
ulike kurs der vi går ytterligere
i dybden på både disse og andre
emner, sier Grymyr. //

I pausen var det mange som
ville høre mer om Vibbo, den nye
beboerportalen fra OBOS.
Les mer på side 41

Tips!
For kurs relevant
for styremedlemmer i boligselskap, se
obos.no/styre/
kurs.

Berit Kristiansen
Styremedlem i Vestenga
borettslag, Hamar
Det var bra og matnyttig som
vanlig. Jeg likte at det settes
fokus på det grønne og bomiljø.
Dessuten er det nyttig med faglig påfyll om juridiske problemstillinger.

Tore Rasen
Styreleder i Sentrum Stange
borettslag, Stange
Både temaer og forelesere var
bra, men det skulle vært mer
tid til å stille spørsmål – særlig
om de juridiske emnene og om
Styrerommet.
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Nabolag pilotprosjekt

En ny nettjeneste for
nabolag prøves ut i
Kværnerbyen, og kanskje
blir den rullet ut til resten
av landet.

Vil skape mer liv i nabolagene
En ny tjeneste skal stimulere til mer samhandling mellom folk i nabolaget.
T EK ST: A N JA SØNST ERVOL D FOTO : BL Å R

VEDLIKEHOLDSRENS?

Anse jobben som gjort
Vedlikeholdsrens av hele det innvendige avløpssystemet utføres for å eliminere problemer med
tette og trege avløp og dermed sikre funksjonsevnen til rørene.
Kontakt oss for en gratis befaring eller for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

«Vårt nabolag» er et nytt
pilotprosjekt fra OBOS som
skal gjøre det enda enklere
å arrangere aktiviteter i
nabolaget.
– Et hjem er mer enn bare
selve boligen. Vi ønsker å ta
ansvar også utenfor porten,
og med Vårt nabolag er
målet å stimulere til mer
samhandling og aktivitet
mellom husene, sier prosjektleder Anne Mikkelsen
i OBOS.
Pilotprosjektet ble lansert
i Kværnerbyen i Oslo i
september. Tjenesten er en
nettsideløsning hvor man
kan arrangere aktiviteter,
lodde stemningen for aktiviteter og leie lokale.
– Bare i Kværnerbyen er
det 25 forskjellige Facebook-grupper, og det kan
være vanskelig å få over-

sikt og orientere seg. Ofte
mangler disse gruppene et
sted å møtes, og det ønsker
vi å hjelpe til med ved at
ledige lokaler også er en del
av løsningen.

Målet er at Vårt
nabolag skal være
det naturlige nettstedet å arrangere
ting i nabolaget på.
Anne Mikkelsen, OBOS

Yoga og spanskcafé. Gjennom plattformen har OBOS
lagt til rette for at beboerne
kan arrangere aktiviteter,
men det er naboene selv
som skal drive aktivitetstil-

budet. Etter to uker hadde
de blant annet arrangert
yoga, spanskcafé og quiz.
– Det skal være enkelt
og trygt å bruke løsningen.
Målet er at Vårt nabolag skal
være det naturlige nettstedet å arrangere ting i
nabolaget på, sier Mikkelsen.
Vil ha med næringslivet.
Et nabolag er mer enn bare
boliger, og OBOS ønsker
også å få næringslivet med
i plattformen. Det kan
for eksempel være at de
leier ut lokaler eller selger
overskuddsmat til en billig
penge.
– Vi ønsker at næringslivet
skal ta del i lokalsamfunnet
og være synlige bidragsytere, slik at det er naturlig
for folk å velge dem. Det at
kafeen på hjørnet får nok

gjester eller at blomsterbutikken har godt nok
grunnlag for å drive – det er
også viktig for at nabolaget
skal ha liv, sier prosjektlederen.
Håper på utvidelse. Vårt
nabolag skal ikke bare bidra
til at en blokk eller boligselskap skal samhandle,
men en hel klynge, som de
kaller det. En klynge kan
være ﬂere boligselskap
eller et naturlig avgrenset
område. Ja, et helt nabolag.
Nå skal plattformen rulles
ut til enda en klynge i løpet
av året.
– Vi håper Vårt nabolag blir en suksess og at
tjenesten også vil bli rullet
ut til resten av landet, avslutter Anne Mikkelsen i
OBOS. //
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Byutvikling boligmarkedet

Anne-Kristine Kronborg: Kunsthistoriker med
bolig- og byhistorie som spesialitet, jobber som
formidlingsrådgiver i OBOS.

Fra velferdsgode
til sparegris
I dag er det høyeste bud som gjelder. Før kom du langt med
OBOS-ansiennitet, giftering og graviditetsattest.
oligannonser, glansede prospekter, visninger
og budrunder. Og ikke minst selve prinsippet
om at boligen går til høystbydende. Det er mye vi
tar som en selvfølge ved dagens boligmarked, og
det er lett å tenke at sånn har det alltid vært. Men
det boligmarkedet vi kjenner i dag, er faktisk ganske nytt. Riktignok kunne
man ane konturene av
det allerede på slutten
av 1970-tallet, men det
var ikke før i nittiårene
at boligmarkedet fant sin
form. Det ble altså ikke
til over natten. Likevel er
det én dag som er blitt
stående som et veiskille
i bolighistorien – 1. september 1982.

FAKSIMILE FRA VG 1. SEPTEMBER 1982

B

Boligmangelen var enorm, boligbyggingen
ble massivt subsidiert, og lenge hersket det
tverrpolitisk enighet om at subsidierte boliger
ikke skulle omsettes fritt.
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Taksteksplosjon. «I dag starter boliggaloppen»,
sto det på forsiden av VG 1. september 1982. «I
dag eksploderer boligmarkedet». I en boligspesial
over ﬂere sider skrev avisen om boliger som hadde
doblet verdien over natten, og om stor salgslyst
blant boligeiere, men også om en avventende holdning blant ekspertene. Konklusjonen var likevel
krystallklar: «I dag endres boligmarkedet i Norge».
Det som skjedde, var at takstene på borettslagsboliger i boligsamvirket ble skrudd kraftig i været,
og at prisreguleringen og forkjøpsretten på aksjeleiligheter og boliger i frittstående borettslag ble
opphevet. Det høres ikke særlig revolusjonerende
ut, og det kan være vanskelig å forestille seg at
dette kunne skape så fete typer og en så oppjaget
tone. Likevel, disse endringene markerte slutten på
en epoke. Og begynnelsen på den neste.

OBOS hadde
sin egen hussøkeravdeling der
boligomsetningen foregikk.
Søknadene
ble sortert for
hånd. Boligene ble fordelt
etter ansiennitet
av et knippe
myndige damer,
som hadde stålkontroll på den
lange køen av
boligsøkere.

Bolig på blått skjema. Gjennom hele etterkrigstiden hadde boligmarkedet vært regulert. Boligmangelen var enorm, boligbyggingen ble massivt
subsidiert, og lenge hersket det tverrpolitisk
enighet om at subsidierte boliger ikke skulle omsettes fritt. Nye borettslagsleiligheter ble solgt til
selvkost, og boligsamvirket praktiserte en streng
prisregulering og omsetningskontroll. Nye boliger
ble kunngjort i OBOS-bladet, de som var interessert
måtte sende inn en søknad, og boligene ble fordelt
etter ansiennitet. Alene ordbruken vitner om
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Byutvikling boligmarkedet
Kjenner dere vedlikeholdsbehovet?
En tilstandsrapport med vedlikeholdsplan
gir forutsigbarhet.

datidens syn på boligen som et velferdsgode som
skulle fordeles etter behov, ikke en vare til salgs på
markedet. Brukte OBOS-boliger ble ikke solgt, men
levert tilbake til OBOS, mot en sum som tilsvarte
det opprinnelige innskuddet, justert i henhold til
en reguleringssats som var fastsatt av Prisdirektoratet. Og enten det var snakk om ny eller brukt
bolig, måtte boligsøkerne legge ved detaljerte opplysninger om husholdningen. Tre- og ﬁreromsleiligheter var forbeholdt familier. Enslige, som det
het den gangen, var lenge henvist til ettromsleiligheter. Et ektepar kunne dog bli tildelt en treroms
mot framvisning av graviditetsattest.
Frislippet. Det var den regulerte bruktboligomsetningen som ﬁkk nådestøtet sensommeren
i 1982. Da hadde det allerede ulmet lenge. På
1970-tallet hadde det vokst fram en misnøye med
prisreguleringen. Takstene på bruktboliger ble
bevisst holdt lave, og de holdt ikke tritt med prisen
på nye boliger. Det var bra for de som skulle inn
på boligmarkedet, og det var da også hensikten,
men blant folk som ville gjøre boligkarriere, skapte
det frustrasjon. Ekstra urettferdig opplevdes det
at prisreguleringen på selveierboliger var blitt
opphevet i 1969, slik at det oppsto to parallelle
boligmarkeder – ett fritt og ett regulert. Prisgapet
mellom de to ble stadig større. Høyre seilte opp på
denne bølgen av misnøye, og det var ikke minst
løftene om en ny boligpolitikk som gjorde at Kåre
Willoch kunne danne regjering i 1981. Endringene
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Reklamebilde
for Liakollen
borettslag på
Holmlia. På
1980-tallet
måtte OBOS
for første gang
begynne med
markedsføring
for å få solgt
ferdigbygde leiligheter. Boligsøkerne var blitt
boligkjøpere, og
de måtte lokkes
med ﬁne bilder
på glanset
papir.

høsten 1982 viste at regjeringen mente alvor. Likevel var det et kompromiss. Høyre ﬁkk ikke ﬂertall
for å skrote prisreguleringen på borettslagsboliger
helt. Men i praksis ble den satt ut av spill idet
takstene ble skrudd i været. Som VG skrev; i noen
tilfeller til det dobbelte.
Fra velferdsgode til vare. Men boligmarkedet eksploderte ikke. Riktignok kom det ﬂere bruktboliger
enn noensinne for salg høsten 1982. Men det var
bare rundt halvparten av dem som lot seg selge
til den nye maksprisen. Forvirringen var stor både
blant kjøpere og selgere, og det største problemet
var at kredittmarkedet fortsatt var regulert, og
at boligkjøperne ikke ﬁkk lån. Det var først med
avreguleringen av kredittmarkedet og jappetiden
rundt 1985 at boligprisene gikk til himmels. For en
stakket stund, for allerede i 1988 kollapset markedet, og tok seg ikke opp før i 1993. 1980-tallet ble et
turbulent og forvirrende tiår. Grunnlaget for boligformuer ble lagt, men boligeierne ble også utsatt for
markedets svingninger på en ny måte. Avreguleringen av boligmarkedet markerte ikke minst et mentalt skille i synet på hva en bolig er – ikke lenger et
velferdsgode, men en vare. Og historien slutter ikke
med det. I dag er over halvparten av den samlede
kapitalen her i landet bundet opp i boligene, og
danner grunnlaget for hele privatøkonomien til
de ﬂeste. I løpet av knappe førti år har en vanlig
OBOS-leilighet gått igjennom en oppsiktsvekkende
utvikling: fra velferdsgode til vare til sparegris. //

Foto: Nadia Frantsen

Enten det var snakk
om ny eller brukt
bolig, måtte boligsøkerne legge ved detaljerte opplysninger
om husholdningen.

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

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.

VIBBO

Ny beboerportal
Nå skal det bli enklere
å samle alt beboerne
trenger å vite om boligselskapet.

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

TEKST: HENR IK SØR LIE

Vibbo er navnet på en digital
tjeneste som skal erstatte både
Herborvi og ﬂere andre kanaler
som brukes til kommunikasjon
med beboerne. Det blir som en
slags hjemmeside, men med
ﬂere funksjoner enn i Herborvi –
og mer brukervennlig.
– I dag er det mange som
benytter en kombinasjon av
Herborvi eller andre hjemmesideløsninger, e-post, Facebook,
korktavle og postkassen. Målet
er at det nye verktøyet skal
samle alt vi trenger av informasjon om boligselskapet vårt på
ett sted. Det skal bli enklere
både for styret og beboerne, sier
prosjektleder Anne Mikkelsen i
OBOS.
Vibbo ble lansert på høstseminaret til OBOS. Tjenesten
skal tilbys gratis til alle kundene,
og i første omgang har 50
boligselskap fått tilgang. I løpet
av det nærmeste året skal alle
kunne benytte Vibbo.
– Vi må starte litt forsiktig.
Det vil fortløpende vil lagt til
funksjoner og forbedringer i
tiden fremover, slik man har
gjort med Styrerommet det siste
året, sier Mikkelsen.
Den nye tjenesten har
responsiv design, som betyr at
nettsiden tilpasses slik at den
blir optimal uansett skjermstør-

relse. Det skal også bli enkelt å
legge inn tekst, bilder og vedlegg,
der «det du ser er det du får». I
tillegg er det en enkel «klipp og
lim»-funksjon som gjør at du
kan ﬂytte over innhold uten at
formateringen blir endret. Det
betyr at du kan beholde skrift-

størrelser, avsnitt og liknende fra
tidligere tekster.
– Styret får beskjed via Styrerommet når det er klart for ditt
boligselskap. Vi håper og tror at
både styret og beboerne vil sette
pris på den nye løsningen, sier
Anne Mikkelsen. //

Guide diverse

GRATIS

- vi hjelper deg å planlegge uteområdet

løsningsforslag

Her kommer vinteren
Plutselig blir det snø og kuldegrader.
Er boligselskapet klart?

TEKST OG FOTO: JORUNN WOLD

Enklere
med digitalt
samtykke

vert år er det borettslag og sameier som opplever vannlekkasjer og
andre ødeleggelser på grunn av vann
som fryser i takrenner og rør. Det kan
forebygges med enkle forberedelser på
høsten.
– Det viktigste er å sørge for at takrenner og sluk er renset og åpne. Når snøen
ligger på taket er det for sent, sier driftssjef Øivind Broen i Coor Eiendomsdrift.
De ﬂeste takrenner er utstyrt med varmekabler, og disse må fungere som de
skal. Videre må fjernvarmen være klar
for å settes på – der det er aktuelt – når
kulda kommer. Varmekabler i bakken
bør også kontrolleres.
– Det er dessuten viktig å sikre at
boligselskapet har en brøyteavtale. I
Coor lager vi brøytekart over alle som
har avtaler gjennom oss. På grunnlag av
det koordinerer vi vaktmestrene. Det er
særlig viktig for å unngå kaos de dagene
med mest snø, sier Broen.

H

Lurt å tenke på
Få sjekket at sluk, takrenner
og nedløp er frie for blader og
annet rusk.
Få en elektriker til å sjekke at
varmekabler i taknedløp virker.
Minn beboere om å rense sluk
på balkong og terrasse.
Hageslanger må kobles fra og
vannrøret til utekranen tømmes
for vann.
Ha gode rutiner for snøbrøyting
og strøing av gang- og bilveier.
Ha et oppdatert brøytekart og
sett opp brøytestikker.
Sjekk at snøfangerne er intakte
og hold takutspring under oppsyn, spesielt ved steder hvor
folk ferdes og biler parkeres.
Varselskilt må settes opp
umiddelbart hvis det er fare for
snøras eller istapper.

Planlegg vedlikeholdet
Langsiktig planlegging av vedlikeholdet øker byggets levetid og gir
kontroll og forutsigbarhet for styret. «Vedlikeholdsnøkkelen» fra OBOS
Prosjekt er en femårsplan som utarbeides etter en befaring og angir
Vedlikeholdstiltak
Kostnaden for gjennomføring
Forslag til prioritering

Har du fått med deg beboerne på den digitale utviklingen? Et digitalt samtykke
gir borettslag og sameier
mer effektive løsninger
for årsrapporter, årsmøter,
styremøter og ved beboerkommunikasjon.
– Vi har lansert en
løsning som gjør det mulig
å gjennomføre et heldigitalt årsmøte. Foreløpig er
det kun tillatt med slike
årsmøter for boligselskaper
organisert som aksjeselskap. Inntil videre kan sameier og borettslag bruke
verktøyet i forberedelsen
av årsmøtet helt frem til
gjennomføringen, men da
trenger vi digitalt samtykke,
sier forvaltningssjef Johnny
Ademaj i OBOS.
Han legger til at det
kan spares inn betydelig i
portokostnader og redusert
papirmengde ved å gå over
til digitale løsninger. Til
nå har 170.000 boligeiere
samtykket til digital kommunikasjon. Det er nesten
75 prosent av boligene som
forvaltes av OBOS.
– Ved å oppfordre beboerne til å svare på OBOS’
samtykke-SMS og sjekke
sine kontaktdata kan man
skape en grønnere og mer
effektiv styrehverdag. Ta
kontakt med rådgiveren din
i OBOS for mer informasjon,
oppfordrer Ademaj.

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.

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.

TEKST: MADELEINE VEHRE NAVEKVIEN
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_soveas_

Søve AS

www.sove.no

info@sove.no

Guide juristen

Fjernvarme fra
Fortum Oslo Varme

A N S VA R

Ditt borettslags valg av energiløsning
er viktig for din lokale luftkvalitet og vårt
felles klima. Dere kan være en del av
løsningen!
Visste du at Fortum Oslo Varme leverer
fossilfri og bekymringsløs fjernvarme?
Se hvordan vi kan hjelpe deg på
www.fortum.no

Ditt styreansvar
Hvilket økonomisk ansvar
har du i praksis?
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

tyremedlemmer er ikke
personlig ansvarlige for
borettslaget eller sameiets
forpliktelser. For at det skal
bli snakk om noe personlig
ansvar må det foreligge
et særlig grunnlag. Et slikt
grunnlag kan være å ﬁnne
i reglene om styreansvar i
borettslagsloven paragraf
12-1. Eierseksjonsloven
har ikke bestemmelser om
styreansvar, men kort fortalt gjelder det samme her
som i borettslagsloven.
Etter reglene om styreansvar kan et styremedlem
komme i ansvar dersom
styremedlemmet forsettlig
eller uaktsomt forårsaker
økonomisk tap for boligselskapet, andels- eller
seksjonseier eller andre
under utførelsen av sitt
verv.
Styreansvar er et skyldansvar, styrets medlemmer
må ha utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Det
er ikke et objektivt ansvar
(ansvar uavhengig av skyld).
Feilen må være begått
under utøvelsen av vervet
som styremedlem. Eksempel på det motsatte er hvis
et styremedlem bulker borti
en bil i borettslagets garasje.
Det har ingen sammenheng

S
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med styrevervet og må
vurderes etter andre erstatningsregler.
Styreansvaret er et personlig ansvar. Ansvaret må
vurderes særskilt i forhold
til hvert enkelt styremedlem, men ansvarsnormen er
lik for alle styrets medlemmer, i prinsippet gjelder det
ikke noen strengere norm
for styrets leder enn for
«vanlige» medlemmer.
Styrets plikter kan deles
i to hovedgrupper:
Styrets omsorgsplikt: Plikten til å forvalte selskapet
etter beste evne.
Styrets lojalitetsplikt:
Plikten til å være lojal og
ikke ivareta andre interesser enn borettslaget eller
sameiets interesser der
disse kommer på kant med
hverandre.

Det er klart at ikke enhver
feil, hverken når det gjelder
saksbehandlingen eller feilvurderinger, leder til ansvar.
Det er alminnelig antatt at
aktsomhetsnormen er noe
snillere for styrer i boligselskaper enn det som gjelder
styremedlemmer i næringsdrivende selskap.
En kjent dom er (gamle)
Eidsivating lagmannsretts
dom av 15. november 1994
– Ammerudkollen borettslag. Et avgått borettslagsstyre var krevet for påståtte
tap knyttet til et rehabiliteringsprosjekt. Styret ble
imidlertid frifunnet og
retten uttalte:
«Når styret har foretatt en
forsvarlig vurdering, kan det
ikke utløse erstatningsansvar
om det senere viser seg at en
annen avgjørelse hadde vært
å foretrekke.»

Hvilke skadevoldende
handlinger snakker vi om?
Grovt sett vil dette som
regel være:
Feil som skyldes uforsvarlig saksbehandling.
Feil som skyldes innholdet av beslutninger
(feilskjønn).
Brudd på lojalitetsplikten
overfor selskapet.

I 1996 kom Oslo byretts dom
i saken om Skøyenåsen
borettslag, der byretten
uttalte:
«Når det gjelder styret og
de enkelte styremedlemmer
bemerker retten at det må tas
hensyn til virksomhetens art –
nemlig at det her er tale om et
borettslag ... aktsomhetskravet
er mindre strengt enn hva som

Det er alminnelig
antatt at aktsomhetsnormen er noe
snillere for styrer i
boligselskaper enn
det som gjelder
styremedlemmer
i næringsdrivende
selskap.

gjelder i et aksjeselskap ... Når
styremedlemmene har handlet
etter eget beste skjønn og gjort
så godt de har kunnet for å
ivareta lagets interesser, skal
det mye til for å holde dem
ansvarlige...».
Passusen om et mindre
strengt ansvar i borettslag
enn i næringsdrivende
aksjeselskaper har blitt
plukket opp og sitert i senere
dommer og juridisk teori.
Siden styremedlemmene
hefter personlig for kravet
med hele sin formue er
det mulig å tegne styreansvarsforsikring som skal
dekke eventuelle krav som
måtte følge av vervet. Dette
har etter hvert blitt meget
alminnelig. //

Enkelt, miljøvennlig, konkurransedyktig og med høy leveringssikkerhet

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

Noen bruksområder:

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

Fordeler:

FELLESVASKERIER
LADESTASJONER
FOR ELBIL

•
•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•

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

NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

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

Cort Adelersgate 33 Oslo, her har
vi levert nytt sinktak, nye tak- og
fasadevinduer samt puss- og
aluminiumfasade.
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Vi leverer låsesmedtjenester i Oslo og Akershus
Serviceavtale - Kort responstid - Døgnvakt

Adgangskontroll
Elektronisk avlåsning
Låssystem
Dørautomatikk

Fornøyde styreledere
Den årlige kundeundersøkelsen styreledere
mottar fra sin rådgiver, er nå gjennomført.
Vi mottok nærmere 1800 svar, som er en
svarprosent på 63. Tusen takk for svarene!
Hele 95,5 prosent oppgir at de føler seg
verdsatt eller svært verdsatt av sin rådgiver.
På en skala fra en til syv gir dere 6,4 i
gjennomsnittsskår på tjenestene rådgiverne
våre utfører for dere. Det er en høy skår vi
godt fornøyd med.
Innholdet i kommentarer på hvordan

Kurskalender

Styrerommet fungerer har endret seg
vesentlig sammenlignet med tidligere
år, og viser at vi er på rett vei. Men vi er
selvsagt på utkikk etter forbedringsområder,
og et av tiltakene vi vil fokusere på framover er forbedring av håndteringen av
forsikringssaker ved skade. Vi kommer nok til
å spørre dere igjen om våre tjenester, kanskje
også på telefon, og vi håper dere fortsetter å
svare og hjelpe oss til å bli enda bedre. Igjen,
tusen takk!

Service på hele dørmiljø
SMARTair®

Reparasjoner / Feilsøking
Postkasser / Postkasseanlegg

LÅS1 AS Oslo og Akershus
Tlf. 41 70 00 00

Er det vanskelig å orientere
seg i jungelen av regler og bestemmelser? Juridisk avdeling
i OBOS vil på dette kurset
lede deltagerne gjennom ulike
problemstillinger som bl.a.
vedlikehold og mislighold.
Oslo: 22. oktober kl. 17–21
Inneklima (radon) og
bygningsmessige tiltak
i egen leilighet

Visste du at …
... OBOS har mer enn
doblet medlemstallet
de siste ti årene?

... OBOS i høst
tilbyr nesten 20
kurs for styremedlemmer?

Juss i boligselskap

Kurset beskriver de vanligste
problemområdene rundt dårlig
inneklima og tiltak for forbedring. Du får også tips
til hvordan du kan informere
beboere om riktig bruk av
boligen og hva de må tenke
på ved endringer i leilighetene.

post@las1.no www.las1.no

Oslo: 24. oktober kl. 17–20

70.000
Din totalleverandør
innen vedlikehold
og rehabilitering!

BOLIG2020

... Det er opprettet over 70.000
styresaker på Styrerommet?

... Vibbo er en
tjeneste alle
OBOS-kunder vil
få gratis?

10 LOKALE EIENDOMSMESSER I LØPET AV 2020

SARPSBORG
OSLO
BERGEN
TRONDHEIM
KRISTIANSAND

STAVANGER
TROMSØ
DRAMMEN
SANDEFJORD
SKIEN

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

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

Som styremedlem kan du få
behov for kompetanse om
møtekultur, samarbeid, kommunikasjon og konﬂikthåndtering. Kom på kurs og lær mer
om disse temaene!
Oslo: 30. oktober kl. 17–21

Noe av hva vi tilbyr

Styremøter på Styrerommet
Veldig mange styrer administrerer nå
styremøtene sine på Styrerommet, men det er
fortsatt noen som ikke har oppdaget hvor mye
enklere dette arbeidet blir med denne tjenesten.
Styret kan melde inn og opprette saker, gjøre
vedtak og fordele oppgaver, samt sende ut
referat fra styremøter. Alt er lagret i løsningen,
lett tilgjengelig både nå og for ettertiden.
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Kommunikasjon

Rabatt på avfallshåndtering
OBOS har inngått to samarbeidsavtaler som
gir dere bedre priser på avfallshåndtering.
Avtalene er inngått med Franzefoss og RagnSells. De omfatter container- og sekkeutleie til

rabatterte priser, komprimatorbil og 20 prosent
på vann- og avløpstjenester, som spyling av
tette rør og tømming av sandfang. For mer
informasjon og bestilling, se obos.no/container
eller Rabattavtaler på Styrerommet.net.
Budsjettforslag for 2020
Har dere en avtale med oss som ikke inkluderer
utarbeidelse av budsjett for neste år, men
ønsker et forslag fra oss? Vi påtar oss gjerne
oppdraget og utarbeider et budsjett som også
viser økonomien per måned. Vi inkluderer både
kjente og stipulerte prisendringer for 2020,
styrets planer, og gir forslag til tiltak når det er
nødvendig.

Mislighold
Vi vet at oppfølging av mislighold kan være en vanskelig
oppgave for styrene, og har
derfor utviklet dette kurset
for at styremedlemmene skal
bli trygge på anvendelsen av
regelverket.
Oslo: 7. november kl. 17–20

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 på www.bolig2019.no

LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTS
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Garasjeanlegg

Containerutleie

Avfallshåndtering

20% rabatt på container
suge- og spyletjenester
ragnsells.no - 22800800

Lekeplass

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

Tlf: 23 24 50 00

www.trigonor.no 69 27 90 10

Småhus og storpolitikk
?

Fasade og tak – vår sak!

Låsesmeder

OBOS-quizen
av Eddie Chr. Thomas

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

1.

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

Radonmåling
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3.
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4.
5.



Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Telefon: 22 15 46 90 – www.blikkenslager.no
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6.
7.

Vindu - dør montasje
8.
9.
// 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!

Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

2.

Blikk/kobberslagere

PA B L O P I C A S S O

www.lovastransport.no

Postkasser

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

Baktrappa

Jeg vil gjerne leve som en
fattig mann med mye penger.

Totalentreprenør

Hvem spilte den kvinnelige
hovedrollen i John Carpenters
ﬁlmklassiker Halloween fra 1978?
Hva er Selbu Blå: et
hodevinterplagg, en storfe-rase eller
en ost?
Hvem har siden januar 2019 vært
Norges bistandsminister?
Hvilket brettspill har et navn som
på latin betyr «jeg spiller»?
I hvilken idrett konkurrerer man om
«Solheim Cup»?
Hvilket sted i Telemark omtales
gjerne som «skisportens vugge»?
På svensk heter han Joakim Von
Anka, hva er det norske navnet
på den samme Disney-ﬁguren?
Hvilket lands ﬂagg kalles ofte
«Trikoloren»?
I romertall skrives det XCIX, hvilket
tall tenker vi på?

10. Einar Gerhardsen var statsminister
i Norge i til sammen 17 år i perioden
1945 til 1965. Hva het kona hans?
11. Fra hvilken ﬁlm fra 1991 stammer
sitatet «Hasta la vista, baby»?
12. Hva er en «sukkulent»: en gardin, et
musikkinstrument eller en plante?
13. Den norske fotballspilleren Martin
Ødegaard (20) spiller på Real
Sociedad i spanske La Liga. Fra
hvilken by kommer laget?
14. Hva heter musikeren som har gitt ut
ﬂere plater under artistnavnet Ola
Uteligger?
15. Hvilket dyr preger kommunevåpenet
til Vadsø kommune i Finnmark: et
reinsdyr, en torsk eller en isbjørn?

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

www.vdmontasje.no

SVAR: 1. Jamie Lee Curtis 2. En ost 3. Dag Inge Ulstein, KrF 4. LUDO 5. Golf 6. Morgedal
7. Onkel Skrue (Skrue McDuck) 8. Frankrike 9. 99 10. Werna 11. Terminator 2: Judgement Day
12. En plante 13. San Sebastian 14. Hans Rotmo 15. Et reinsdyr(hode)

Einar Gerhardsen gjorde en stor
innsats for boligbyggingen etter 1945,
og helt spesielt for Brannfjellveien
borettslag på Ekeberg i Oslo. Borettslaget består av såkalte svenskehus
og kunne i år feire 70 år – takket være
politikk på høyt nivå.
I en tid med boligmangel og mangel
på byggematerialer – fra spiker til
badekar – ble import av ferdighus
fra Sverige lansert som en god idé.
Svenskene kunne avse fem hundre
tomannsboliger, men valuta- og importrestriksjoner gjorde det vanskelig
å få dem over grensen. Ordførerne
i Oslo og Aker dro til Stockholm
sammen med forsyningsminister
Oscar Torp, men det var først da Einar
Gerhardsen selv tok saken opp med
sin svenske kollega Tage Erlander at
det løste seg. 47 av husene ble reist
på Ekeberg i 1949. En vakker innsats,
ifølge Arbeiderbladet.
FOTO: SAKARIASSEN, EINAR/OSLO MUSEUM

DEKKSTATIV.no

Anleggsgartnere

I en tid med boligmangel, materialmangel og valutamangel kunne selv
beskjedne småhus bli et spørsmål
om storpolitikk.

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

Elektriker
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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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Sunt inneklima
etter rehabilitering
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Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering
oppstår det behov for kontrollert ventilasjon.
Hus og helse har behov for frisk luft. LUNOS
desentral ventilasjon med varmegjenvinning er
diskret og opptar ikke plass i boligen. Systemet
bruker mindre strøm enn en sparepære og kan
gi Enova-støtte.
• Lavere energikostnader
• Uten plasskrevende aggregat
eller ventilasjonskanaler
• Enkel installasjon og drift
 ,ÁHUHQQQRUVNHKMHP

container til fastpris & suge- og spyletjenester
ny samarbeidsavtale gir 20% rabatt til forvaltede boligselskaper av obos
bestill container i nettbutikk med rabattkode obos

Balansert ventilasjon
– rett i veggen

Ring 944 76 073 for
referanser til borettslag

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