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Det begynner å haste. Ved utgangen
av 2019 er det ikke lenger lov
å fyre med olje. Mange borettslag
og sameier har allerede gått over til
mer klimavennlig oppvarming, for
andre gjelder det å komme i gang
med planleggingen.
Og best av alt: Det trenger ikke bety
at fellesutgiftene øker.
I denne utgaven av Bolig & M
 iljø
kan du bli med til et borettslag på
Etterstad i Oslo. Der går de i høst over
fra oljefyring til jordvarme – uten at
det koster beboerne mer. Pengene
de før brukte på å kjøpe olje, dekker
nemlig låneutgiftene for det nye
anlegget.
Utenfor blokkene blir det hentet
opp varme fra 300 meter dype brøn
ner. De nedgravde oljetankene og
oljekjelene i fyrrommet er fjernet for
godt.
På Etterstad fikk borettslaget øko
nomisk støtte til utskiftingen fra både
Oslo kommune, Enova og OBOS Olje
fri. Dette er en av de tingene OBOS
gjør for å ta grønt ansvar og støtte
opp om den ambisiøse målsettingen
Oslo kommune har satt: Innen 2030
skal klimagassutslippene i hoved
staden reduseres med 95 prosent.
OBOS støtter grønne tiltak over
hele landet.

Les mer og søk om støtte her:
obos.no/obosgirtilbake
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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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Bygninger/borettslag
Med vår lange erfaring, SINTEF
Teknisk Godkjenning, egen avdeling
for produktutvikling og gode
referanser nøler vi ikke med å hevde
at vi er landets ledende leverandør av
rørfornying i borettslag og sameier.

Vi fornyer Norge
Nye rør uten graving eller riving.
Rørfornying av vann og avløp siden 1977.

www.olimb.no

Entré

Akvarium på Fornebu
Fornebu kan få Nord-Europas største akvarium på 10 000
k vadtratmeter ved Sjøflyhavna. Kjempeanlegget som skal
bygges av Selvaag, kan stå klart i 2022, skriver Budstikka.

FOTO THOMAS HAUGERSVEEN

Nyboligsalget
bremser

Samarbeid mot byggeskurker
Et nytt samarbeid mellom OBOS, Skatteetaten og Veidekke gjør
det enklere å styre unna de kriminelle aktørene på byggeplassen.
T E K S T T Y R A T. T R O N S TA D

Samarbeid ble inngått i sommer
og har som mål å bekjempe ar
beidslivskriminalitet på byggeplas
sene. I første rekke gjelder avtalen
OBOS-prosjektet på Vollebekk, der
det bygges 800 nye boliger med
Veidekke som entreprenør.
– Det innebærer at leveran
dørene selv gir fullmakt til at
Skatteetaten kan gi ut en utvidet
skatteattest med taushetsbelagte
opplysninger til OBOS og Vei
dekke. En slik attest inneholder
registreringsforhold, opplysninger
fra skattemeldingen for merver
diavgift og A-meldingen. Her vil
det fremkomme hvorvidt mva
og arbeidsgiveravgift er betalt,
hvor stor omsetningen er og hvor
mange som er ansatt i bedriften.
Dette er informasjon som vil gjøre
det lettere å velge bort virksomhe
ter som ikke har gjort ting riktig,
sier prosjektleder Heidi Husom i
Skatt Øst.

Målet med avtalen er å hindre
at useriøse aktører slipper inn på
seriøse byggeplasser. Selv om det
i dag bare er store aktører i bran
sjen som har inngått lignende
avtaler, mener Husom at også
borettslag og boligsameier i fram
tiden kan få tilgang til slike data.
– Mindre bestillere av tjenester
innen bygg og anlegg har foreløpig
ikke tilgang til slik informasjon. De
løper dermed en større risiko for
å bruke kriminelle leverandører.
Men det jobbes nå for at også de
skal få tilgang, sier Husom.
Gitte Bjerkelund jobber med
rehabilitering og utemiljø i OBOS
Prosjekt, og har mange oppdrag for
boligselskaper.
– Vi har allerede en hel del kon
trollsystemer, men de er basert på
at vi får informasjon fra entrepre
nøren. Det hadde vært veldig bra
hvis vi også fikk tilgang til Skatte
etatens informasjon. //

Borettslag
og sameier
kan etter hvert
få tilgang til
informasjon
som gjør det
lettere å s tyre
unna useriøse
leverandører.

På landsbasis er nedgangen i nyboligsalget det
siste året på 33 prosent.
– Vi ser med en viss
bekymring på nedgangen, sier Per Jæger,
administrerende direktør
i Boligprodusentenes
Forening.
Nedgangen er 33 prosent i august sammenlignet
med et rekordhøyt salg i
august i fjor. Hittil i år ligger
salget 18 prosent under
fjoråret. Det er salget av
leiligheter som faller mest
med en reduksjon på 31
prosent. Salget av eneboliger ligger 10 prosent under
fjoråret, mens det er solgt
15 prosent flere småhus i år
enn i fjor på samme tid.

Lån ble pengesluk
for borettslag
Ravnkollen borettslag
i Oslo er en av de store
rentetaperne.
Borettslaget valgte i
2010 å finansiere en stor
rehabilitering med et
fastrentelån på over 300
millioner kroner – til en
rente på over 5,5 prosent.
Avtalen varer til 2033 og
kan koste beboerne 200
millioner kroner mer enn
om de hadde valgt flytende rente.
Beregningen er gjort av
Dine Penger som har
undersøkt renten på fellesgjelden i 100 borettslag og sameier. Undersøkelsen viser at 93 av
boligselskapene har en
rente på to prosent eller
mer, 11 har en rente på tre
prosent eller mer.
BOLIG & MILJØ 5

VINTEREN ER RETT RUNDT HJØRNET

LA OSS
GJØRE
JOBBEN!
Bestill brøyte- og strøavtale i dag!
Ta kontakt med oss i dag! Befaring er selvfølgelig gratis!
Tlf 23 17 22 00 / kampanje@vk.no / vk.no

23 17 22 00

vk.no

VINTERTJENESTER | FEIING OG SPYLING | CONTAINERUTLEIE | GARTNERTJENESTER | ANLEGG OG ASFALTERING

Entré nyheter
Prisfallet fortsetter
Boligprisene for september sank 1,6 prosent (0,5 prosent sesongkorrigert) i hele landet. I Oslo er prisene 1,0 prosent
lavere. Brukte OBOS-tilknyttende boliger i Oslo sank med 0,9 prosent. – Styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig
og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Klare for kamp
Ungdommene på Furuset i Oslo kan juble.
Nå står en splitter ny basketbane
klar mellom blokkene.

Sagt om
boligmarkedet

Det er tullball å tro på
langvarig prisfall i Oslo
Bjørn Erik Øye
i Prognosesenteret

TEKST: HEIDI RØNEID FOTO: CHARLOTTE WIIG

Jeg tror at vi kan ha seks
til åtte måneder foran
oss med prisfall i oslo
markedet før det snur
Konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj
i OBOS

I september åpnet Gro
ruddalens første offisielle
3mot3-basketbane,
i Nordre Gran borettslag
på Furuset. Og borettslaget
vet å arrangere åpnings
fest, her er grillen varm,
DJ Sau styrer musikken
og spillere fra nærområdet
prøver ut den nye banen.
– Det var en bane her
tidligere, men den var dår
lig og slitt. Så vi ville sette
opp en basketbane som er
attraktiv for ungdommene
i nærmiljøet, sier styre
leder Umar Sheikh Munir.
Godt samarbeid. Borettsla
get eier kun en del av tom
ten banen ligger på, resten
av er eid av kommunen.
Men bydelen var ikke vond
å be da borettslaget ville
lage basketbane.
– Det er bra at ungdom

mer i bydelen kan delta
på uorganiserte aktivite
ter etter skoletid. Hit kan
de gå hjemmefra, uten å
krysse bilveien, sier Knut
Røli, som er leder i bydels
utvalget.
Banen kostet omtrent
700 000 kroner. Boretts
laget har betalt rundt
25 prosent av dette selv,
resten er finansiert av
Husbanken, bydel Alna
og OBOS gir tilbake.
– OBOS er opptatt av
mer enn boligene vi
bygger, vi er også opptatt
av livet mellom husene og
tiltak som gjør det trivelig
å være ute, sier Åge Pet
tersen, kommunikasjons
direktør OBOS.
Godt tilbud. Store lyskast
ere sørger for at det er
mulig å spille basket om

kvelden, og på området er
det også en liten tribune
og steinbord for grilling.
– Vi har også benker
for de som vil flørte, og
tilgang til strøm, så ung
dommene kan spille mu
sikk og ha arrangementer
her. Det er viktig for oss
å ha et tilbud også til de
større barna og ungdom
mene, ikke bare de aller
minste, sier Munir.
Styrelederen er ikke
redd for at det skal bli
for mye støy fra banen.
– Vi har lagt banen
på et område som er et
stykke unna blokkene, og
fasaden på blokken som
er nærmest banen er uten
vinduer. Spilletider vil
fremgå av skilt på plassen,
og vi kan skru av lyset til
gitte tider for å forhindre
bråk, sier han. //

Jeg tror prisene i Oslo
vil falle ytterligere 10–15
prosent før markedet
stabiliserer seg
Sjefanalytiker Erik Bruce
i Nordea Markets

Nye bad i Kværnebyen
Beboerne i Peltonkvartalet og
Franciskvartalet i Kværnerbyen
i Oslo må flytte ut, fordi de prefabrikerte badene fra 2014 må
rehabiliteres. Årsaken til dette
er en konstruksjonsfeil. Produsent av badene er Bathsystem,
en leverandør OBOS ikke bruker
på noen andre prosjekter.
OBOS varsler rettslige skritt
mot leverandøren.
– Feilen ligger i produksjonslinjen hos Bathsystem, og er ikke
fanget opp av leverandør eller
totalentreprenør. Prefabrikerte
bad er levert på en rekke av våre
prosjekter i mange år. Det er en
trygg løsning som sikrer god
kvalitet på badene. OBOS har
ikke vært bort lignende tilfeller
tidligere, sier, Åge Pettersen,
kommunikasjonsdirektør i OBOS.
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Robertas Lukosiunas og
Arturas Micevicius i gang
med å bore energibrønner
utenfor blokkene.
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Henter varme fra
300 meter dype brønner
De bruker over åtte millioner på å bytte ut olje med ren fyring.
Men beboerne får likevel ikke en krone mer i husleie.
TEKST GEIR A R N E A MLIEN FOTO A R A SH N EJA D

− Det beste er at vi sparer
miljøet for utslipp fra 100 000
liter olje hvert år, sier styre
leder Johnny Gimmestad i
Etterstad Øst.
Grunnene til at borettslaget
slipper å øke fellesutgiftene,
er nettopp innsparingene de
får ved å ikke bruke penger på
fyringsolje. Og om 12 år er hele
det nye og miljøvennlige anleg
get nedbetalt.
Nå er det bergvarme fra 300
meter dype brønner på utsiden
av blokkene som skal sørge for
varmt vann og fyring. Rundt ti
prosent av investeringen blir
dekket av tilskudd. Borettslaget
får 750 000 kroner i offentlig
støtte og 200 000 kroner fra
OBOS Oljefri. Utbetalingene
kommer når prosjektet er ferdig.
Skjev støtte? Gimmestad er
glad det finnes støtteordninger,

men er kritisk til innretningen.
– Borettslag og sameier står
langt bak i den offentlige
subsidiekøen. Fra et miljø
perspektiv må det være bedre
å gi mer i støtte til store en
heter enn privatpersoner med
villa og elbileiere. Tilskuddene
vi har fått fra det offentlige
er omtrent det samme som
to elbiler i luksusklassen blir
subsidiert med. For de dyreste
Tesla-modellene er det faktisk
et momskutt på over 400 000
kroner. Det er helt urimelig. Til
sammenligning får hver av våre
andelseiere rundt 7000 kroner
i offentlig støtte for å legge om
fra forurensende fyringsolje til
klima- og miljøvennlig jordvarme.
I et kjellerrom i en av blok
kene går de gjennom de siste
detaljene i prosjektert. Johnny
Gimmestad og Magnhild Kall
hovd stiller spørsmål og blir
BOLIG & MILJØ 9

FOTO: ISAAC BRØYN GJERDE

Økonomi oljefri

oppdatert av prosjektlederen de
har leid inn fra OBOS Prosjekt
og entreprenøren som gjør job
ben. I solskinnet utenfor durer
det kraftig fra en borerigg. Er
alle naboene varslet? Er det
klart for graving?
I løpet av høsten – i god tid
før fyringssesongen starter for
fullt – skal det nye anlegget stå
klart.
Oljestopp i 2020. Det haster for
mange andre boligselskaper.
Fra 2020 blir det nemlig forbudt
å bruke fossil olje til oppvar
ming av boliger landet rundt.
I Oslo er målet at de totale
klimagassutslippene skal re
duseres med 50 prosent innen
samme år. I 2030 skal hoved
staden være nærmest fossilfri.
Det er i hvert fall målet til Oslo
kommune.
På Etterstad gjør de sin del
10 BOLIG & MILJØ

av jobben. Fra 20 brønner, fem
utenfor hver av de fire blokkene,
skal det hentes opp varme som
skal drive varmepumper. Det
skal gi tilstrekkelig energi til
de 108 leilighetene, i hvert fall
nesten. På de kaldeste dagene
kan de spe på med varme fra
en kjele som varmer opp vann
ved bruk av bio-olje.
– Alternativet hadde vært
en fyrkjele som går på strøm.
Mange borettslag og sameier
har valgt å gå over til å bare
fyre med bio-olje fordi investe
ringene er så små. Men det var
ingen løsning for oss, spesielt
ikke fra et miljøsynspunkt, sier
Magnhild Kallhovd.
Arbeidet med å skifte ut
oljefyren med ren kraft startet
allerede i 2014. Styret ønsket å
være i forkant av oljeforbudet.
Det ble vurdert flere løsninger,
og styret bestemte seg til slutt

Jonas Larsson fjerner en
av de gamle
oljekjelene.
Isaac Brøyn
Gjerde tar på
seg verneutstyr
før han skal
i gang med
asbestsanering
i fyrrommene.

Her fikk de
støtte
200 000 fra
OBOS Oljefri
650 000 fra
Oslo kommune
100 000 fra
Enova

FAK TA

OBOS Oljefri
OBOS tar grønt ansvar
og ønsker å bidra til at
oljefyr-anlegg i boligselskaper er skiftet ut
når forbudet trer i kraft i
2020. Fram til da er det
gjennom OBOS Oljefri
satt av 30 millioner kroner for å støtte tiltak knyttet til å skifte fra fossil til
fornybar energikilde.
Tilskuddet er beregnet
ut fra antall leiligheter.
Det betyr at de største
boligselskapene kan få
300 000 kroner i støtte.
Mer informasjon og søknadsskjema på obos.no/
obosgirtilbake

FAK TA

Stor miljøgevinst
Å droppe olje til fordel for
bergvarme gjør at borettslaget på Etterstad sparer
miljøet for utslipp av 280
tonn CO2. Ifølge prosjekter
Stian Valholm i OBOS Prosjekt er det like mye som 115
moderne bensinbiler i snitt
slipper ut i løpet av et år.
– Det er vanskelig å være
negativ til et prosjekt hvor
ingen får høyere husleie og
det samtidig er bra for miljøet, sier Valholm.
I dag er det trolig fremdeles over 60 000 oljekjeler i
bruk i boligbygg i Norge, til
tross for at det blir forbudt
fra 1. januar 2020. I OBOSsystemet kan det, ifølge
Valholm, være rundt 100 boligselskaper som ennå ikke
har kastet ut oljefyren.
– Man bør starte arbeidene med utskifting i april
dersom anlegget skal være
klart til fyringssesongen på
høsten. Det betyr at de som
ønsker å få dette til neste
år, bør komme i gang med
planleggingen i år.

Andre støtteordninger
Oslo kommune gir
tilskudd til borettslag og
sameier som går fra oljefyring til fjernvarme eller
andre fornybare energikilder. Les mer på Oslo.
kommune.no
Enova har også flere
støtteordninger innen
klima- og miljø. Sjekk
enova.no
Les mer om utfasing av
fossil oljefyring og støtteordninger på oljefri.no
Få oversikt over ulike
miljøvennlige støtteordninger på energitilskudd.no
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for å gå for bergvarme.
– Vi leide etter hvert inn
OBOS Prosjekt for å få hjelp
under anbudsprosessen. Det
ble hentet inn fire tilbud. For
oss har det vært en veldig god
løsning å benytte en profe
sjonell prosjektleder som
har gjennomført tilsvarende
prosjekter før, og som kan
følge opp vårt ansvar som
byggherre.
Mer informasjon. Beslutningen
om å erstatte oljefyring med
noe mer miljøvennlig ble tatt
av styret, uten avstemning i
borettslaget.
– Vi informerte på generalfor
samlingen, og har sendt ut re
levant informasjon underveis.
En lærdom er at vi nok burde
ha informert bedre i nabolaget
om at det ville bli støy i nabo
laget, det er selvfølgelig bedre
å informere for mye enn for
lite, sier Gimmestad. //
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Fire nedgravde oljetanker er
skrotet, og de
eldste oljekjelene er fjernet
fra fyrrommene. Nå står det
en kjele igjen i
hver blokk, slik
at det på kalde
dager kan fyres
med bio-olje i
tillegg til bergvarme.

Satser på fjernvarme
Over 5000 blokker, eneboliger og næringsbygg i Oslo er nå tilknyttet
fjernvarmenettet. Klimagevinsten tilsvarer utslipp fra 150 000 biler.
– Rundt 150 000 personer i Oslo
nyter godt av fjernvarme enten
der de bor eller på jobben. Og
utbyggingen fortsetter for fullt.
Det er mulig å koble seg på de
fleste steder hvor det er tettbygd,
sier salgsdirektør Fredrik Dahl-
Paulsen i Fortum Oslo Varme
(tidligere Hafslund Varme).
Mesteparten av fjernvarmen blir
hentet ut fra de gigantiske ovnene
på forbrenningsanleggene på
Klemetsrud og Haraldrud. Bare
på Klemetsrud er det kapasitet til
å energigjenvinne 350 000 tonn
avfall i året. Varmen blir brukt til
å produsere strøm og fjernvarme.
Fjernvarmen blir transportert i et
rørnett som forsyner oslofolk med
varmt tappevann og varme hver
dag året rundt.
− Det er nå rundt 60 mil med
fjernvarmerør i Oslo, i tillegg til
stikkledningene som går inn til bygningene. 70 prosent av fjernvarmen

i Oslo er spillvarme fra energigjenvinningen av avfall og varme som
hentes fra byens kloakksystem.
Dette er varme som ellers ikke
ville bli brukt til noe som helst, sier
Dahl-Paulsen.
For et boligselskap vil investeringskostnadene ved å koble seg
til fjernvarmenettet være langt
lavere enn å gå for bergvarme.
Den store forskjellen er at strømregningen vil bli betydelig lavere
hvis du produserer din egen energi.
– I enkelte tilfeller – når fjern
varmerøret ligger rett ved bygningen – kan vi tilby gratis tilkobling.
Spørsmålet er om man skal velge
lave investerings-, drifts- og ved
likeholdskostnader med tilkobling
til fjernvarmen til vanlig energipris,
eller høy investering og lavere
strømpris. Hva som vil lønne seg er
et regnestykke man må ta i hvert
enkelt tilfelle.
Les mer på fortumoslovarme.no

La fagfolk sjekke avløpsrørene før det er for sent
Avløpsrør i borettslag og sameier trenger regelmessig tilsyn. TT-teknikk har over 30 års erfaring
med rørinspeksjon og kontroll av avløpsrør. Med godkjent teknologi og flinke fagfolk kan vi
utføre både kontroll og fornying av rørene slik at man unngår ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Gratis befaring
RØRINSPEKSJON

02490
RØRFORNYING

VEDLIKEHOLDSSPYLING

GRAVEARBEID
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Økonomi budsjett

7 lønnsomme tips
Det er tid for å tenke på neste års budsjett i borettslag og sameier.
Har styret god kontroll på inntekter og utgifter? Her er noen innspill.
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 : R O BI N R E N G Å R D

1

Hvordan gå fram i bud
sjettarbeidet?

OBOS sender i disse dager ut
forslag til budsjett til borettslag
og sameier – til alle som har
dette inkludert. Budsjettforslaget
er basert på tidligere tilbakemel
dinger om planer for boligselska
pet, årets regnskap og eventuelle
endringer i avtaler. Forslaget
avhenger av hva styret har meldt
inn, så sjekk at det er tatt høyde
for alle planer for neste år. OBOS
kjenner vanligvis til økninger for
de store og ordinære kostnadene,
som kabel-tv og forsikring. Det
er vanskeligere å anslå el-priser
eller eksakte utgifter til renhold
og vaktmestertjenester. Derfor er
det normalt å beregne litt ekstra
til slike poster i budsjettet.
I sammenheng med budsjett
arbeidet er det naturlig å se på
de store avtalene. Det kan være
mye å spare på lån og forsikring.
Har dere hatt en større rehabili
tering? Da bør du sjekke om dere
kan få bedre forsikringsvilkår.
Husk at Styrerommet.net kan
være nyttig i forbindelse med
budsjettarbeidet. Der kan du
14 BOLIG & MILJØ

se tidligere års regnskap, årets
budsjett og oppdatert regnskap.
Gå gjennom de økonomiske rap
portene dere har fått, og vurder
rådene fra forvaltningskonsu
lenten. Ta kontakt hvis du har
spørsmål!

2

Er det spesielle ut
fordringer for nybygde
boligselskaper?
Ja, det kan ta noe tid før kost
nadsbildet setter seg. For ek
sempel kan kommunale avgifter
– som vannavgiften – bli høyere
enn beregnet. Moderne bygg har
behov for en rekke serviceavta
ler, og det hender at utbyggere
har antydet fellesutgifter som vi
ser seg å være for lave. Det fører
naturligvis til misnøye når styret
må vedta en kraftig økning i
fellesutgiftene.

3

Hvordan unngå
likviditetsproblemer?

Et vanlig råd er å ha en buffer
på 10-15 prosent av de totale
felleskostnadene. Det viktigste
er at du minimum har penger
til de største enkeltkostnadene,
som forsikringspremie. Rådfør
deg med forvaltningskonsulen
ten om når forfall er på de store
regningene.
I tillegg må du ha en buffer til
uforutsette utgifter. Størrelsen
avhenger av hvor god oversikt
du har over teknisk tilstand på
bygningsmassen, for eksempel
gjennom Vedlikeholdsnøkkelen
til OBOS Prosjekt.

4

Bør boligselskapet spare
i tillegg til å ha en buffer?

I borettslag er det fornuftig å
spare. Styret bør legge felles
kostnadene på et langsiktig
levedyktig nivå for å unngå store
økninger når det er behov for
rehabilitering.
I sameier er det like fornuftig å
spare, men mindre vanlig enn
i borettslag. Her er det ofte lån
eller egenfinansiering med inn
skudd som gjelder.

TIPS

Få bedre økonomi
1. Refinansier lån
2. Sjekk tilbud fra flere
forsikringsselskaper
3. Sjekk flere strømleverandører
4. Sett opp en vedlikeholdsplan
5. Spar strøm med bevegelsessensor
6. Inngå fellesavtale på
kabel-tv og bredbånd
7. Øk felleskostnadene
8. Bruk den beste sparekontoen
9. Bruk færre avfalls
containere og reduser
kommunale avgifter
10. Lei ut arealer

5

Når bør budsjettet være
klart?

Hvis du ønsker å endre felles
kostnadene fra 1. januar, må
budsjettet være godkjent av
styret innen 6. november. Beta
lingsinformasjonen for januar
blir sendt ut siste halvdel av
november.
Felleskostnadene kan e
 ndres
gjennom hele året uten ekstra
kostnader for selskapet. Rek
ker du ikke ovennevnte frist
vil endringen tre i kraft fra 1.
februar.

6

Hvor mye kan styret øke
felleskostnadene?

Styret har ganske vide fullmak
ter for å dekke kostnader til
nødvendig vedlikehold, men det
er fornuftig at eierne ikke får for

brå og store økninger i felles
kostnadene.

11. Søk tilskudd ved
rehabilitering

Mange boligselskaper legger
opp til en årlig og forutsigbar
økning, for eksempel det samme
som konsumprisindeksen. Hvis
styret derimot har klart å kutte
ned på utgiftene, kan man vur
dere å unngå økning.

Vedlikeholdsfond

7

Når bør beboerne varsles
før felleskostnadene økes?

Det er ikke lovkrav til når be
boerne må varsles, men OBOS
anbefaler minst én måneds var
sel. Husk å undersøke hva som
står i boligselskapets vedtekter,
da konkrete frister kan være
oppgitt der.

Sjekk om dere
kan få bedre forsikringsvilkår

Hvis styret ønsker å
tenke mer langsiktig,
kan man bygge opp et
vedlikeholdsfond hentet
inn fra felleskostnadene. Dette holdes utenfor
driften og er bundet av
et årsmøtevedtak. Jevne
bidrag til et vedlikeholdsfond gir en mer
rettferdig fordeling av
kostnadene til rehabilitering. Bygningsmassen
slites ganske jevnt, og
det kan føles urettferdig
hvis man nettopp har
flyttet inn og opplever et
kraftig hopp i felleskostnadene grunnet vedlikehold – uten at det er
lagt til side penger. Som
ved pensjon er det best
å starte sparingen tidlig.
Kilde: Forvaltningskonsulent Sarah Louise Karmi og
fagansvarlig økonomi Terje
Sørhuus i OBOS Eiendomsforvaltning.
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Økonomi rehabilitering

Dyrere enn ventet
Borettslaget i Stavanger var i full gang med å utbedre betongen da det ble
oppdaget mangelfulle rømningsveier og en svikt i takkonstruksjonen.
T E K S T J O RU N N W O L D F O T O J A N I N G E H AG A

Styreleder
Tove Bjørnsen
og styremedlem
Benjamin LungTze Liew mener
at et grundigere
forprosjekt ville
ha reddet dem
fra unødige
stopp i prosjektet med betong
rehabilitering av
fasadene.

Noen av
balkongene er
bygget inn som
en del av stua,
med parkett
og panel. Det
er ikke disse
balkongene beregnet på, forteller Benjamin
Lung-Tze Liew.

– Den første hindringen vi møtte
var at takkonstruksjonen på ut
stikkeren mellom tredje og fjerde
etasje ikke var sterk nok til å
bære stillaset slik entreprenøren
hadde planlagt. Taket måtte
utbedres før stillaset kom riktig
på plass, forteller styreleder Tove
Bjørnsen.
Og som om ikke det var nok.
Midt i prosjektet ble styret
anbefalt å ta en brannteknisk
gjennomgang av hele bygningen.
– Da ble det oppdaget mangel
fulle rømningsveier, samtidig
som vi fant fuktskader på
enkelte innglassede balkonger,
forteller styremedlem Benjamin
Lung-Tze Liew.
Viktig forprosjekt. Liew mener
at et grundigere forprosjektet
ville ha avdekket avvikene. Selv
jobber han i olje- og gassbran
sjen og er vant til høye krav til
forprosjektering.
− Min opplevelse er at bygge
bransjen går mer rett på. Jeg
mener at OBOS burde ha hjulpet
oss med et grundigere forpro
sjekt. Det er billigere å kjøpe
informasjon før du starter, enn
å få ubehagelige overraskelser
underveis.
Svein Husebø fra OBOS Prosjekt
er innleid for å hjelpe borettslaget
gjennom rehabiliteringen. Han
er enig i at det beste er et godt
forprosjekt, men opplever at sty

rer i borettslag ikke alltid er like
opptatt av å bruke penger på det.
− I akkurat dette borettslaget
ville nok en anbefaling om et
grundigere forprosjekt blitt godt
mottatt, sier Husebø.
Balkong er uteareal. I Kristians
lyst I borettslag ble det før pro
sjektet startet oppdaget at flere
av de innglassede balkongene
hadde fuktskader. Husebø an
befalte derfor borettslaget
å utføre en rehabilitering som
også omfattet balkongene.
Borettslaget valgte likevel ikke
å ta disse balkongene med i pro
sjektet fordi enkelte beboere har
investert store summer for
å få bygget balkongen inn som
en del av stua.
– Balkonger er ikke beregnet
for parkett og panel. Tildekkes
sluket oppstår fuktskader, for
teller Husebø.
Det ble også gjennomført en
brannteknisk vurdering. Denne
avdekket at flere av skillevegge
ne mellom balkongene, som ble
bygget som rømningsveier, var
kledd med panel. Dette gjør det
umulig å bryte seg igjennom ved
brann.
Kortsiktig eller langsiktig. OBOS
Prosjekt har nå presentert to
løsninger for styret i borettslaget.
Enten må balkongene rehabili
teres og tilbakestilles til opprin

nelig standard, eller så må det
settes opp en branntrapp i hver
ende av bygget. Dette vil koste
over fem millioner kroner.
Vrient for styret. − Styret har
ansvar for vedlikehold av
bygninger og fellesareal, inklu
dert balkonger. På et tidspunkt
er styret nødt til å ta utfordrin
gen med å få de ulovlige bruks
endringene tilbakeført. Etter en
anbefaling fra OBOS Prosjekt
og advokat har styret valgt å ta
den utfordringen nå. En utset
telse som innebærer å ikke
utføre nødvendig vedlikehold,
ville sannsynligvis ha medført en
større kostnad på sikt. Styret kan
i verste fall stilles privatrettslig
ansvarlig for slike merkostnader.
For dette borettslaget bør arbei
det starte raskest mulig for å få
gjennomført utbedringene mens
stillaset ennå står oppe. Skal
stillaset opp igjen på et senere
tidspunkt vil det alene koste
borettslaget rundt en million
kroner, sier Husebø.
Han har forståelse for at det
kan være vanskelig å kombinere
styrevervet med det å være en
god nabo.
– Nå må styret ta en beslut
ning, innkalle til ekstraordinær
generalforsamling og presen
tere løsningen der. Dette skal vi
hjelpe dem gjennom, betrygger
Husebø. //
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REGISTRERT ELEKTROINSTALLATØR OG KABA LÅSESMEDPARTNER

Dørautomatikk
Adgangskontroll
Porttelefon

Adgangskontrollsystemet
til Scantron er bygget spesielt med tanke
på alle typer boligkomplekser. Systemet lar
seg enkelt integreres med bl.a porttelefoni og
postkassesystemer, samtidig som softwaren er
enkel og lettforståelig å betjene av administratoren. Produktene er av høy kvalitet, basert
på den nyeste teknologien - utført i eksklusiv
og moderne design.

Aiphone lanserer nå et nytt porttelefon svarapparat til GT serien i siste
kvartal 2016. GT-1c7.M fås med 7 tommers skjerm og innebygd zoom og tiltfunksjon. Aiphone har vært tilgjengelig på det norske markedet i over 40 år
og er kjent for sin kvalitet på sine produkter.

Assistentpartner er leverandør av
tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester
og spesialister på elektriske låssystemer,
adgangskontroll, dørautomatikk og
porttelefoner.
Ta kontakt på tlf. 48 10 11 00 for
mer informasjon.

SVELVIKVEIEN 61, 3039 DRAMMEN | TVETENVEIEN 157, OSLO | TLF. 48 10 11 00 | ASSISTENTPARTNER.NO

Innspill

Livet er ikke perfekt, uten feil
og fandenskap. Vi må godta oss selv
og hverandre som medfødt feilvare
PER FUGELLI

ELBIL

Lading punkt
for punkt

ILLUSTRASJON: ISTOCK

Lading av elbil er et hett
tema i mange borettslag
og sameier. Les og lær.
TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Har sameiet vårt plikt til å gi
seksjonseierne lademulighet
for elbil?
Sameiet har ingen rettslig plikt
til å skaffe seksjonseierne lade
punkter. Det kan imidlertid være
klokt å legge til rette for lading.
En økende andel av nybilom
setningen er elbiler eller ladbare
hybrider, og eierne har et ønske
om å kunne lade hjemme.
Dersom sameiet ikke legger en
plan for hvordan dette skal løses,
risikerer man at den enkelte
begynner å lage sine egne
løsninger som kanskje ikke tar
tilstrekkelig hensyn til felles
skapets interesser. Er det elek
triske anlegget kraftig nok? Og er
brannsikkerheten ivaretatt?
OK, så sameiet har ingen
plikt til å etablere ladepunkter,
men kan den enkelte kreve å få
installere dette selv?
Nei, etter den någjeldende
eierseksjonsloven har sameieren
ikke noe slikt krav. Men med den
nye eierseksjonsloven av 16. juni
2017 – som ennå ikke er trådt
i kraft – er det kommet inn en
bestemmelse i lovens § 25 som
sier at seksjonseier har rett til å

installere ladepunkt dersom han
bekoster dette selv. Slik installa
sjon forutsetter at seksjonseier
allerede disponerer parkerings
plass. Retten gjelder denne
parkeringsplassen, eventuelt
annen plass som styret anviser.
Seksjonseier kan ikke med hjem
mel i bestemmelsen kreve at det
blir stilt en plass til disposisjon.
Installasjon av ladepunkt krever
godkjenning fra styret, men god
kjenning kan bare nektes med
saklig grunn.
Hva som ligger i begrepet sak
lig grunn er ikke definert i loven,
men må forstås som et krav om
at det må foreligge en rimelig
grunn for å avslå. I dette ligger
det for det første at et avslag
ikke må være direkte usaklig,
det kan ikke baseres på utenfor
liggende eller diskriminerende
grunnlag. Avslaget kan heller
ikke bygges på en begrunnelse
som er for fjerntliggende eller
rent hypotetisk.
For øvrig er ikke kravet om
saklig grunn noe spesielt strengt
krav, normalt må vi for eksempel
legge til grunn at en begrunnet
tvil om hvorvidt det elektriske
anlegget tåler for mange lade

punkter være tilstrekkelig til å
utgjøre saklig grunn.
Greit, skjønner. Men hva med
borettslag? Hva gjelder der?
I borettslag er det ingen særre
gler om el-bil. Borettslagsloven
er fra 2003 og den gang var
fenomenet langt mindre utbredt
enn nå. I kjølvannet av arbeidet
med ny eierseksjonslov fattet
imidlertid Energi- og miljøko
miteen på Stortinget et vedtak
der regjeringen ble henstilt om
å komme tilbake med et forslag
til en regulering for å sikre den
samme retten til å etablere lade
punkter i borettslag og sameide
garasjeanlegg. Hvordan det
konkrete innholdet i en even
tuell lovregulering vil være, er i
skrivende stund uvisst. //

Seksjonseier har rett
til å installere ladepunkt dersom han
bekoster dette selv
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Boligselskapsforsikring OBOS
Med Boligselskapsforsikring OBOS kan styret være trygg på at
boligselskapets verdier er godt forsikret. Forsikringen er utviklet i
samarbeid med OBOS gjennom mange år, og forsikringsløsningen er blant
markedets beste. Forsikringen dekker det aller meste som et boligselskap
har behov for.
Eks. på hva som inngår i forsikringen:
• Bygninger, bygningsmessige påkostninger og
forandringer
• Tilbygg til eksisterende boliger
• TV-kabler og utvendige varmerør-/kabler
• Fellesanlegg for TV og radio
• Snøfresere, tilhengere, gressklippere
• Inventar og løsøre som boligselskap eier
• Avfallsystemer under bakkeplan
• Riving, rydding og bortkjøring etter skade
• Lagring og destruksjon av miljøfiendlige rester
etter skade
• Bygningsmessige offentlige påbud etter skade
• Boligselskapets tap av felleskoatnader
• Beboers husleietap
• Huseieransvar

• Byggherreansvar ved rehabilitering
• Styreansvarsforsikring
• Ulykkeforsikring ved dugnad og ulykkesforsikring
for styremedlemmer
• Ulykkesforsikring for barn under 12 år
• Underslagsforsikring
• Yrkesskadeforsikring for midlertidige ansatte + for
styret
• Rettshjelpsforsikring
• Bekjempelse av skadedyr
• Naturskade
• Terrorforsikring
Se vilkår for informasjon om de forskjellige
dekningene, forsikringssummer og egenandeler.

Kontakt oss på boligselskapsforsikring@tryg.no, dersom boligselskapet
ikke er kunde i dag og ønsker tilbud på forsikring.

Innspill energi

ST RØM PRISER

Dyr strøm? Skyld på sommerværet i Kina
Råvareprisen på strøm ble høyere i august enn i juli. Og det er
sommerværet i Kina som har det meste av skylda.
ANDREAS MYHRE
direktør krafthandel LOS
Energy

Våt sommer. De som brukte
mesteparten av sommerferien
i Norge merket det godt: Det var
ganske vått.
Og det skal sies: En nedbørsrik
sommer fører vanligvis til pris
fall. Hvorfor skjedde ikke det nå?
Som vanlig finner vi årsakene
på den andre siden av kloden:
Kullprisene er på vei opp i Asia,
mest drevet av det som skjer i
Kina. Dette påvirker i sin tur det
europeiske prisnivået, som igjen
påvirker de norske prisene.
Flom og hetebølger. Prisen for
kull har nesten doblet seg på et
halvt år. Og uansett hvor lite vi
liker det: Kullkraft er fremdeles

FOTO: SHUTTERSTOCK

Gjennomsnittsprisen for
Sør-Norge ble 24,98 øre/kWh i
engrosmarkedet (snittpris Oslo)
for august, noe som er 0,35 øre
høyere enn snittprisen for juli
måned.
Sammenligner vi med gjen
nomsnittet for råvareprisen i
august de siste 10 årene, ligger
snittet for årets august 10 pro
sent høyere.

bærebjelken i den europeiske
energiforsyningen.
Ubalansene i Kina har denne
sommeren hatt to viktige år
saker: Flom og hetebølger.
Kina opplevde en real stor
flom i sommer og lukene på de
store demningene ble lukket for
å begrense flomskader. Det ble
dermed også stopp i vannkraft
produksjonen i anlegget De tre
kløfter, som alene står for 9 pro
sent av vannkraftproduksjonen i
Kina. Det omdiskuterte anlegget
hindret en flomkatastrofe denne

gangen, og tapet av vannkraft
måtte erstattes med kullkraft.
Hett i kina. Samtidig med
flommen oppsto en hetebølge i
Kina, og kjølebehovet ble dekket
av kullkraftverkene. Og når
kineserne skrur på kjøleanleggene
for fullt, ser vi at sommeren ender
som en nordisk vinter – med årets
høyeste kraftproduksjon.
Høy kraftproduksjon betyr
høyere pris på kull, og domino
effekten kjenner vi allerede på
lommeboka. //
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Bolig & Miljø inspirasjon

– Still krav og shop rundt
Styremedlemmene fikk tydelige råd på årets høstseminar.
T E K S T H E I D I R Ø N E I D F O T O A R A S H N E J A D / N Y E BI L D E R . N O

B

rannsikkerhet, vedlikeholdsplikt og elbilløsninger var noen
av temaene på årets høstseminar
for styremedlemmer i boligsel
skaper i Oslo og Akershus. De 480
deltakerne fikk også gode råd om
kollektive avtaler for internett
og bredbånd.
– Dere må forhandle. Vær tøffe
mot TV-selskapene og still krav,
sier Petter Testmann-Koch, admi
nistrerende direktør i Fremantle
Media Norge.
Han anbefaler styremedlemmer
å undersøke avtaler og priser hos
flere leverandører, så ofte som
hvert 2-3 år.
– Teknologien og modellene
endres raskt, modellen som kom
for fem år siden er gammeldags nå.
Så ikke bind dere for lenge.

Internett viktigst. Beboernes behov
er i kraftig endring. – Før var TV
det viktigste å ha i huset. Nå ser
vi at flere yngre lever uten TV, og
at tilgang til internett er viktigst.
Ta dette med i forhandlingen med
leverandørene. Det er ikke sikkert
dere trenger femti TV-kanaler, men
raskt internett skal dere ha, sier
Finn Myrstad, fagdirektør for digi
tale tjenester i Forbrukerrådet.
TV- og internettleverandørene
har ulike pakker som det kan være
vanskelig å sammenligne. Grunn
pakkene kan være billige, men når
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man kjøper tilleggspakker, for å få
raskere internett, blir det kanskje
ikke rimelig likevel.
– Finn ut hva beboerne bruker
internett til og hva behovet er,
for eksempel gjennom en enkel
spørreundersøkelse. Kanskje dere
ikke skal ha én pakkeløsning for
alle, men heller TV fra et selskap
og internett fra et annet, sier han.
Innovasjon i OBOS var også
tema på årets seminar, og styre
medlemmene ble oppfordret til
å skrive ned hva de savnet på en
idévegg. Her dukket det opp ideer
som løsninger for nøkkelfri adgang
til boligene og vannsensorer som
oppdager lekkasjer.
– Vi får veldig mange gode innspill,
og de som er på seminarene er
de som skal bruke løsningene vi
skal lage. Den vet best hvor skoen
trykker, den som har det på. Så vi tar
vare på alle ideene og ser hvilke vi
kan implementere i nye løsninger,
sier Eiliv Mæhle Liljevik, avdelings
direktør for strategi og IT i OBOS. //

Det er ikke sikkert dere
trenger femti TV-kanaler,
men raskt internett skal
dere ha

Petter Testmann-Koch fra
FremantleMedia Norge oppfordret styremedlemmene til å
stille krav til TV- og internettleverandørene.

Hvorfor på
høstseminaret?

Grethe Sandmo
Styremedlem
sameiet Tonsenhagen 16
– Fordi jeg er ganske ny i styret, og synes det er interessant
med eierseksjonsloven. Jeg
har ikke vært med før og synes
dette var en fin mulighet til å
se hvordan det er.

480 styremedlemmer
fra Oslo og Akershus
fikk faglig påfyll under
årets høstkonferanse.

Finn Myrstad fra Forbrukerrådet anbefaler
styrene å undersøke
hvilket internettbehov
beboerne har.

Jon Asphjell
Nestleder
i Nittedalsgata 1-7
– Jeg var med i fjor og synes
det var veldig bra. Jeg synes
seminaret gir motivasjon til å
være med i styret, det gir en
kick-start til å starte styrearbeidet.

Elene H. Løkken
Styremedlem
i Svarttjern borettslag
– Jeg er interessert i lading av
elbil. Jeg er i styret i et stort
borettslag som vurderer elbilparkering, så jeg meldte meg
på for å lære mer.
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Bolig & Miljø birøkting

Svermer for bier
– Det går over all forventning. Biene på Ulven har produsert
over 100 kilo byhonning i tre kuber.
T E K S T M A D E L E I N E V E H R E N AV E K V I E N F O T O M O R T E N B E N D I K S E N

T

il sammenligning er det
ifølge Norges birøkterlag
vanlig å høste rundt 25 kilo
honning i en kube.
– Før høstingen startet tippet
vi hvor mye honning vi skulle
få. De andre smilte da jeg tippet
80 kilo, men dette gikk over
all forventing, sier Claire de
Wangen, scenekunstner og
hobby-birøkter.
Bikubene er en del av OBOS
grønt ansvar der birøktere
signerer en avtale om å drifte
bikuber i tre år. OBOS dekker
kostnadene mot en liten del av
honningen. I mai ble de første
kubene satt opp.
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– Dette er vår måte å bidra til
å øke mengden bier i byen, det
har vært en bratt læringskurve,
men veldig spennende, sier
Claire.
I dag er biedød et så alvorlig
problem at den har fått sitt eget
navn, colony collapse disorder
eller CCD. Om utviklingen fort
setter kan det få store konse
kvenser for norsk natur.
– Mer enn 90 prosent av blom
stervekstene er helt avhengige
av honningbier for å formere seg.
Uten bier ville vi ikke hatt epler,
nøtter eller bær, sier Jon-Erik
Lunøe, hobbyrøkter og daglig
leder for OBOS Ulven.

Claire de
Wangen(t.v.)
og Synne Solhaug Gulliksen
røkter bier og
høster honning
i stor stil.

Før bikubene ble plassert
på taket ble det gjennomført
en grundig telling av insekter
i området.
– Tellingen avdekket null
insekter i området. Våre bikuber
bidrar til frodigere grøntområ
der, samtidig som at birøkting
er en viktig sosial verdi ved at
beboere selv ivaretar sine lokal
områder, sier Lunøe. //
! Det er flere steder med mulighet
for bikuber på Ulven. Interessert
i å prøve deg som birøkter?
Ta kontakt med
jon.erik.lunoe@obos.no.

Faste avtaler gir
økonomisk trygghet

Norva24 er satt sammen av flere godt etablerte
selskaper innen vann- og avløpsbransjen.
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og er raskt
på plass når behovet oppstår.

Stryn

Tette rør og gatesluk, eller dårlig vedlikehold av bygg og uteområder, kan fort
bli kostbart. Små skader eller mangler utvikler seg og blir større - hvis ikke de
oppdages i tide.
Norva24 tilbyr faste vedlikeholdsavtaler, som for eksempel tømming av
sandfang og vedlikeholdsspyling av rør. Slik at du unngår unødvendig forfall
og uoppdagede skader. I tillegg slipper du utrykning ved akutte problemer
– som er langt mer kostbart.
Unngå problemer i systemene – ta kontakt i dag.

Sløvåg
Bergen
Haugaland

Odda
Ringerike

Fredrikstad
Sandefjord
Grimstad
Søgne Kristiansand
Grenland

Kalundborg
Kolding

Norva24.no

Tømmetjenester

Svendborg/
Odense

Høytrykkspyling

Rørtjenester

Løten
Nesodden
Vinterbro

Farlig avfall

Hillerød
Albertslund
Næstved
Rødby

Industritjenester

xxxx xxxx

«Å klatte kan bli
veldig kostbart»
B J Ø RG M Å N U M A N D E R S S O N
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Min erfaring styreleder

Styrer i vei
Før var hun sjefen til 22 000 ansatte i Oslo kommune.
Nå holder hun styr på et borettslag med 60 leiligheter.
T EK ST GEIR A R N E A M L IE N FOTO MORT E N BE N DIKSE N
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jørg Månum Andersson
har dårlig tid. Snart står
drosjen og venter på den
aktive 71-åringen uten
for oppgangen. Minst fem
styreverv: Oslo Universitets
sykehus, Frelsesarmeen og
et par bedrifter i hjembygda
Valdres. Særdeles aktiv i
Rotary, ikke minst med
organisasjonens arbeid med
polio-bekjempelse. Og selv
følgelig vervet som styreleder
i Fougstadgata borettslag.
Lang erfaring. 21 år som
kommunaldirektør med
ansvar for helse, eldre og
sosiale tjenester i Oslo fikk
holde. Da 2014 startet forlot
hun rådhuset for godt. Så
fortsatte hun å jobbe.
– Pensjonist? Ja, men nei,
det er full fart hele tiden.
Det er viktig for meg å kun
ne bruke erfaringen min til

noe nyttig og meningsfullt.
Hun og mannen flyttet til
leiligheten i 1971 og skulle
bare bo der til de fant noe
utenfor byen, noe litt mer
landlig. Slik ble det ikke.
– Det skal mye til å finne
noe bedre sted å bo enn
dette.
Hennes beste råd. I vår tok
hun jobben som styreleder.
Her er noen av hennes råd
til andre styrer.
− Jeg er opptatt av at vi
klarer å bruke hele kom
petansen i styret. Hvem er
gode på hva? Vi blir enige
om en arbeidsfordeling som
gjør at hver enkelt får brukt
det de er gode på.
Borettslaget skal snart i
gang med å skifte ut vindu
er og verandadører, og det
er tidligere gjort flere andre
større vedlikeholdsarbeider

Hva leser du?
Alt mulig. Romaner, fag, nyheter.
Har alltid lest mye.

i bygården fra 1949.
– Å klatte kan bli veldig
kostbart, så tenk helhet når
noe skal gjøres, og ikke ut
sett utbedringer. Det er vik
tig å huske at man forvalter
store verdier som skal føres
videre til nye generasjoner.
− Sørg også for å ha en
tilstandsrapport. Den vi har
fått utarbeidet forteller ikke
bare hva som må gjøres nå,
men de ti neste årene.
Hun understreker også
viktigheten av å bruke pro
fesjonelle til å holde i større
vedlikeholdsprosjekter.
– En ting til: Det er viktig
å ha en god vaktmestertje
neste. Lag en klar avtale om
hva som skal gjøres, og hold
tett kontakt med de som
gjør jobben.
Utenfor inngangsdøren
står drosjen. Bjørg Månum
Andersson er på farta. //

Hva ser du på?
Elsker nyheter og debatter.
Og naturprogrammer.

FAK TA

Fougstadgata
borettslag

Alexander
Kiellands plass

St. Hanshaugen

Gamle Aker

Akerselva

Grünerløkka

Fougstads gate 7-23
St. Hanshaugen, Oslo
60 leiligheter
Ferdig bygget i 1949

Spiser helst?
Torsk. Og piggvar.
Det må du prøve!
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STYRELEDERS
HUSKELISTE
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Har du husket å:
Rense takrenner

Sette inn hagemøbler
Skru av utevannet

TIM
ERS
VAK
FOR
T
V
Å
R
KUN
E
DER

Rense acudrain
Rense utvendige sluk
Bestille strøgrus til vinteren
Bestille snømåking
Bestille garasjevasken
Bestille matter i inngangspartiene
Sørge for trappevask
Vi kan sørge for at dette blir
gjort til riktig tid hvert år.
Ta kontakt for befaring.
VAKTMESTER

RENHOLD

– din personlige vaktmester
UTEROM

Tlf.: 22 38 92 92
www.vaktmesterandersen.no

HÅNDVERKER

PHONO*ELEKTRO-AKUSTIKK AS
Sikkerhet og kommunikasjon i mer enn 40 år

Dørtelefonsystem tilpasset ditt behov
Våre leverandører, B�cino og ACI Farsa, har �l sammen et bredt spekter av produkter i forskjellige prisklasser.
Vi leverer via elektroinstallatører i hele Norge.
Kontakt oss for �lbud, og info om installatør nær deg.
Bus baserte systemer med eller uten bilde.
Mulighet for ere svarsteder i den enkelte leilighet.
Mulighet for monitor med �lkopling mot smar�elefon via app. Svar døren uanse� hvor du er.
Teleslynge�lpassede svarapparater og mulighet for teleslyngemodul i tablå ute.
Flere innganger �l oppgangen? Felles garasje i �llegg? Ikke noe problem.
GSM basert system
Opp �l 50 brukere kan koples �l via trykknapper, eller tastaturmodul med elektronisk navneliste.
Ringer opp inn�l 3 nummer per bruker (valgfri ringe�d før den går videre �l neste nummer)
2 dører kan styres individuelt, oppringt bruker åpner ønsket dør ved å taste 11 eller 21 på sin telefon.
Innebygget adgangskontrollfunksjon. Opp �l 100 telefonnummer kan autoriseres for å åpne døren direkte.
(Autoriserte nummer ringer bare opp enheten, og døren åpnes automa�sk)

Bus basert portvideo
her vist med elektronisk
navneliste og kodetastatur
i ringtablået.
Tablå med tradisjonelle
knapper er selvsagt
�lgjengelig.

GSM basert por�elefon.
Ingen kabling nødvendig
Beboere ringes opp på sin
telefon/mobiltelefon.

PB. 1020 Hoff
0218 OSLO
Hoff Terrasse 2

Telefon: 22 50 87 00
E-post: post@phono.no

0275 OSLO

Web: www.phono.no

Bolig & Miljø trepleie

Trefelling er et
vanlig stridstema i
norske nabolag. Her
fra Nes i Akershus.

Skygg unna
Trær skaper glede, skygge og konflikt i mange nabolag.
T E K S T H E N R I K S Ø R L I E F O T O BI RG E R A R K L E T T/ S A M F O T O

En kikk på naboloven kan få det til å
se enkelt ut: Der står det at eieren ikke
må ha trær som er til skade eller særlig
ulempe for naboen, og dette gjelder trær
som står nærmere enn tredjeparten av
trehøyden.
– Det er ikke spesifisert i loven hva som
menes med «særlig ulempe», men skygge
og blokkering av utsikt er argumenter
som gjerne blir vektlagt, sier juridisk
direktør Terje Sjøvold i OBOS.
Ifølge loven er det ikke nabogrensen
som er avgjørende, men der hvor tun,
hage eller husvegg starter. I byområder
betyr dette i praksis ved nabogrensen,
men skygge vektlegges enda sterkere
hvis den faller på naturlige sitteplasser
i hagen. Andre argumenter er hvis treet
mister særlig mye kvister og løv, og ikke
minst hvis treet er sykt og det er fare for
at det kan velte.
Treeieren kan med loven i hånd argu
mentere for at treet skal stå hvis det er
viktig for naturmangfoldet i området.
Rettspraksis viser også at det kan ha
betydning hvis det gjelder et gammelt tre
med en spesiell historie, hvis det er pent å
se på eller hvis treet beskytter mot innsyn
til den sentrale uteplassen i hagen.
Unngå rettssak. – Hvordan bør du gå
fram hvis du ønsker å få fjernet et tre på
naboeiendommen?
– Du må i hvert fall ikke kutte ned treet
før det er avklart med eieren. Ta det opp
på vennlig vis og prøv å komme til forstå
else. Dere kan for eksempel samarbeide
om å erstatte de aktuelle trærne med en
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hekk. Konfliktrådet er et godt alternativ
hvis dere ikke blir enige. Det er rimelig og
finnes i alle kommuner, og de er flinke til
å megle. En rettslig prosess bør i det leng
ste unngås. Det er dyrt og tar lang tid, og
det er vanskelig å spå utfallet i slike saker,
sier Sjøvold.
Han legger til at beskjæring av treet er
et vanlig kompromiss, men ta kontakt
med fagfolk.
– Min erfaring er at ikke alle tretyper
tåler beskjæring. Du bør forhøre deg med
en aborist, altså en som har utdanning i
trepleie.
Uenighet i blokka. I borettslag og sameier
er det ikke alltid naboeiendommen som
er problemet. Det kan være uenighet om
trær på fellesområdet. Trepleie regnes
som vanlig drift og forvaltning, og styret
kan i de fleste tilfeller beslutte hva som
må kuttes.
– Store trær kan være til nytte og ha stor
følelsesmessig verdi for beboerne. Derfor
anbefaler jeg at styret tar opp trefelling
på generalforsamlingen. Unngå å stem
meover enkelttrær, men legg fram en
skjøtselsplan eller utomhusplan. Da kan
man enes om en helhetlig forvaltning og
unngå bråk i fremtiden. Det holder med
alminnelig flertall, sier Sjøvold.
Sjekk med kommunen. Selv om beboerne
er enige om at et tre bør fjernes, må man
også ta hensyn til det offentlige regelver
ket. I kommunale reguleringsplaner kan
det være fastsatt begrensninger på felling
av store trær. //

NEDGRAVDE
AVFALLSLØSNINGER
• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
• Kostandseffektivt - mer rasjonell drift
på renovasjon
• Elektronisk lås med mulighet for integrasjon
med dørlås og postkasser
• Velg farge som passer til bygningsmasse
og prosjektets profil

EnviroPac kan også levere grunnarbeider
i forbindelse med installasjon.

Ferdigstillelse

Grunnarbeider
og montering

Prosjektering
nødvendige søknader

Pristilbud
totalentreprise

Pristilbud
produkter

Gratis befaring

Vi leverer HELE eller DELER av prosessen

A part of San Sac Group
Andre løsninger for borettslag

MILJØHUS

HAGEMØBLER

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

Kontakt oss:
tlf. 22 99 18 80
oed@obos.no

Vaktmesterne holder orden
i Kværnerbyen
Ønsker dere å få det like fint? OBOS Eiendomsdrift har fagfolk som tar hånd om rundt 350
eiendommer i Oslo området. Vi hjelper gjerne ditt borettslag eller sameie også. Hos oss er det
enkelt å være kunde – servicesenteret er alltid tilgjengelig! Ta kontakt for et godt tilbud!

Les mer på oboseiendomsdrift.no

Bolig
Bolig &
& Miljø
Miljø husorden
kjæledyr

Fem
småsleipe
naboer
Borettslaget i D
 rammen
har fått fem glatte
beboere: kjempesneglene
Turbo, Cersei, Jaime, Lady
Gaga og Barbie.
TEKST M A DELEINE V EHR E
N AV E K V I E N
FOTO MORT E N BE N DIK SE N
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eg hadde katt, men fikk lyst
på noe som var litt mer sært.
Jeg kom i snakk med en som
solgte kakerlakker, men det
var helt uaktuelt - selv om han
argumenterte med at de er tøffe
når de hveser. Deretter kom jeg
over afrikanske kjempesnegler,
forteller matmor Ingebjørg Uro
Maage Alfsen.
– En skulle kanskje ikke tro det,
men det virker som om de liker å
bli kost med, da kommer de ut av
skallet sitt.
Ingebjørg måtte søke styret for
å ha hund, med kjempesneglene
var det fritt fram.

19 lovlige reptiler. Fra august
i år ble det lovlig å ha reptiler
som husdyr. Nå er det tillatt med
kongeboa, melkesnok, leopardge
kko, gresk landskillpadde og 15 til.
– Mine snegler har vært lovlige
arter lenge da de ikke kan over
leve i det kalde norske klimaet på
egenhånd. I deler av USA er afri
kanske kjempesnegler ulovlige
fordi de trives i det klimaet.

– Man har et ansvar som dy
reeier for å ikke ødelegge norsk
natur, og det mener jeg man har
uansett om man har katt, hund,
snegler eller fugler. En snegle kan
for eksempel legge opp til 200
egg om gangen, det kan få store
konsekvenser for norsk natur
om man ikke tar ansvar, legger
hun til.
Ingebjørg tilbringer mye tid
hjemme, og har godt selskap i
dyreflokken.
– Jeg kunne ikke klart å bo uten
dyr rundt meg. I tillegg er det
litt gøy å ha dyr som skaper litt
reaksjoner. Jeg har opplevd at folk
blir livredde og brekker seg når de
kommer inn. Men så fort de har
holdt sneglene, så er det mange
som nesten ikke vil gi dem til
bake når de skal gå, de er jo ikke
slimete, kun litt våte.

Ingebjørg ville ha et husdyr
som sjokkerte
litt, valget falt
på kjempe
snegler.

Jeg kunne ikke klart
å bo uten dyr rundt
meg. I tillegg er det
litt gøy å ha dyr som
skaper litt reaksjoner.
INGEBJØRG URO M A AGE ALFSEN

Skogskjønnheten Belle. I sameiet
må hunder og katter gå i bånd
ute. Reglene har derimot ikke
begrenset mangfoldet, og i dag
rommer sameiet alt fra katter til
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Bolig & Miljø husdyr

hunder, høner og andre smådyr.
En av de pelskledde beboerne er
den langhårete skogkatten Belle.
Hun bor sammen med Hilde,
Richard og cheerleaderen Jenny
Dalberg på 12 år.
– Belle er min lillesøster. Hun
passer på meg og jeg passer på
henne. Når jeg har lagt meg om
kvelden kommer Belle inn på
rommet for å sjekke at alt er ok,
forteller Jenny, og gir katten et
kyss på hodet.
– En gang da pappa kjeftet på
meg kom Belle og stilte seg ved
siden av meg. Da hun syntes han
hadde kjeftet nok, freste hun,
smiler hun.
Belle flyttet inn for seks år si
den, da Jenny var seks år gammel.
– Belle ligger og venter på Jenny
når hun kommer hjem fra sko
len, hun kjenner igjen skrittene
hennes i trappen og piler til
døren før hun rekker å komme
inn, forteller Hilde Dalberg, som
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er mamma til Jenny og matmor
til Belle. Er Jenny på ferie insiste
rer hun på å prate med Belle på
Facetime.
Det var ingen omfattende
søknadsprosess når de skulle
ha katt. Siden Belle skulle være
innekatt holdt det å gi beskjed til
styret.
– Styret var litt skeptiske til
å begynne med, noe som var
naturlig da flere katter gjorde fra
seg i sandkassene på fellesområ
det. Vi hørte ingen flere protester
da de så at Belle kun var inne,
sier Richard Dalberg.
Forbudet hindret derimot ikke
andre katter fra å komme inn i
området, så det ble til slutt mon
tert nett over sandkassene.
Hund på resept. I borettslaget på
Frydenlund utenfor Drammen
bor det bare to hunder. Den ene
heter Kira og bor sammen med
matmor Una Prohic og hennes

Jenny har
fått en lillesøster, skogkatten
Belle.
Kira koser
seg utenfor
borettslaget på
Frydenlund i
Drammen.

Jeg synes det er
viktig å få frem at det
er greit å ha hund i
borettslag så lenge
hunden er snill og
ikke bjeffer.
U NA PROHIC

Dette sier loven
om dyr
I tillegg til ny lov om
reptilhold i Norge, er
det også vedtatt en ny
eierseksjonslov. Den
har ennå ikke trådt i
kraft.

samboer Stian. Kira ble skrevet ut
på resept.
– Legen sa jeg måtte skaffe meg
en hund, eller begynne på me
disiner, han var veldig spesifikk
på at jeg ikke kunne få meg katt
eller skillpadde, sier Una.
Borettslaget har hele tiden
håndhevet strenge regler for
dyrehold.
– Først måtte vi søke styret om
lov. De krevde at vi forhørte oss
med samtlige naboer om de had
de allergier eller fobier mot hund.
Dessverre var det kun en som
åpnet døren, så vi endte med å
henge opp lapper i oppgangen,
forteller hun.
Da også legeerklæringen kom
på plass, ga styret sin tillatelse.
– Jeg synes det er viktig å få
frem at det er greit å ha hund i
borettslag så lenge hunden er
snill og ikke bjeffer. Det betyr at
eierne må være flinke til å trene
opp hunden til å være alene, og

- Kira tvinger
meg bort fra
skjermen og ut
på tur, sier Una.

ikke være til bry for andre.
Una mener i tillegg at størrel
sen er viktig å tenke på dersom
du bor i leilighet.
– Vi valgte fransk bulldog fordi
de ikke er kjent for å bjeffe, i til
legg er de små - noe som passer
fint i en leilighet. For oss har det
vært fint å bo på bakkeplan slik
at Kira kan løpe ut og inn. All
cred til de som må gjøre hunden
stueren i andre etasje, sier hun.

– Ved å endre på ordlyden
skulle bestemmelsen bli
lettere å forstå, men vi har
fått en del henvendelser
fra folk som er blitt usikre.
Det er greit å presisere at
det er kun ordlyden, ikke
meningen som er endret,
sier Terje Sjøvold, juridisk
direktør i OBOS.
– Hvert enkelt boligselskap står fritt til å vedta
regler for sitt borettslag
eller sameie med hensyn
til dyrehold. Samtidig er
det er fortsatt mulig for
beboerne å ha dyr dersom
det er gode grunner som
taler for det, og at dyreholdet ikke er til ulempe for
andre. Dette gjelder alle
lovlige kjæledyr i Norge
uavhengig av om de er
reptiler, snegler, katter
eller hunder for å nevne
noen. Dersom boligsel
skapet ikke har vedtatt
noen regler, er utgangspunktet at det er lov å ha
dyr, legger han til.

Livskvalitet. Una studerer pro
grammering og nettverk, noe
som betyr at hun bruker mye tid
foran skjermen.
– Hun merker når jeg blir
stresset og forsøker da å få opp
merksomheten min over på noe
annet, enten ved å hente en leke
eller legge seg inntil meg.
– I ettertid har styret vært
veldig positive til Kira, mye på
grunn av at de ikke har fått en
eneste klage. //
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Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

GARASJEPORT
UTVALGTE PRODUKTER

-30%

Kontakt oss, så avtaler vi en dag eller kveld hos Markisemannen som gir styret tips, råd og inspirasjon
– og ikke minst en demonstrasjon og oversikt over hva som kan leveres av markise- og solskjermingsløsninger,
samt garasjeportutvalg – for borettslag og sameier!

Velkommen til vårt
showroom i Østre Aker vei 215!

Utfasing av
Utfasing
av oljefyring
oljefyring
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Sparer kr. 550.000,-/år
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Kollen boligsameie, med 113 leiligheter.
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Vi bistår i hele prosessen fra
planlegging til ferdig installert anlegg.
Kontakt oss for gratis befaring:
Tlf: 64 84 55 20
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E-post: salg@noen.no

www.noen.no

SEMINAR:

REHABILITERING AV BYGG
13.-15. MARS 2018
COLOR MAGIC / KIEL

FRA SKIPPERTAK
TIL KONTROLL
Planlagt byggrehabilitering er god økonomi.
Kunnskap er nøkkelen til vellykket rehabilitering.
Seminaret gir deg oversikt, samtidig ser vi
på viktige detaljer for de ulike fagområdene.
Skreddersydd for deg som har ansvar og
oppgaver i eksisterende bygg.
For informasjon og påmelding:
rehabgruppen.no

VINDUER | TAK | MEMBRANER | FASADE | BETONG | AKUSTIKK | BRANNSIKKERHET | PIPE |
RADON | EKSTREMVÆR | VENTILASJON | EPC | INNEKLIMA | ENERGI | STØTTEORDNINGER

ARRANGERES AV:

REHAB BYGG
GRUPPEN

FOREDRAGSHOLDERE FRA:

Nå kan vi ta befaring og gi en forhåndspris.
Uten at du trenger å være hjemme!
På Elfag.no kan du raskt og enkelt ﬁnne en autorisert elektriker i ditt nærområde,
og sende bilder av arbeidet du ønsker utført. Som regel trengs det ingen ytterligere
befaring før vi kan gi deg en vurdering med en forhåndspris. Tjenesten er gratis og
uforpliktende, og du kan gjøre alt fra din egen sofa!

Se elfag.no

Annonse

Som eneste elektrikerkjede i Norge garanterer
Elfag-elektrikeren for kvaliteten av sine
arbeider, materialer og utstyr i 5 år.

På de neste sidene finner du informasjon, nyheter,
tips og råd som skal gjøre styrehverdagen litt
enklere, enten du har lang eller kort erfaring.

FOTO BEST PIXELS / SHUTTERSTOCK, JUSTERT

Guide

Velkommen til GUIDE-seksjonen!

STYREARBEID

Slik blir nye
Styrerommet
Dagens Styrerommet.net
ble utviklet for nesten 10 år
siden. Nå er det på tide
å bygge noe helt nytt.
− Nå lager vi en topp moderne
og mobilvennlig løsning som
inneholder det meste styreledere
og styremedlemmer trenger, sier
Eiliv Mæhle Liljevik i OBOS.
Dette er status nå:
− Vi startet i vår arbeidet med
en grundig analyse av hva som
fungerer og ikke fungerer på
dagens Styrerommet. Vi har jobbet
med styreledere og styremedlem
mer. Sammen har vi funnet ut
hva de ønsker seg av muligheter.
I sommer utviklet vi et helt nytt
konsept med de løsningene som
må på plass. Nå er vi i gang med
å bygge. Rammeverket med ny
navigasjon og design skal være
på plass rett over nyttår. Deretter
vil vi utvikle funksjon for funk
sjon. De første boligselskapene
skal kunne ta det nye Styrerom
met i bruk før sommeren neste
år. Og går alt etter planen er alle
over på den nye løsningen i løpet
av 2018.

Du kan lese mer om nye styrerommet på neste side
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Guide styrerommet

Bedre møteoversikt
Noe av det første som skal på
plass er løsning for planlegging
og gjennomføring av styremøter,
referatskriving, samt digital sig
nering av dokumenter. Det blir
også en løsning for å holde over
sikt over styremøter i en årsplan.
Sakene til de ulike møtene kan
legges inn etter hvert som de
dukker opp. Det vil også bli slik
at alle som får tildelt en oppgave
av styret får en oppgaveliste
med frister.
Nytt meldingssenter
Det skal bli enklere å kommu
nisere mellom styret og bebo
erne. Et nytt meldingssenter
skal håndtere all inngående
og utgående informasjon. Vi
har sett at e-postløsninger har
noen utfordringer. De fleste har
mange e-postadresser og det
kan derfor være vanskelig å vite
om meldinger har kommet fram
og blitt lest.
Økonomiske oversikt
Økonomimodulen skal også
gjøres enklere og mer oversiktlig.
Og ikke minst jobber vi med
å finne løsninger som gjør at
tallene som presenteres er mer
oppdaterte enn noen opplever
i dag. Vi kommer til ha fokus
på det styrene trenger lett tilgjen
gelig i hverdagen som saldoer
og månedsrapporter. Økonomisk
dybdeinformasjon skal også bli
lettere tilgjengelig. Vi ser for oss
løsninger som ligner på det man
finner i moderne nettbanker.
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Enklere HMS
Digitale HMS-løsninger kan være
så kompliserte at de blir lite
brukt. Vi har derfor en helt ny
tilnærming. Gjennom noen e
 nkle
inngangsspørsmål skal styrene
kunne sette opp en HMS-plan
som er akkurat tilpasset deres
behov og ambisjonsnivå.
Bedre søk
Gode løsninger som brukes mye
vil etter en tids bruk få veldig
mye innhold. Det er bra og viser
at løsningen er nyttig, men det
blir også en utfordring ved at det
kan bli vanskelig å finne fram
til relevant informasjon. Et godt
søk løser dette. Vi ser på de beste
søkemotorene på markedet for
å få disse inn i den nye løsnin
gen. Man skal kunne søke på alt,
og raskt finne fram til det som
er relevant. Vi vil også gjøre alt
innhold fra magasinene Bolig
& Miljø og OBOS-bladet søkbart.
Styremedlemmer sier de tar vare
på bladene i tilfelle de får bruk
for noe av det faglige innholdet.
Det er jo hyggelig, men vi skal
gjøre det unødvendig å la papir
hope seg opp. Søker du på mar
kiser skal du få opp for eksem
pel et styrevedtak om utskifting
av markiser, men også eventu
elle annonser om samme tema.
Kontaktlister
Styrene skal enkelt kunne regis
trere alle sine kontakter. Det vil
naturligvis også bli en liste over
leverandører tilgjengelig. Er det
en leverandør du er spesielt for

nøyd med, vil du enkelt kunne
dele dette ved å gi et lite hjerte
i kontaktlisten. Gode referanser
er gull verd!
Mobilvennlig
Styrerommet skal fungere minst
like godt på mobil som på vanlig
datamaskin. Det vil naturligvis
være enklere å skrive lengre
tekster på et vanlig tastatur enn
på mobil, men jeg antar at de
fleste i sitt daglige styrearbeid
primært vil benytte mobiltele
fonen. //

Innspill?

til andre
Send ideer
er av
ng
ri
ed
forb
et til
styreromm
.no
eiliv@obos

Man skal kunne søke på alt,
og raskt finne fram til det som
er relevant.

Guide betalingsløsning

Via OBOS
Hva? En nettbutikk og beta
lingsløsning mellom beboer
og boligselskap. Fungerer like
godt fra PC som mobil.
Hvordan? Beboerne finner
varen via borettslagets nettside.
Etter å ha betalt kommer kvitte
ring på SMS. Styret får kvittering
på e-post. Beboeren trenger
kun å vise SMS’en ved henting
av varen. Transaksjonene føres
automatisk inn i regnskapet.
For hvem? Alle de 4000 bo
rettslagene og sameiene som er
forvaltet av OBOS kan ta løsnin
gen i bruk.

Smartere betaling Via OBOS
Fra denne høsten slipper styret
å ta imot og oppbevare kontan
ter. OBOS lanserer nemlig en
ny digital tjeneste som gjør det
enkelt å håndtere småkjøp.
Tjenesten har fått navnet Via
OBOS og er utviklet spesielt
med tanke på boligselskapenes
behov.
Fra tid til annen har styret
behov for å motta betaling fra
beboere. Det kan være deposi
tum for en nøkkel, betaling for
et utleielokale eller for å bruke
vaskeriet. Samtidig må styret
ha orden i regnskapet. Ved å ta i
bruk Via OBOS kan styret enkelt
ta betalt. Beboer betaler fra egen
PC eller mobil. Deretter kommer

den virkelig store gevinsten:
Nemlig at transaksjonene føres
automatisk riktig inn i regn
skapet.
– Det er to ting som gjør tje
nesten spesielt egnet for bolig
selskaper. Det ene er at transak
sjonene bokføres automatisk
inn i regnskapet, uten at styret
trenger å legge fram bilag og
manuelle føringer. Dessuten er
løsningen svært enkel å bruke.
En enorm tidsbesparelse, betal
ingen er sikker og styremed
lemmene slipper å oppbevare
kontanter, forteller Espen Hytta,
leder for IT og forretningsutvik
ling i OBOS-banken. //

Den nye
betalingsløsningen
blir enkel
å bruke.

Hva kan løsningen ikke
brukes til?
Løsningen er tiltenkt relativt små
beløp, ikke felleskostnader. Maksi
malt beløp er 5000 kroner per kjøp.
Hvorfor ikke bare bruke
Vipps, Mobilepay eller overføre
i nettbanken?
Andre betalingsløsninger gir
ikke styret den nødvendige
oversikten over hva beboerne
har betalt for. Dermed blir det
en større jobb i etterkant for å få
regnskapet riktig ført. Dessuten
kan Vipps og Mobilepay ta et
gebyr per transaksjon.
Hvordan skaffe seg Via OBOS?
Ta kontakt med din kontakt
person i OBOS så setter vi det
opp for deg.
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Guide juristen

Nytt for sameier
Stortinget har vedtatt ny eierseksjonslov.
Her er de viktigste endringene.

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

1. Nye regler for vedlikehold
Dagens regler for vedlikehold,
herunder skillet mellom sameiet
og seksjonseiers vedlikeholds
plikt videreføres. For å skape
større klarhet får imidlertid de
nye lovbestemmelsene et mye
høyere detaljnivå, etter mønster
av borettslagsloven.
Det gis også egne erstatnings
bestemmelser for brudd på ved
likeholdsplikten, noe som hittil
har manglet i eierseksjonsloven.
2. Legalpanterett
I dag har sameiet legalpanterett
i den enkelte seksjon for et beløp
opptil 1 G for utestående felles
kostnader og andre krav som
springer ut av sameierforholdet.
Etter ny lov økes denne sikker
heten til 2 G, på linje med hva
som gjelder for borettslag.
3. «Kranglefantenes vetorett»
Den største endringen er kanskje
det rent språklige: Sameiermøtet
vil heretter hete årsmøtet. Et
svært uheldig formulert forslag
fra departementet om å innføre
krav om enstemmighet i forhold
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til visse såkalte «særlig viktige»
beslutninger (av noen nådeløst
omtalt som «Kranglefantens
vetorett»), ble heldigvis endret
av Stortinget. Derimot ble det
vedtatt en bestemmelse om at
bomiljøtiltak utover en halv G
krever tilslutning fra den enkel
te. Det er viktig å understreke
at dette ikke gjelder tiltak til
vanlig drift og vedlikehold eller
bygningsmessige endringstiltak,
her gjelder dagens flertallskrav
uforandret. Da det etter vår er
faring uansett er sjelden sameier
vedtar rene bomiljøtiltak til en
slik kostnadsramme, er det vår
mening at bestemmelsen er
unødvendig og ikke burde vært
vedtatt.
4. Styrets søksmålsrett
Dagens lov har kompliserte
regler for hvem som er søks
målsberettiget på vegne av
sameiet for krav mot opprinnelig
utbygger. Dette har ledet til at
mange har hatt vansker med å
fremme berettigede mangelskrav
mot utbygger. Ny lov gir bestem
melser som fastslår at styret kan
fremme søksmål på vegne av
alle eller enkelte av sameierne
for krav som gjelder felles
arealene. På vanlig vis mener vi
begrepet fellesarealer må forstås
slik at det omfatter både selve

En formulering kalt
«kranglefantens
vetorett» ble
ikke med i den
nye loven.

bygningskroppen og alle felles
installasjoner.
5. Endringer for nye sameier
Det kommer noen endringer
som særlig får betydning for
nye eierseksjonssameier. Det vil
bli et vilkår for å få seksjonere
at boligseksjoner faktisk lovlig
lar seg brukes som selvstendig
boenhet. Det skal bli lettere å
organisere parkering, og det blir
klarere og mer hensiktsmessige
regler for å tildele bruksretter til
fellesareal, særlig for nærings
seksjoner. //

Vårt tilbud: Smarte og
sikre adgangsløsninger

Låsesystemer

Dørlukkere, lås og beslag

Glass-systemer

Inngangs-systemer

Hotell-systemer

Safe-låser

Elektronisk
adgangskontroll
og data

Mobile vegger

Service

Smarte adgangsløsninger
for din tilfredshet
T: 06866
sentralbord.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Guide utleie

Når er det greit å leie ut?
Stadig flere leier ut leiligheten sin til turister.
Men det er ikke nødvendigvis fritt fram.
M A RT I N E CECILIE V IK

!

Airbnb
En nettjeneste
som kobler
turister med
privatpersoner
som ønsker
å leie ut hele,
eller deler av
boligen sin.

P

å ett år har antall utleie
annonser på overnattings
tjenesten Airbnb økt med 58
prosent i Norge, ifølge statistikk
fra selskapet selv.

Regjeringen la nylig frem en
offentlig utredning om mulig
heter og utfordringer ved de
lingsøkonomien i Norge. Ifølge
utredningen kan Airbnb komme
til å svekke hotellnæringen, og
utvalget foreslår blant annet å
skattlegge kortidsutleie for å
skape like konkurransevilkår.
Et forsøk på å få vedtatt et utlei
etakpå 90 dager i den nye eier
seksjonsloven ble ikke vedtatt.
Saken ligger nå til behandling i
departementet.
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Begrensninger på utleie.
I borettslag er det som regel
større begrensninger på utleie
enn i sameier.
– Skal andelseier leie ut hele
boligen, krever det i utgangs
punktet at man søker styret
og får godkjenning. Hvis alle
utleier av boligen krever søking
og godkjenning, vil det stoppe
kortsiktig utleie, sier juridisk
direktør Terje Sjøvold i OBOS.
Han understreker at andels
eiere i borettslag i utgangs
punktethar fri adgang til å
drive hybelutleie. Dersom en
beboer ønsker å leie ut et rom
eller en sofa i boligen hun selv
bor i, kan ikke borettslaget
regulere det.

Ble grunnlagt
i 2008 i San
Fransisco. Det
er en markedsplass på
internett hvor
man kan leie
eller leie ut
overnatting på
en sofa, et rom
eller en hel
bolig i kortere
eller lengre
perioder.

– Dersom utleien medfører
konkrete ulemper som fyll
og bråk, kan styret bryte inn.
Det er samme vurdering som
i tilfeller av husbråk. Men det
må være en konkret ulempe,
altså noe mer enn at folk synes
det er ubehagelig å møte frem
mede i oppgangen, sier han.
Skattepliktig. – Vanlig utleie
av en bolig, i lite omfang av en
privatperson, er kun skatte
pliktig dersom inntekten
overstiger 20 000 kroner, men
det er en grense for når utleie
går over til å bli en skattepliktig
virksomhet, sier Lene Ringså
Solberg, seksjonsjef for per
sonskatt i Skattedirektoratets
rettsavdeling. //

Et forsøk på å få
vedtatt et utleietak
på 90 dager i den
nye eierseksjons
loven ble ikke
vedtatt.

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

•

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

•
•

SELVVASK AV BIL
TOALETTER

•

GOLFBALLAUTOMATER
PÅ DRIVING RANGE
KAFFEMASKINER

•
•
NAYAX tar betalt
når du gjør andre ting!

Ta kontakt for mer
informasjon og tilbud.

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

OBOS annonse 188x129mm 0117.indd 1

11.01.2017 12.05

FRA SKIPPERTAK
TIL KONTROLL
SEMINAR
Planlagt byggrehabilitering er god økonomi.
Kunnskap er nøkkelen til vellykket rehabilitering.
Seminaret gir deg oversikt, samtidig ser vi
på viktige detaljer for de ulike fagområdene.
Skreddersydd for deg som har ansvar og
oppgaver i eksisterende bygg.
For informasjon og påmelding:
rehabgruppen.no
ARRANGERES AV:

REHAB BYGG
GRUPPEN

FOREDRAGSHOLDERE FRA:

Bolig & miljø dette er obos

Takk for tilbakemeldinger!
Den årlige kundeundersøkelsen til styreledere
som hadde vervet i forrige periode er avsluttet.
1 760 styreledere har besvart spørsmål fra oss.
Takk for at dere tok dere tid til å svare! Tilbakemeldingene er viktige slik at vi kan videreut
vikle oss og sørge for at dere får god service og
nyttige tjenester.
Vi er godt fornøyde med resultatet, men vet
også at fortsatt utvikling er en forutsetning for

å kunne opprettholde en høy andel fornøyde
kunder. Flere gir oss innspill og forslag til
endringer på Styrerommet, og som dere ser
på side 39–40 er vi er godt i gang med
modernisering av vår kundeportal.
Vår kundeundersøkelse til nye styreledere
pågår fortsatt når dette bladet går i trykken,
så resultatene fra begge undersøkelsene blir
presentert i neste nummer.

Kurskalender

Juss i borettslag
Styrets juridiske plikter
og rettigheter, samt temaer
som vedlikehold, hus
ordensregler og mislighold
vil bli gjennomgått.
Tid: 24. oktober kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Kunsten å lage en god
hjemmeside

Visste du at...

49 år er gjennomsnittsalderen for
våre styremedlemskunder?

www.obos.no har serien
«Voksenpoeng» med filmer og tips til
de som skal kjøpe sin første bolig?

Lær hvordan hjemmesiden
til boligselskapet kan
bli enda bedre. Vi ser på
layout, bilder, opphavsrett
og ting som styrets ansvar.
Tid: 2. november
kl. 17-20.30
Sted: Hammersborg Torg 1

Kommunikasjon

22 86 55 58
er telefonnummeret til OBOS-
banken med vanlig telefontakst?

Våre kunder
rehabiliterte for
ca. 3,8 milliarder
kroner i 2016?

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

På kurset får du bedre
kompetanse om møtekultur,
samarbeid, kommunikasjon
og konflikthåndtering.
Tid: 8. november kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Ny eierseksjonslov

Noe av hva vi tilbyr
Budsjett 2018
Har dere en avtale med oss som ikke inkluderer
utarbeidelse av budsjett, men ønsker hjelp til
budsjettarbeidet? Vi hjelper gjerne til og gir for
eksempel forslag til prisjusteringer, tips om hva
styret må huske på, eller utarbeider et forslag til
drifts- og likviditetsbudsjett.

Hjemmeside
Ønsker dere egen hjemmeside som informasjonskanal til beboere og andre interessenter,
for eksempel fremtidige eiere? Vi har løsningen
Herborvi.no som er skreddersydd for boligselskaper og som inkluderer flere automatiske
oppdateringer.

Planlegg fremtidig vedlikehold
Langsiktig planlegging av vedlikeholdet øker
byggets levetid, gir kontroll og forutsigbarhet
over kostnader og økonomien. Vi tilbyr Vedlikeholdsnøkkelen - en femårsplan som utarbeides
etter vurdering av eiendommen.

OBOS gir tilbake
OBOS har i år satt av 25 millioner kroner til
tiltak i borettslag og sameier, som retter seg
mot klima, miljø og uterom og/eller genererer
innovasjon og nyskaping. Neste søknadsfrist er
31.11.17. les mer på obos.no/obosgirtilbake og
styrerommet.net

Vi ser på hva endringene
i eierseksjonsloven betyr for
styret. Vi ser også på ulike
temaer som bruksrett, vedlikeholdsplikt, mislighold,
salg og utleie.
Tid: 9. november kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Hele landet:
OBOS tilbyr kurs i hele
landet.
Mer informasjon om
dette finner du på
styrerommet.net
(kurs)
eller obos.no/kurs
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Lekeplasser

Vaktmestertjenester

Ny lekeplass til våren?
Vi hjelper dere gjerne.

Låsesmeder
En av Oslos ledende låsesmeder!

Vaktmestertjenester
22 99 18 80
oed@obos.no

www.lekogsikkerhet.no
Tlf: 800 31 420

Radon

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

Skilter

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

vaktmester-oslo.no
Anleggsgartnere

Skiltleverandøren i Vest !
Vaktmestertjenester,
gartnertjenester og gressklipp.

Tlf: 996 25 608. E-post: post@kvt.as

Eiendomsservice

Postkasser

Strøsandcontainer
• Bruksområde: Borettslag, butikksenter, skoler, osv.
• Container for oppbevaring av strøsand.
• Kan utstyres med ståltak og varme.
• Leveres i størrelser 3m3 – 5m3 – 8m3
• Sand tappes rett ned i strøapparatet.

Solhøi Mekaniske AS
Tlf.: 950 29 504 / 920 28 419

Avfallshåndtering

Dugnad eller rydding?

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

Oslo Brannsikring utfører brannsikringsarbeid
hos borettslag og sameier

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

vaktmester-oslo.no – 916 70 720

Blikk/kobberslagere

Fasade og tak – vår sak!

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

Elektriker
TENK BRANNSIKKERHET!

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

Tlf. 23 08 52 00 • www.elektro-nytt.no

Brannsikring

BRANNSIKKERHET!
Postkasser for innebruk og utendørs
bruk, montert på stativer

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester

Vi leverer og monterer automatiske brannalarmanlegg
Prosjektering • Installasjon • Service
FG godkjent installatør
Sentral godkjenning
Alt innen nødlys

www.infoskilt.no
Tlf: 56 31 33 33
infoskilt@infoskilt.no

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

Maletjenester

Knem & Næsvik AS

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

Baktrappa
?

Lykkelig er den som ikke
sørger over hva han mangler, men
gleder seg over hva han har
D E M O K R I T, G R E S K F I L O S O F

Ta godt imot
bøssebærerne!

Test deg selv!

OBOS-quizen
1.
2
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Hva slags dyr er en gasse?
Hvem ble seriemester i fotball for
menn senior i 2007 (Tippeligaen)?
Norges fjerde lengste fjord ligger
i Finnmark, hva er navnet?
Hva kalte George Stephenson
damplokomotivet som han bygde
i 1829?
Hvem var Planleggings- og
samordningsminister i Thorbjørn
Jaglands regjering 1996-97?
Hvilken europeisk hovedstad skal
arrangere Sommer-OL 2024?
Hva heter Jon Almaas’ nye underholdningsprogram på TV Norge
høsten 2017?
Hvem skrev grøsserromanen Sort
Messe (The Burning Court) utgitt
første gang i 1941?
I hvilken TV-serie fra 70-tallet var
«Kermit» og «Miss Piggy» sentrale
figurer?

10. Hvilken spansk gruppe lå lenge
på VG-listen med låten (og dansen) Macarena i 1996?
11. Hvem spilte James Bond i filmen
«Moonraker» (Måneraketten) fra
1979?
12. I hvilken norsk by kan du besøke
Odderøya Museumshavn og
kulturhuset Kilden?
13. Hvem har skrevet musikken til
musikalen «Cats»?
14. Hvilke spiselige produkter står
selskapet og merkevaren Barilla
bak?
15 Den litterære figuren Ned Nickerson er kjent fra en lang bokserie,
hva heter hans mer berømte og
svært nysgjerrige kjæreste?

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs
arbeid for å gi utdanning til barn i
noen av verdens mest konfliktfylte
områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan,
Syria og Pakistan.
TV-aksjonen på NRK har vært arrangert siden 1974 og er verdens største
målt i antall frivillige og innsamlede
kroner fordelt på befolkningen.
100 000 bøssebærere banker på 2,3
millioner dører. Ofte er bøssebæreren
en fra nabolaget ditt, og når du åpner
blir du spurt om du vil gi penger til
årets TV-aksjon. Bøssen som bøssebæreren går med er grå med grønt
lokk og er merket med egen etikett.
Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når
barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill.
Årets TV-aksjon
skal gi skolegang
og håp til barn
der krigen raser.
UNICEF jobber for
at barn ikke skal
NABOVARSEL
få ødelagt framtiden på grunn av
voksnes kriger og
konflikter.
Søndag 22. oktober går TV-aksjonen NRK av stabelen.

Ta vel imot bøssebærerne – og husk å ta ut kontanter!

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på
spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Les mer og meld deg som bøssebærer på blimed.no

SVAR: 1. Fugl (hanngås) 2. Sportsklubben Brann (fra Bergen) 3. Porsangerfjorden 4. «The
Rocket» 5. Bendik Rugaas (Ap) 6. Paris (i Frankrike) 7. «Praktisk info med Jon Almaas» 8. John
Dickson Carr 9. The Muppet Show 10. Los Del Rio 11. Roger Moore 12. Kristiansand 13. Andrew
Lloyd Webber 14. Pasta, pastasaus og pesto 15. Nancy Drew

Nabovarsel til oppganger og fellesarealer kan lastes ned fra blimed.no/
materiell.

Radio Gaga
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Finansiering
av vedlikehold
og oppussing

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

Les mer på obosbanken.no, eller ring oss på 02334

NYHET:

Styr postkassen med mobilen
EN TRYGG HVERDAG GJORT ENKLERE
Vi leverer våre postkasser med lås som kan
styres av mobilen. De fleste adgangskort/
brikker kan også legges inn til å styre tilgang
til postkassen. Vi gir nå muligheten til å ha
kun ett adgangskort til både arbeidsplass,
postkasse og leiligheten der hjemme.
La teknologien forenkle din hverdag!
Stansefabrikken Products AS www.stansefabrikken.no
E-post: post@stansefabrikken.no Tlf: 458 65 935

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

Vi tilbyr el. sjekk
av boliger samt web
basert internkontrollsystem for borettslag
og sameier.
Ta kontakt på 23 05 14 70
Eller les mer på www.lc.no

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

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

ESPERVIK DESIGN

Førsteklasses
underholdning på ett sted!
T-We er inkludert i Grunnpakke-abonnementet og gir deg muligheten
til å se TV og strømme innhold hvor du vil og når du vil. Se komplette serier,
programmer du har gått glipp av, europeisk toppfotball, de nyeste
filmene, barnas favoritter med mer. Alt samlet på ett sted.

