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Her er det ladefest
når du sover

De lager egen strøm i
borettslaget

Appen som hjelper
deg å dele
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Totalleverandør av anleggstjenester til borettslag og sameier
Steinbakken entreprenør as har bred bransjeerfaring og våre høyt
kvaliﬁserte fagarbeidere bistår med:
• Fuktsikring av grunnmur
• Nedgravde avfallsanlegg
• Mur- og betongarbeid
• Vann- og avløpsarbeid
• Tømrerarbeid
• Grøntanlegg

www.steinbakken.as • Tlf. 22 80 22 00

METRO UNDERGRUNN

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

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

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

Ta kontakt for et meget
konkurransedyktig tilbud!

Telefon: +47 64 80 29 00 Mail: of× ce@strombergs-plast.no

Leder

Juristen
Lov og rett om dyr i borettslaget.

Brannforebygging
Slik sikrer du
borettslag.

Grønt ansvar
Møt den nye miljøsjefen i OBOS.

Side 42

Side 39–40

Side 30–31

Grønne
muligheter
Klimautfordringene har konsekvenser for de ﬂeste av oss, også for
boligselskapene. Men den grønne
bølgen har kommet for å bli. Det gir
både muligheter og utfordringer.
OBOS’ nyansatte miljødirektør
oppfordrer i denne utgaven av
Bolig & Miljø styrene i boligselskapene til å tenke miljø når de skal i
gang med store og små prosjekter.
Og hvorfor ikke også utfordre
entreprenøren til å se etter muligheter for grønnere løsninger? Ta
rett og slett en ekstrarunde med
spørsmål og still miljøkrav.
Utfordringene med lading av
el-biler fører til mye hodebry for
mange styrer. Vi har besøkt et
borettslag som har kommet opp
med en smart løsning. Ulike tiltak
for å redusere det totale strømforbruket gjør at borettslaget sparer
nesten 1,1 millioner kWh per år.
Energien som er spart benyttes til
å lade el-biler om natten. Og det
er den enkelte el-bileier selv som
betaler strømregningen for sin bil,
ikke fellesskapet.
OBOS har etablert et program
under navnet Grønt ansvar hvor
boligselskaper kan søke om penger til ulike miljøtiltak. Les mer
om ordningen i dette bladet.
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alle typer boligselskaper over hele landet.
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gulvbelegg for balkong og svalgang
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StoCretec

Omsorg for bygg.

Entré

Bygge-boom i høyden
Det er blitt 273 000 ﬂere boliger i Norge de ti siste årene. Blokker står for 44 prosent av
nettoveksten - som utelukkende er kommet i tettbygde strøk, ifølge Statistisk sentralbyrå.
I de ti mest folkerike kommunene er mer enn 90 prosent av boligene i tettbygd strøk.

Hvem skal tegne framtidsbygg på Fornebu?
AKERSHUS

OBOS har lansert en ny arkitektkonkurranse på Fornebu.
I Samarbeid med FutureBuilt
skal OBOS utvikle et større
urbant og bærekraftig bolig- og
byområde. Nå er ﬁre arkitektkontorer invitert til å delta i
konkurransen:
• Arkitema Architects AS
• Dyrvik Arkitekter i samarbeid
med Transborder Studio og
Michael Lommertz fra Bollinger
+ Grohmann.
• LPO Arkitekter i samarbeid
med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Studio Vatn og Arkitekt MNAL Jørgen Tandberg.
• Reiulf Ramstad arkitekter AS

Tilbyr omsorg
OBOS tester ut interessen for kjøp av omsorgstjenester i borettslag og sameier.
TEKST HEN R IK SØR LIE FOTO N TB SC A N PIX

Det er over 12 000 beboere
i Oslo som får kommunal
støtte til hjemmetjenester.
Brukerne kan velge
mellom omsorgstjenester
fra kommunen eller fra
private.
– OBOS har ingen planer
om å starte med hjemmehjelpstjenester, men vi ønsker å tilrettelegge for en
bedre hverdag i boligselskapene. Derfor samarbeider vi med Prima Omsorg
AS om et prøveprosjekt
i to store borettslag på
Ammerud. Målet er å teste
om det er noen interesse
hos styret og blant beboerne, sier Ragnhild Sørlie
i OBOS.
I prøveperioden tilbys
beboerne ti prosent rabatt

på tilleggstjenester. Eksempler er tilsyn og hjelp
hjemme, fotpleie eller
følge til lege og sykehus.
Daglig leder for Prima Omsorg i Oslo, Hilde Pettersen,
tror mange ikke kjenner
til muligheten for kjøp av
tilleggstjenester.
– Vi jobber for å spre
budskapet om tilbudet.
Behovet vil helt sikkert
vokse med eldrebølgen.
Det kommer en generasjon med eldre som er mer
vant til å bruke penger på
seg selv. I tillegg ser vi at
pårørende kjøper tjenester
for å hjelpe sine gamle foreldre, for eksempel tilsyn
når familien er på sommerferie, sier Pettersen.
To måneder inn i prø-

veperioden var det ikke
solgt noen tilleggstjenester
i de to borettslagene på
Ammerud – til tross for
mange eldre beboere.
Styreleder i Ammerudenga
borettslag, Ragnar Kjenes,
tror det vil ta tid.
– Selv om folk er misfornøyde med hjemmehjelpstjenestene de har i dag, er
det nok et stort sprang for
mange å bytte leverandør
– eller å kjøpe tilleggstjenester, sier Kjenes.
I høst skal OBOS og
Prima Omsorg evaluere
samarbeidet og interessen
for det rabatterte tilbudet.
Det er mulig at prøveprosjektet blir utvidet til ﬂere
boligselskaper før man
konkluderer.

Bærum kommune vil utvikle
Fornebu til en nullutslippsbydel
innen 2027. OBOS følger opp
med å legge et tomteområde
i potten. Målet er å utvikle et
fremtidsrettet og bærekraftig
bolig- og byområde med rundt
700 boliger. Sentralt for utviklingen av området står klimavennlig bygging, smarte energiløsninger, fellesskapsløsninger og
delingsøkonomi.

Grønt ansvar – eller
grønnvasking?
Tar boligbyggerne virkelig
grønt ansvar? Dette er et av
temaene på OBOS Boligkonferanse 21. september. Anne
Grosvold loser deg gjennom
en inspirerende dag. Møt Terri
Wills i The World Green Building
Council. Hun leder et globalt
nettverk som jobber for å
forvandle stedene vi jobber og
bor, leker og lærer til grønnere
steder. Økonom Jan Ludvig Andreassen snakker om hvem som
skal betale når boligbransjen
tar grønt ansvar? Er boligkjøperne villig til å betale mer for en
klimavennlig bolig?
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TA LIVET MED RO
- LA OSS GJØRE JOBBEN!

I over 80 år har vi stått til tjeneste for våre kunder. Vaktmesterkompaniet er Oslos
største leverandør av utendørs vedlikehold. Vi hjelper alt fra store bedrifter og
borettslag, til private hjem. Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor!
La oss gjøre jobben!
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

Dyrest i landet! Hjartdal kommune i Telemark er dyrest i landet å bo i. Der må innbyggerne årlig ut
med over 25 000 kroner eiendomsskatt og kommunale avgifter. Den rimeligste kommunen er Sola i
Rogaland. Der kreves innbyggerne for litt over 7000 kroner. – Forskjellen er over 18 000 kroner.
Det er urimelig og uforståelig, sier Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

q Syv borettslag og sameier får
i år tilgang på selvbetjente leiebiler der de bor.

En av en
million
Carl Jonas Hällsten ble
medlem nummer én million i NBBL da han meldte
seg inn i OBOS. Nå har
han og kjæresten kjøpt
seg leilighet på Hovin.
– Det er vanskelig å etablere seg
i Oslo, spesielt hvis du er alene.
Jeg er glad jeg hadde en fem år
gammel BSU-konto og at vi er
to, sier Carl Jonas.
– Vi visste ingen ting om
forkjøpsrett, men skjønte det
var lurt å være medlem i et
boligbyggelag da vi begynte å
se oss om i boligmarkedet. Vi
var med i ﬂere budrunder hvor
mange hadde lang ansiennitet.
Siden det var Obos-leiligheter vi
ville by på, meldte vi oss begge
inn der. Nå er vi lykkelige eiere
av en 53 kvadratmeter stor
leilighet.
Carl Jonas jobber som brann-

Selvbetjente biler
på deling
OBOS og Avis utvider samar-

inspektør i Brann- og redningsetaten i Oslo, mens Mikaela
jobber i en gullsmedforretning
i Oslo sentrum. De kom begge
fra Sverige for åtte år siden og
traff hverandre via felles venner
i fjor. //
! 42 boligbyggelag er tilsluttet
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) som forvalter
omlag 490 000 boliger i over
12 000 boligselskaper.

Kriminelle nettverk i malerbransjen
I en ny bok kommer det fram at albanske kriminelle

nettverk har etablert ulovlige malerﬁrmaer og utført
arbeid i blant annet statsministerboligen og på slottet.
De kriminelle nettverkene har også utført jobber
i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler.
Dette skriver tidligere Aftenposten-journalist Einar
Haakaas i boka «Svartmaling: Kriminelle bygger
Norge».
Etter lang tids arbeid avslører han hvordan kriminelle i løpet av få år har overtatt store deler av norsk
malerbransje.
– Det er skremmende og viser at nordmenn kanskje er litt vel naive, sier direktør Jørgen Leegaard i
Byggenæringens Landsforening til NRK.

m Carl Jonas
Hällsten og Mikaela Zetterberg
ﬁkk kunst og
penger.

beidet om miljøvennlig og selvbetjent bilutleie i boligselskaper.
OBOS og Avis utvider samarbeidet om miljøvennlig og selvbetjent bilutleie i borettslag.
Med Avis-appen kan medlemmer i OBOS, leietakere og
beboere i nye og eksisterende
OBOS-nabolag leie og låse
opp den bilen de trenger.
Bilene skal stå utplassert der
folk bor.
– Bilordningen er et viktig og
fremtidsrettet miljøtiltak som
både beboere, medlemmer og
kunder vil nyte godt av. I OBOS
er vi opptatt av å skape gode
og bærekraftige nabolag, sier
konsernsjef Daniel Kjørberg
Siraj i OBOS.
Med Avis-appen kan du
enkelt, raskt og rimelig bestille
den bilen du trenger. Med
umiddelbar tilgang via smarttelefonen, og med biler plassert
rett utenfor døren, gir tjenesten
brukerne friheten til å være
bileier akkurat når det måtte
passe.
Tjenesten lanseres i august,
med gradvis utrulling til syv
borettslag og sameier i løpet
av året. Avis og OBOS har allerede merket en stor interesse
rundt tilbudet, og har intensjoner om å gjøre tjenesten
tilgjengelig der etterspørselen
melder seg.
For mer informasjon om Avis
selvbetjente billeietjeneste,
besøk www.avis.no/avisnow
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Tema byhager

Eivind Åse er styreleder og primus motor for
parsellen på Enerhaugen.
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Bitt av parsellen
Det spirer, gror og høstes mellom blokkene. Den grønne
bølgen har nådd borettslag og sameier.
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 O G N A D I A F R A N T S E N

eg er bare en amatør som har
stelt med hage en del år og
lært underveis, forteller Eivind
Åse, leder av hagelaget i Enerhaugen borettslag.
– Alle gjør feil, det er ikke til å
unngå, nøkkelen er å lære av dem.
Min feil nå er at jeg har plantet
tomatplantene mine for tett.
Borettslaget etablerte parsellhager for første gang i fjor
sommer. To steder på fellesarealet er det satt opp til sammen 91
plantekasser.
– Eneste regelen er at kassene
skal være dyrket senest 1. juni. I
tillegg ønsker vi økologiske planter, sier Åse.

J

Satset på parsellhagene. Enerhaugen borettslag ville gjøre det
ordentlig da de bestemte seg for
å etablere parsellhager. Et hageﬁrma planerte og grusla området. Det ble satt opp vannkran og
arrangert kurs.
− Jeg har plantet timian da
dette visstnok skal være bra for
jorden, forteller Randi Solhjell
som sitter i styret. – Vi har også

en Facebook-gruppe der vi blir
kjent, deler kunnskap og arrangerer for eksempel byttedager.
− Jeg jobber i Det norske
hageselskap, så jeg lar meg inspirere på jobb, men her prøver
vi oss frem og lærer hver dag.
Tron Hirsti luker plantekassen
som bugner av salater, urter og
grønnsaker.
– For eksempel ble jeg overraska da ruccolaen fra i fjor poppet
opp, den overvintra som bare det,
sier Tron mens han høster en god
håndfull.
– Min mann er også med,
begge er like engasjerte i hva som
skal plantes. Det blir noen tøffe
forhandlinger, smiler Tron før
han legger til: – Neida, vi er som
oftest veldig enige.
Tidligere var området bak blokken et noe belastet område.
– Parsellhagene våre har bidratt
til å gjøre området hyggeligere for
alle, forteller Åse.
Gamle tørkebåser får nytt liv
på Godlia. Før duftet det fra
nyvaskede klær som hang på

klessnoren i tørkebåsene i Godlia
borettslag. I dag er det friske
planter, tomater og blomster
som møter deg når du runder
husveggen.
–– Jeg ønsker at barn og voksne
som bor i blokk skal ha mulighet
til å dyrke grønnsaker. Det er ﬁnt
at barn lærer å plante og høste,
sier Grethe Karin Tvedt, styreleder og primus motor for felleshager i Godlia borettslag.
Hun ﬁkk godkjenning fra
daværende styre om å få dyrke i
tørkebåser. En konkurranse hos
Plantasjen ﬁnansierte 12 plantekasser. I år har hun i tillegg
hengt opp potter med blomster
og jordbær.
– Det har alltid ligget mitt
hjerte nær å dyrke og få ting til å
gro, sier hun mens hun luker i en
potte med vinranker som snor
seg oppover.
Unge og grønne ﬁngre. Frank
Hernar bor sammen med Britt
Meiningen og deres to barn i
borettslaget. Sammen med barna
har de plantet forskjellige grønn-
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Tema byhager

saker som nå så vidt har begynt å
titte opp av jorda.
– Vi har absolutt ikke grønne
ﬁngre, men vi synes det er viktig
at barna vet hvor gulrota kommer
fra, forteller Frank. Han smiler mot
datteren, Milla, som er i ferd med å
høste en umoden reddik.
– Hun er en racer på å vanne,
uansett om det regner eller ei, så
vanner hun.
– Det morsomste er at vi kan spise det, forteller Milla før et modent
jordbær forsvinner inn i munnen.

tørkebåsen. Spørsmålet er bare
om det blir grillområde eller ﬂere
plantekasser.

Smittefare. – Alle kan gjøre det, du
må bare ha en ide og søke styret
om godkjenning, sier Tvedt.
Hun har tidligere plantet i blomsterbed, men så nye muligheter i
den ubrukte tørkebåsen.
– Naboene har blitt godt kjent og
det er moro å se at det smitter. Beboerne i ﬂere av de andre blokkene
har også plantet i bed og potter.
En dame lenger ned i gata vil søke
styret om å få lov til å dyrke i tørkebåsen der.
Tvedt liker å bruke tid i hagen,
og hun ser for seg en hage der
naboer møtes og trives.
– Jeg har plantet rips og solbær.
I tillegg vil jeg plante eple- og
plommetrær, det ﬁkk jeg ikke lov
til tidligere, men nå er jeg blitt
styreleder så da skal jeg nok få det
til, smiler hun.
– Vi har også andre halvdel av

Fra jord til jord på Hamar. Snekkerstua borettslag på Hamar har
hatt parsellhager siden de gikk fra
å være OL-landsby til borettslag
i 1994. Kompostering ble startet
opp året etter, det siste året har
de også begynt med varmkompostering.
– Utfordringen er å få beboerne
til å tenke nytt og levere matavfallet her og ikke i avfallsrommet,
sier Tony Bjørnsen som er styreleder og en av pådriverne for
parsellhager og kompostering i
borettslaget.
Hele parsellen har til enhver tid
vært i full drift, men det er plass
til ﬂere og Bjørnsen håper at ﬂere
barnefamilier kunne tenke seg å få
en ﬂekk å dyrke på.
– Da jeg var liten hadde vi
skolehager der vi lærte å dyrke
grønnsaker og bær, noe som var
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Grethe Karin
Tvedt synes
ikke det skal
være noen
hindring å bo i
blokk, alle kan
ha en hage.
Tørkebåsen
ble tidligere
brukt til å
henge opp
klesvasken.
Nå er den et
sted naboer
blir kjent mens
de deler frø
og grønne
erfaringer.

FA K TA

Tips for boligselskaper som vil begynne
med parsellhager
1. Søk alltid styret om godkjenning
2. Parsellhager er ikke
gratis, få aksept fra alle
beboere
3. Tenk kostnader og sett
opp budsjett
4. Let etter støtteordninger
5. Begynn i det små og merk
godt det du planter
6. Arranger gjerne kurs
7. Gjødsel er viktig for å
lykkes
8. Prøve og feile er lov
9. Hent kunnskap fra andre
med erfaring
10. Ha noen felles kjøreregler, men unngå detaljstyring

spennende og lærerikt. Jeg mener
det er viktig at barn får oppleve
det. Her har vi mulighet for de som
vil, enten de vil ha en liten eller
stor hageﬂekk.
Skaper sin egen jord. Borettslaget
har tørrkompostert hageavfall i
alle år. Dette er en relativt enkel
måte å kompostere på ved at hageavfall som blader, løv og gress
kuttes i små biter.Nå forsøker de
seg også på varmkompost som
omdanner matavfallet til jord.
– Jeg foreslo kompostering der
jeg bodde før uten å få lov, dette
var på 80-tallet. Her i Snekkerstua er det 12 boenheter som
leverer matavfallet sitt, men vi
har kapasitet til å ta imot mer.
Det tar omtrent tre måneder før
de kan hente ut råjord, som deretter bearbeides og blandes ut.
– Om man glemmer å legge
spon på matavfallet kan det lukte
litt. Vi er heller ikke eksperter
på kompostering, så vi prøver

oss frem og lærer mye gjennom
prøving og feiling.
Han er opptatt av at alle beboerne skal få nyte godt av borettslagets grønne tiltak.
– Ressursgruppa sender jevnlig
ut oppdateringer til beboerne der
de får informasjon om ledige parseller. I tillegg har alle beboere
mulighet til å få sivevann for
bruk til blomster, planter eller
grønnsaker. Sivevann kan sammenlignes med ﬂytende gjødsel,
bare at det er 100 prosent fra
matavfall, forklarer han. − Vi ivaretar hele kretsløpet fra moden
grønnsak tilbake til matavfall og
jord.
For Bjørnsen er det ekstra hyggelig å kunne gi kona muligheten
til å dyrke de grønnsakene som
hun kjenner fra Thailand.
– Blant annet dyrker vi Phak
Chi Farang, chili og thai basilikum, i tillegg til en del andre jeg
ikke kjenner navnet på, men det
smaker veldig godt. //

Parsellen på
Hamar bugner
ved hjelp av frivillige ildsjeler. Fra
cvenstre: Kristin
Mo, Maria Ciuksza
Hemstad, Kristin
Buer, Olav A. Molberg, Carina Morland og Buakaeo
Bjørnsen.
Med hurtigkompost omdannes matavfall til
næringsrik råjord
og sivevann beboerne i Snekkerstua borettslag
kan bruke.
Soﬁe Ihlen
Laustsen og
Milla Meiningen-Hernar er
to av de yngste
gartnerne i
tørkebåsen på
Godlia.
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Tema elbil
– En lite brukt gressplen ble parkeringsplass
for elbiler, sier styreleder
Umar Sheikh Munir (t.h.),
her sammen med Ken
Haga fra OBOS Prosjekt.

Når beboerne sover,
har elbilene ladefest
Hva gjør du når ﬂere av beboerne kjøper
seg elbil - til tross for at det ikke er nok
ladeplasser.
T E K S T: H E I D I R Ø N E I D F O T O : M O R T E N B E N D I K S E N
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Systemet registrerer hvor mye strøm
borettslaget bruker
og frigjør mer strøm
til el-billadning når
borettslaget bruker
mindre.

FA K TA

Ny lov
Stortinget har vedtatt en
lov som sier at styrer ikke
kan nekte beboere å sette
opp ladepunkt i borettslaget eller sameiet, uten
saklig grunn.

Støtte å få

olk tok seg til rette ved å ta strøm fra
kontaktene de fant på fellesarealene.
Det ble mange «Petter Smart-løsninger», som hverken var brannsikre eller
rettferdige. Da vi ga beskjed til beboerne om
at de ikke kunne lade i felleskontakter, ble
styret opplevd som miljøﬁendtlig, sier Umar
Sheikh Munir, styreleder i borettslaget.

F

Liten kapasitet. Det hastet å ﬁnne en løsning, men Nordre Gran borettslag hadde
ikke stor nok strømkapasitet til å sette
opp ﬂere ladestasjoner.
– Vi bruker mye mer strøm nå enn før.
Styret har to alternativer når det skal åpne
for lading av elbil. De ene er å bekoste
ny nettstasjon, med nye kabler inn og ny
hovedfordeling, eller sette inn et laststyringssystem. Det overvåker anlegget
og frigjør strøm etter hvor mye som er
tilgjengelig, sier Ken Haga i OBOS Prosjekt.
Borettslaget hadde et stort strømforbruk
knyttet til oppvarming, og bestemte seg
for å etterisolere fasaden og installere
vinduer med bedre U-verdi.
– I tillegg har vi byttet ut alle varmtvannsberederne, med smarte beredere
som henter varme fra grunnen og er
optimal på energiforbruk. Vi har estimert
at tiltakene gjør at vi sparer nesten 1,1
millioner kWh per år og reduserer CO2-utslippene betydelig. Innsparingen er nesten
1 million kroner i året. Energien vi sparer
frigjøres til å lade opp el-bilene, sier Munir.
Smart system. Tiltakene gjorde det mulig
å sette opp et last-nyttesystem i borettslaget.
– Ladeanlegget gir ikke fra seg mer strøm

enn det bygningsmassen har kapasitet til.
Systemet slipper mer strøm til ladestasjonene om natten, når vi bruker mindre
strøm. Men når vi dusjer, lager middag
eller ser på TV, så skrur systemet ned
strømforsyningen til bilene.

Dersom styrene ikke tilrettelegger for lading, risikerer
man at boligene blir mindre
attraktive.
PETTER HAUGNELAND, NORSK ELBILFORENING

Systemet har gjort at borettslaget kan
sette opp 22 hurtigladere for elbil.
– Dette er noe av det råeste vi har vært
borti i OBOS Prosjekt. Dette systemet er
fremtiden.
Betaler for eget forbruk. Der fellesskapet
tidligere betalte for strømmen, er det nye
systemet lagt opp slik at beboerne selv
betaler for eget forbruk.
– Alle som bruker laderne får et unikt IDkort som de logger inn på systemet med.
Det måler forbruket og regner ut hvor mye
man bruker hver måned. Og så sender vi
ut en faktura på slutten av året, sier Munir.
Beboerne kan velge mellom å leie en
reservert plass, eller en plass som deles
med andre. Plasser som ikke blir leid ut
til beboere kan leies ut til naboborettslaget eller ansatte ved et kjøpesenter som
ligger like ved, og er dermed tilgjengelig
for ﬂere. //

Flere kommuner gir støtte
til ladestasjoner i borettslag og sameier.
I Oslo er tilskuddet maksimalt 20 % av godkjente
leveringskostnader og
begrenset oppad til 5000
kroner per ladepunkt.
Maksimalt tilskuddsbeløp
per borettslag/sameie er 1
million kroner. Les mer på
oslokommune.no

Vil tilby
fellesavtaler
OBOS skal forhandle fram
avtaler med ﬂere leverandører av ladesystemer til
boligselskaper.
– OBOS er rådgiver
for mange borettslag og
sameier, og vi blir forespurt
om bistand i forbindelse
med elbil. I tillegg bygger vi
mange boliger og næringsbygg selv, hvor det er behov
for framtidens ladeløsninger. Nå har vi tatt oss tid til
å sette oss inn i bredden av
løsninger som ﬁnnes, ﬁnne
hvilke løsninger som er best
og forhandle fram gode
avtaler med leverandører,
sier Birgitte Molstad, som er
leder for elbil-gruppen.
I stedet for at hver enkelt
prosjektleder eller forvalter
skal bruke tid på å evaluere
forskjellige løsninger og
leverandører opp mot
hverandre, ønsker OBOS å
komme fram til 2-3 prefererte aktører innen elbillading.
Hvilke leverandører som
blir de utvalgte aktørene vil
bli avgjort i løpet av høsten.
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Satser på kortreist strøm
Er tiden snart inne for å satse på solenergi i borettslag
og sameier?
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

olceller har lenge vært forbeholdt lommekalkulatorer og
hippier med god råd, men med
priser som faller og stigende miljøengasjement øker også interessen
for solenergi.
– Vi ﬁkk solcellepanel fordi vi
ville vise at det er mulig for et borettslag å være en egen strømprodusent, og at fornybar energi kan
skapes uten inngrep i naturen,
sier Per Lindberg i O.B.L. borettslag
i Langgata på Rodeløkka.
Lindberg er rådgiver i Multiconsult, med solceller som spesialfelt,
og det var derfor ikke helt tilfeldig

S

14 BOLIG & MILJØ

at borettslaget han bor i ble Oslos
første med solceller på taket,
høsten 2015.
− Hva er erfaringene så langt?
– Systemet har fungert veldig
bra. Det tar generelt hånd om seg
selv, og det er ikke noe vi trenger å
gjøre. Jeg følger med på strømproduksjonen gjennom en webportal,
hvor jeg også får beskjed dersom
det er en due som prøver å bygge
reir på solcellepanelet.
Produserer egen strøm. Taket på
borettslaget hadde en passende
vinkel for solcellepanelet, og led-

Lone Jessen og
Per Lindberg, to
ekte solcelleentusiaster.

FA K TA

Kostnader
Installasjonen av solcellene kostet 375 000 kroner.
O.B.L. borettslag ﬁkk 40
prosent av kostnadene
dekket av Oslo kommunes
klima- og energifond.
– Siden den gang har
prisen på solcellepanel
sunket til halvparten, sier
Per Lindberg.

FA K TA

OBOS satser på sol
OBOS vil i løpet av 2017
installere solcellepanel på
seks kjøpesentre og kontorbygg i Oslo. Totalt 7500
m2 tak skal dekkes med
solcellemoduler.
− Ved å investere i fornybar energi ønsker OBOS på
sikt å kunne tilby egenprodusert strøm til medlemmer
og boligselskaper, sier Tor
Håkon Nøklebye i OBOS.
OBOS ser også på
mulighetene for bruk av
solcellepaneler i FutureBuilt-prosjekter, som er
forbildeprosjekter som skal
redusere klimautslipp i
boligbygg.
− Gjennom OBOS Energi
AS utvikler og bygger
OBOS også små vannkraftverk i Norge. Selskapet har
ett kraftverk i drift og er
med i 30 utviklingsprosjekter. Målsetning er å utvikle
vannkraftproduksjon
tilsvarende 650 GWh årlig,
noe som tilsvarer forbruket
til over 40 000 boliger, sier
Nøklebye.

Støtteordninger

ninger til strømskap ble trukket i
en ubrukt søppelsjakt.
– Jeg har bare fått positiv tilbakemelding på installasjonen.
Taket ser symmetrisk og pent ut.
For å se solcellepanelet må du
titte spesielt etter det, sier han.
Da Bolig & Miljø møtte Lindberg like etter installasjonen,
estimerte han at solenergien
ville dekke behovet til heiser,
vaskeri, ventilasjon og lys i
fellesarealene.
− Har det gått så bra som forventet?
– Det er viktig å være nøktern

når det kommer til strømproduksjon, det er mange som deler på
det samme taket. Men solcellepanelet dekker 75 prosent av vårt
felles strømforbruk. Vi produserer rundt 15 000 kWh per år og
sparer rundt 15 000 kroner per år
i strøm,
Solceller i eksisterende bygg.
Det er foreløpig få sameier
og borettslag som har gått til
anskaffelse av solcellepanel. Tor
Håkon Nøklebye, sivilingeniør og
«solcellegeneral» i OBOS Prosjekt,
forteller at han blir kontaktet av

!

Solkart
Oslo kommune
har lansert et
interaktivt solkart.
Her kan du se
hvor sol som
treffer ditt hus
eller borettslag.
Sjekk kartet på
oslo.kommune.
no/solkart

OBOS har to støtteordninger: OBOS gir tilbake og
OBOS grønt ansvar, les
mer på obos.no/obosgirtilbake og obos.no/grontansvar
Oslo Kommunes Klima- og
energifond, les mer på
oslo.kommune.no/klimaetaten
Enova støtter solfangere
i sameier og borettslag,
men ikke solcellepanel.
Les mer på Enova.no
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ﬂere styrer som vurderer løsningen
og får den utredet, men som ender
med å ikke gå til anskaffelse av
teknologien.
– Man må se på solcellepanel
som at man betaler strømregningen på forskudd, ikke som en
investering. Anlegget har en levetid
på 25-30 år. Når det er nedbetalt
har man 12-13 år med gratis strøm,
sier han.
Så hva bør styrer som vurderer
solcellepanel gjøre?
– Det er viktig å knytte til seg
en energirådgiver for å få oversikt over hva som ﬁnnes. Skal
man kontakte entreprenører, bør
man få minimum tre pristilbud.
Markedet er i vekst, og det ﬁnnes
mange gode, seriøse aktører, men
også noen useriøse. Be derfor om
referanser og undersøk at leverandører har erfaring med å installere
i norsk klima, sier Nøklebye. //
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Lone Jessen
og Per Lindberg følger
med på strømproduksjonen
i borettslaget.

Solceller eller solfangere?
Det er ikke bare solcellepaneler som utnytter solenergien, det
samme gjør solfangere. Men hva er forskjellen?
– Solcellepanel omdanner
solenergi til elektrisitet, mens
solfangere omdanner solenergi til varme, sier John Rekstad,
styreleder i Aventa, som leverer
solfangere.
– I boliger brukes mest energi
på oppvarming, og her er solfangere mer effektive når det kommer
til å utnytte solenergien enn
solcelle. Solfangeres begrensning
er at de ikke kan produsere elektrisitet til andre formål, sier han.
Rekstad forteller at de oftest
installerer solfangere i nye bygg.
– I eksisterende bygg er det
vanskelig å lage en god løsning
som fungerer med et eksisterende
oppvarmingssystem. Så er det
snakk om en blokk, vil det være
naturlig å bruke solfangere for å

varme opp varmtvannet.
Blokker har ofte ﬂate tak, som
betyr at solfangerne må monteres
på stativ for å få riktig vinkel mot
solen.
– Ofte trenger fasader tilleggsisolering, da kan det være
lønnsomt å integrere solfangere i
kledningen.

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

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

Innspill

Det nytter ikke å ha
penger på bok, dersom Golfstrømmen endrer retning.
THOR BJØR N BER NTSEN

ENERGI

8 grunner til at solenergi tar av

ANDREAS
MYHRE
direktør krafthandel
i LOS Energy

Solindustrien tok grundig feil da
Norge tok sats for å ta i bruk solenergi for noen år siden. Optimistene var for pessimistiske. Totalt
installert effekt i verden doblet
seg nemlig i fjor.
Hva har skjedd? Det er mange
grunner. Akkurat nå er det Kina
som har ledertrøya, etter å ha
passert de tidligere verdenslederne Japan, USA og Tyskland i
solkappløpet. Også India rykker
hurtig fram, og før eller senere
vil også Afrika og Sør-Amerika
melde seg i tetfeltet.
Fantastisk løsning. Einstein
beviste at metall gir fra seg elektroner når det lyses på. Det fantastiske er at solpanelene bruker
det metallet som vi har mest
av på jordens overﬂate, nemlig
silisium. Vi går altså ikke tom
for råstoff, og sollys er sjelden
mangelvare der folk ﬂest bor.
Enda mer fantastisk er det at
solpanelene settes opp tett på
forbrukeren, slik at transport ikke
er et problem. Solpanelene stjeler
heller ikke plass fra jordbruk eller
natur.
Mange grønne bølger. Tilbake
til sol-boomen ingen greide å
forutse, og hva som egentlig
har skjedd. Svaret er at ﬂere

krefter nå virker samtidig for å
skape den enorme utviklingen av
solkraft:
Klimautfordringen. Politikerne
drar kredittkortet og gir subsidier for å innfri grønne klimakrav
og sikre en bred omlegging til
fornybar energi.
Luftkvalitet. Kinas industrielle
utvikling gir voksesmerter i form
av dårlig luftkvalitet. Industrikjempen ser at kullkraften må
erstattes, og da peker solenergien seg ut.
Ulykker. Kjernekraftulykken
i Fukushima gjorde at Japan
stengte sine 52 kjernekraftverk
på dagen. Nå investerer «soloppgangens land» tungt i tryggere
alternativer.
Utslippsjuks. Tysk bilindustri
må legge om til elbiler. Milslukende fossilsjåfører på Autobahn
er fremdeles skeptiske, men
miljømyndighetene vil følge
California og innføre kvotekrav
for å øke andelen elbiler til 70
prosent.
Fattigdomsbekjempelse.
Solenergi lokalt gir mulighet for
leselys og utdanning for millioner
av mennesker. Statsminister Modi
i India gikk til valg på at mange indere skulle få elektrisitet, noe som
er i ferd med å bli gjennomført.
Forbrukermakt. I USA er straks
alle tak på Walmart dekket av
solceller. Selskapene gjør seg så
grønne som mulig for å vinne
markedsandeler blant klimabevisste kunder.
Effektivisering. En ny bransje
for å levere solceller vokser frem.

FOTO ISTOCK

De største optimistenes spådommer om verdens bruk
av solenergi er allerede tidoblet. Og det er kullkraftgiganten Kina som går foran.

Nå effektiviseres verdikjeden
med salg, bestilling, montering,
oppfølging, styring og service.
Dette var koden som måtte
knekkes for å få fart i USA.
Innovasjon: Industriproduksjon av rent silisium skjer mer
effektivt enn noen gang. Elkem
Solar i Norge driver energieffektiv produksjon under kontinuerlig forbedring.
Allerede lønnsomt i Norge.
Huseiere i Norge er for lengst i
gang. Du slipper nettleie, får litt
støtte, og ﬁnner kraftleverandører som kjøper solenergi du ikke
bruker selv. Dette er lønnsomt i
Norge i dag, gitt at det er sol der
du bor og at taket ligger riktig
vei. Men du tar også en viss
risiko, siden vi ikke vet hvordan
nettleien og kraftprisene vil
utvikle seg.
Bare i startgropa. Når alle disse
kreftene virker samtidig, oppstår
en skalaeffekt på global basis
som presser prisene ned. Resultatet: Sol blir konkurransedyktig
energiproduksjon. //
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Leverandør av

GODT BOMILJØ
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fagfolk på mange områder, som håndverkertjenester, gartnerarbeid, renhold,
skadedyrbekjempelse, tilsynsplan, inspeksjon, HMS.

Ta kontakt for befaring.

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

Innspill framtidshus

BÆREKRAFTIG BYGGING

ILLUSTRASJON: AT PLAN & ARKITEKTUR

Trebygg – inn
i byen, opp i
høyden!
I Oslo-området er det nå ﬂere
klimavennlige boligprosjekter på
gang. Felles for disse FutureBuiltprosjektene er at de bygges med tre
som konstruksjonsmateriale.

BIRGIT RUSTEN
programleder
FutureBuilt

et er fullt mulig å halvere
klimafotavtrykket fra et
byggeprosjekt, uten at det koster
vesentlige mer. Nybygg i dag har
omtrent like stort klimautslipp
fra materialbruk som fra energibruk. Potensialet for å redusere
utslipp av klimagasser fra byggematerialer er stort.
Det har skjedd en revolusjonerende utvikling av trebyggeri
i Norge de siste årene, inspirert
av erfaringer fra spesielt Sveits
og Østerrike. Trebyggene er på
vei opp i høyden og inn i byen.
Nye studentboliger har ligget
først i løypa, men andre typer
bygg i tre følger etter, som skoler,
barnehager, vanlige leiligheter
og sykehjem.
Tre har gode fuktregulerende
egenskaper, og tre innendørs
oppfattes gjerne som lunt og
behagelig. Moderne trebygg i stor
skala prefabrikeres og kommer

D

som elementer. Dette gir kort
byggetid, lavere kostnader og
mindre belastning på nabolaget.
Og for håndverkerne på byggeplassen er det en drøm å jobbe
med treelementer. Boring i tre er
enkelt, det støver ikke og det blir
mindre støy.
På Furuset har Stiftelsen
Betanien akkurat ferdigstilt 36
miljøvennlige utleieboliger oppført i massivtre og med solceller
på taket. Fellesrom både inne og
ute og et sykkelverksted for både
beboere og naboer skal bidra
til fellesskap og et godt sosialt
miljø.
Når første byggetrinn av de
8-10 etasjer høye blokkene på
Kringsjå står ferdig, blir dette
Oslos høyeste bolighus i massivtre. Studentsamskipnaden i Oslo
og Akershus er med dette med
på å skape et gjennombrudd
for høyhus i tre i hovedstaden.
Studentene får god bokvalitet,
lavt energibruk og klimavennlige
byggematerialer til studentpris.
Nå har også OBOS meldt seg på
konkurransen om å lage urbane
og grønne boligprosjekter med

m Studentsamskipnaden
bygger Oslos
høyeste boligblokk i tre på
Kringsjå.

høy kvalitet. OBOS har akkurat
avsluttet en arkitektkonkurranse
om bygging i Våronnveien på
Manglerud. Her skal det komme en boligblokk med halvert
klimafotavtrykk, bygd i tre fra
innerst til ytterst. Det blir solceller på taket, kun parkeringsplasser til to elektriske delebiler
og høykvalitets sykkelparkering.
Smarte, ﬂeksible og arealeffektive løsninger med gode felles
uterom både på tak og bakkeplan, skal vise vei for framtidens
boligbygging. //

!

Framtidsbygg

FutureBuilt har som mål å få
fram minst 50 forbildeprosjekter
med minimum 50 prosent redusert
klimafotavtrykk.
Er et samarbeid mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker og
Drammen. Husbanken, Enova,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og
Norske arkitekters landsforbund.
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m Vorian Maryssael (tv.) har
allerede fått god hjelp av Nabohjelp-appen. Camilla Åserud
har nylig lastet den ned og ser
frem til å ta den i bruk.
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Ti gode grunner
til å ta i bruk Nabohjelp
Vivi Barkenes var sikker på at Facebook-gruppen for borettslaget
dekket det meste. Det var før appen Nabohjelp dukket opp.
T E K S T C E C I L I E T O F T E N G / VG PA R T N E R S T U D I O F O T O R O B E R T S . E I K

a jeg først hørte om «Nabohjelp», så tenkte jeg at vi allerede hadde en Facebook-gruppe
som tok seg av den slags. Men etter hvert har det vist seg at appen
blir brukt i større og større grad.
Den når ut bredere, og ting løser
seg mye raskere enn før, forteller
Vivi Barkenes.
Hun bor i et borettslag på Fornebu i Bærum, der appen som OBOS
nylig lanserte er blitt populær.
− Du når hele nabolaget og andre borettslag i rimelig nærhet. Vi
opplever den som svært effektiv,
sier tobarnsmoren.
Cathrine Wolf Lund er konserndirektør for digitale tjenester hos
OBOS. Hun forteller at selskapet har utviklet appen ut fra et
genuint ønske om å bidra til godt
naboskap.
− Det å legge til rette for deling
i nabolaget kan bidra til å skape
samhold, sier hun.
– Samtidig vil «Nabohjelp» sette

D

bærekraftig utvikling på dagsordenen, og dermed skape reell
nytteverdi.
Her er Cathrines ti gode grunner
til å laste ned Nabohjelp:
Jeg vil bidra i nabolaget, men
det er ingen som spør meg om
hjelp.
Trenger et telt, men orker ikke
dra helt til andre siden av byen
for å låne det.
Ønsker å bli bedre kjent med
naboene mine.
Vil ikke kjøpe ﬂere ting enn jeg
egentlig trenger, det er bedre å
låne.
Facebook-grupper er støy og pes,
Nabohjelp er tilpasset mitt behov.
Nabohjelp er direkte, én til
én-kommunikasjon.
Nabohjelp virker. Har hørt om
mange som har fått lånt det de
trenger - kjapt og enkelt.
Du får bare varsler i de
kategorier du selv har valgt.

Det å legge til
rette for deling i
nabolaget kan
bidra til å skape
samhold.
C AT H R I N E W O L F L U N D
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Jeg har mange naboer som
liker å bidra, men jeg ønsker ikke
«mase» på dem direkte.
Jeg ﬂytter eller pusser opp og
har mange ﬁne ting jeg vil gi bort.
Vivi Barkenes på Fornebu har
også sine grunner til å velge
Nabohjelp:
− Jeg har en hund som jeg av
og til trenger pass til. Dessuten
er det sikkert noen ungdommer i
nabolaget som kanskje kan være
barnevakt noen timer, og samtidig tjene en liten slant.
− Her for litt siden ryddet jeg
unna noe fullt brukbart leketøy.
I stedet for å kaste det, la jeg det
ut på Nabohjelp for en billig penge. Det gikk raskt unna. Det ﬁnnes egentlig ingen begrensninger
for hva en kan få hjelp til. Og det
ﬁne er jo at man kan bidra med
hjelp selv også. Det var en som
nettopp la ut en forespørsel om
noen hadde en sykkelpumpe til
låns, og det hadde jeg liggende.
Bare kjekt å kunne hjelpe, smiler
Barkenes.
Hun er ikke i tvil om at appen
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m Vivi Lorck
Barkenes og
naboene hjelper hverandre
ut av små hverdagskniper.

kan bidra til å bedre bomiljøet
rundt om i Norge.
− Vanligvis haster man forbi
naboer man bare kjenner ansiktene på. Men etter å ha fått hjelp
eller har hjulpet folk, så kommer
man på hils og slår gjerne av en
liten prat. Man blir rett og slett
kjent med hverandre, fastslår
hun. //
! «Nabohjelp» kan lastes ned i App
Store og Google Play. Den er utviklet
av OBOS, men du behøver ikke være
medlem der for å ta den i bruk. Den
virker over alt i hele Norge.

FA K TA

Slik bruker du
Nabohjelp
1. Åpne appen og se hva
som skjer i ditt nabolag.
Hvis du ser en henvendelse
og får lyst til å bidra, svarer
du direkte til den personen
som har spurt om hjelp.
2. Chat direkte med den du
ønsker å hjelpe, eller som
har tilbudt deg hjelp. Dette
er en fortrolig samtale
mellom to parter, og er
ikke synlig for resten av
nabolaget.
3. Du deﬁnerer hva du kan
tenke deg å hjelpe med, og
mottar kun varsler innenfor
de kategoriene du har
huket av.
4. Du har også mulighet
til å tilby naboer hjelp. Er
boden full av ting du ikke
bruker lenger? Da kan du
gi det bort, låne det bort,
eller selge det for en billig
penge.

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

xxxx
Bolig
Min erfaring
xxxx
& Miljø daglig
bijobb leder

m − Folk trives her, sier
Ole Morten Øversjøen,
daglig leder av Tveita
borettslag.
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– En brann her skal ikke spre seg
Tre ruvende landemerker i betong. Tveita-blokkene i Groruddalen er elsket – og hatet.
Det er andre ting som opptar daglig leder Ole Morten Øversjøen mer.
T EK ST GEIR A R N E A M L IE N FOTO MORT E N BE N DIKSE N

rannen i et høyhus i
London i juni sjokkerte
en hel verden. Dagen etter
opplevde dere en dødsbrann
i niende etasje i en av blokkene. Er folk redde?
− Jeg har fått noen få
telefoner fra beboere som
har spørsmål, men har ikke
inntrykk av at folk er redde.
Det viktigste for oss er at
en brann i en leilighet ikke
sprer seg. Og blokkene er
konstruert slik at det ikke
skal skje. Hver leilighet er
en brancelle i betong. Det
har aldri skjedd at en brann
her har spredd seg fra en
leilighet til en annen.
− Hvilke råd gir dere beboerne?
− Brannvesenet sier til oss
at beboerne ved brann skal
bli i leiligheten sin til de blir
evakuert. Utfordringen her
er at vi har korridorer på 50
meter. Er det mye røyk kan
det være svært farlig å komme seg ut via gangene. Etter

B

sommeren skal vi ha øvelse
med beboerne i bruk av
brannslangene i korridorene
og vise hvordan man bruker
pulverapparat. Men det er
ikke krav om å ha dette i leilighetene når det er montert
brannslanger i gangene.
− Hva med brannvarslingsanlegg?
− Vi har ikke det i dag,
men jobber nå med et nytt
forslag om å montere dette
– eller aller helst et sprinkleranlegg. Styret har tidligere
foreslått å montere brannvarslingsanlegg, men det ble
nedstemt av beboerne. Nå er
det på tide at vi får dette til.
– Hvordan opplever du
bomiljøet?
– Folk trives her og jeg
liker blokkene. Vi har bevisst
valgt å beholde den opprinnelige arkitekturen når vi
har rehabilitert. Og vi har
gjort mye med uteområdene
våre, blant annet satt opp
griller.

− Best med jobben?
− At den er utfordrende.
Blokkene sto ferdig i 1969,
men det ble ikke utført noe
skikkelig vedlikehold før i
2008, bortsett fra en mislykket fasaderehabilitering.
Fasadene ble malt opp igjen,
men det holdt ikke lenge, og
det ble ikke gjort noe med
betongen under.
− Nå har vi tatt igjen det
meste, og har siden 2008
pusset opp for 460 millioner
kroner. Men husk at vedlikehold er en kontinuerlig
prosess, det vil alltid være
noe som står for tur. Noe av
det siste som ble gjort var et
stort våtromsprosjekt som
sto ferdig i 2012. Men igjen
ble det tenkt kortsiktig. Det
meste ble tatt, bortsett fra
bunnledningene. De må vi
skifte nå.
− Ditt beste råd?
– Planlegg godt og gjør en
skikkelig jobb med en gang.
Da jeg kom hit i 2011 fantes

det ikke en eneste plan for
vedlikehold. Det var satt av
penger, men ikke lagt en
plan. Du må planlegge for 10
år framover.
− De største prosjektene?
− Oppussing av fasadene
med etterisolert og utskifting av 7000 vinduer. Nye
heiser og rehabilitering av
700 bad og garasjeanlegget under blokkene. Og et
ENØK-prosjekt som alene
kostet 43 millioner kroner.
Vi har også pusset opp barnehagen som ligger i første
etasje av den ene blokka. //

!

Tveita borettslag

Oslos tredje største borettslag med 819 leiligheter
fordelt på tre blokker på 13
etasjer.
Ferdig bygget i 1969.
Fem ansatte.
Omsetter i år for 46
millioner kroner.

Hva leser du?

Hva ser du på?

Favorittmat?

Stort sett aviser på nettet, jeg er ingen
stor bokmann.

Liker naturprogrammer og følger med
på en og annen realityserie.

Kommer an på årstidene. Biff og bernaise
på vinteren, grillmat om sommeren.
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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

Ring 815 00 004 og få gratis befaring!

SOLSKJERMING
UTVALGTE PRODUKTER

30%

JEPORT
RODUKTER

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!

FREDAG 13. OG LØRDAG 14. OKTOBER 2017
Møt Otto Robsham
Samt.: Fabian Stang, Morten Brandt, Øyvind Bodsberg, Michael Klinski,
Berit Herø, Oddvar Stensrød, Petter Hole og Åshild Lappegard Hauge

Fra før skaden oppstår til
entreprenør er valgt
- et kurs-og kontaktskapende
arrangement for borettslag, sameier,
leverandører og andre interreserte

Påmelding:

Mail: hb@bosameiedagene.no
Web: www.bosameiedagene.no
Radisson Blu Hotel
Oslo Alna
I samarbeid med:

Bolig & Miljø grønt ansvar

FA K TA

Søk om støtte
Søk OBOS
OBOS ønsker å bidra til
at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar.
Derfor har OBOS satt
av 10 millioner kroner
i 2017 for å støtte
boligselskap som faser
ut oljefyring. I tillegg er
det satt av 15 millioner
kroner til andre miljøtiltak. Ditt borettslag
eller boligsameie kan
søke om støtte!
Søk på obos.no/
obosgirtibake

En helt
grønn sjef
− Tenk miljø når dere likevel
skal i gang med store prosjekter! Det er miljødirektør
Birgitte Molstands beste
miljøtips.

Enova
Se støtteordninger for
energitiltak i borettslag
og boligsameier her:
enova.no

T E K S T T Y R A T. T R O N S TA D
FOTO NA DI A FR A N TSEN

i i OBOS vil gjerne bygge
mer miljøvennlig, men vi
kommer ikke utenom at de ﬂeste
boligene allerede er bygget. Eksisterende hus blir ikke plusshus
over natten. Derfor er miljøarbeidet i «gamle» borettslag og sameier så viktig, sier Birgitte Molstad,
OBOS´ nye miljødirektør.
Molstad er kvinnen som skal
lede OBOS gjennom det grønne
skiftet. Sivilingeniøren har jobbet med miljøspørsmål gjennom hele karrieren, først med
planlegging og gjennomføring
av bygg- og anleggsprosjekter i
Skanska, før hun ble miljøsjef
i OBOS. Her skal hun følge opp
OBOS´ nye miljøstrategi. Et av
målene er at organisasjonen skal
være klimanøytral innen 2021.
Høyt på listen står også arbeid
rettet mot borettslag og boligsameier, særlig ved å gi gode
råd når en rehabilitering står på
trappene.

V

Jakt på grønne løsninger. – Når
borettslaget likevel skal investere i nye fasader, vinduer, tak
eller uterom, er det viktig at man
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utfordrer entreprenøren med
tanke på hvilke muligheter man
har for grønnere løsninger. Kan
en liten ekstrainvestering føre
til energisparing i fremtiden?
Kan vi bruke mer miljøvennlige
materialer? Har vi sjekket ut
alle muligheter for å gi bygget
en bedre miljøstandard? Ta en
ekstrarunde med spørsmål og
still miljøkrav, sier Molstad.
Hun har lagt godt merke til at
unge folk er opptatt av miljøvennlige boliger og ønsker seg
miljøvennlige løsninger. Men
også i store bedrifter som OBOS
har miljøtankegang blitt en integrert del av bedriften.
Bransjen tenker nytt. – I hele boligsektoren er det en helt annen
måte å tenke på i dag enn for
femten år siden. Det er blitt helt
vanlig å tenke både langsiktig og
strategisk om miljø. Og for gode
miljøprosjekter er det støtte å få,
både fra OBOS, kommunen og
for eksempel Enova. Bare i 2017
har OBOS satt av 25 millioner
kroner til en støtteordning som
skal gå til tiltak innen klima,

Miljøtiltak
trenger ikke
være kostbare,
sier Birgitte
Molstad,
miljødirektør i
OBOS.

Oslo kommune
har ﬂere støtteordninger for energiforbedring for borettslag og
boligsameier, og også
for overgang fra fossil
olje til fjernvarme. Se
oslo.kommune.no

Flere støtteordninger
Få oversikt over alle
støtteordninger for fornybar energi og energitiltak over hele landet
på energitilskudd.no

Miljøarbeid kan være stort og
koste millioner – men det kan
også være smått og koste lite.
B I R G I T T E M O L S TA D, M I L J Ø D I R E K T Ø R I O B O S

/////////////////////////////////////////////////////////
miljø og uterom, og som borettslag og boligsameier kan søke om
penger fra. Det håper vi mange
vil gjøre.
Hun legger til at det selvsagt
ikke bare er i millionprosjektene
det er miljøgevinst å hente.
– Vi får inn mange søknader
fra borettslag og boligsameier
som ønsker å plante nyttevekster, etablere parsellhager og
dyrke grønnsaker. En del av
disse får støtte fra våre ordninger. Vi støtter også borettslag og
sameier som vil bytte ut oljefyren sin og få en mer miljøriktig
energikilde. Andre tiltak er bildelingsprosjektet, der OBOS og Avis
samarbeider om en bilpool med
leiebiler i borettslagene. Vi skal
også videreutvikle elsykkelprosjektet vi har i noen borettslag.
Hun understreker at miljøarbeid kan være stort og koste
millioner – men det kan også
være smått og koste lite.
– Skal dere plante? Velg
planter som humler og andre
pollinerende insekter liker! Eller
hva med å danne et hagelag i
borettslaget? //

Vi er din totalleverandør innen
rehabilitering, vedlikehold og
service.

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

//
//
//
//
//

Byggentreprenør
Blikkenslagermester
Malermester
Murmester
Taktekkermester

Som Norges mest
kjente elektrikerkjede …
Garanterer Elfag-elektrikeren
kvaliteten av sine arbeider,
materialer og utstyr i 5 år.

Trenger du en gjennomgang av ditt
elektriske anlegg eller ønsker du råd om
smarte og moderne løsninger i hjemmet ditt?
Våre erfarne elektrikere vet hva som gjelder,
rom for rom.

Finn din nærmeste Elfag-elektriker på elfag.no

Elfag er Norges eldste elektrikerkjede og
har installert belysning og varme trygt inn
i utallige av landets hjem og bedrifter.

Bolig & Miljø husorden

Bare ikke heng ut
tøy på en søndag
I Etterstadslottet er husordensreglene oppdatert en rekke
ganger, og det ser ut til å herske ro og orden i det gamle
borettslaget. Men ikke alle følger de samme reglene.
TEKST OG FOTO HENR IK SØR LIE

Unni Anderssen (t.v.) og
Aase Bergh trives best med
de gamle ordensreglene.
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Bolig & Miljø husorden

FA K TA

Etterstad 1 borettslag
Akerselva
Sinsen
Grünerløkka

Kampen

Oslo
sentrum

Etterstad

Tøyen

E6
E18

Etterstad, Oslo
Borettslaget grenser til E6,
en skole og boligblokker
ved Etterstadsletta.

1931

Stiftet
Bygget ble påbegynt i
1930 og sto ferdig høsten
1931.

Nabolaget
Kort vei til Alnaelva og
Svartdalsparken. Helsfyr
og Fyrstikktorget er like
ved, med buss og T-bane,
butikker, kafeer og andre
servicetilbud.
eg har alltid fulgt de gamle husordensreglene, så jeg har ikke
satt meg inn i de nye, sier Unni
Anderssen (90).
– Jeg synes det er fælt at de henger ut tøy på søndager, supplerer
Aase Bergh (87). Hun får støtte av
de tidligere ordensreglene: «Fra kl.
7 eftermiddag før søn- og helligdage inntil næste virkedags morgen
tillates overhode ikke tøi ophengt
utendørs».
De to venninnene sitter i bakgården til Etterstad 1, også kalt
Etterstadslottet. Det sto ferdig i
1931 og er det første borettslaget i
OBOS-historien. Ingen av dagens
beboere slår botiden til Anderssen
og Bergh, som til sammen har
bodd her i 115 år.
– Jeg og mannen min ﬂyttet hit
i 1962, og han jobbet som vakt-

J
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mester her. Den gangen måtte du
kvittere på husordensreglene, og
folk oppførte seg skikkelig. Hvis
noen brøt reglene, ﬁkk de klar
beskjed av naboene, sier Bergh.
Festing. Dagens vaktmester, Sjur
Johansen, får neppe like mye hjelp
av nabokjerringa.
– Vanlige husordensregler vet
ikke moderne mennesker så mye
om, særlig de yngre. De setter fra
seg sykler og søppel der det ikke
skal stå. Det kan være brannfarlig.
Han forteller at det var mye
festing og bråk i enkelte leiligheter
for noen år siden.
– De unge er ikke så vant til å
tenke på andre, men festingen
roer seg når de har fått noen advarsler. Og det blir brått slutt hvis
de får barn.

I dag er det
lov å tørke tøy
alle dager i
bakgården til
Etterstadslottet, men det
er færre tørkeplasser enn
tidligere.

102

Leiligheter
Én bygning, 15 oppganger, 102 boliger
og to utleielokaler.
Arkitekt er Jacob
Christie Kielland.

Kvadratmeter
17 ettroms, 60 toroms og 25
treroms. Snittstørrelse ca.
53 kvadratmeter.

Den første
forhandlingsprotokollen for Andelselskapet Etterstad 1.

Tørkeplassene
skapte debatt på
medlemsmøtet 12.
november 1931,
men til slutt ble husorden enstemmig
vedtatt.

Hold orden på bomiljøet
Har du utdaterte husordensregler eller
beboere som stadig skaper problemer?
Bomiljøet ditt kan tjene på en opprydning.
– Begrepet «husordensregler»
kan virke litt gammeldags,
men det handler om å ha
noen retningslinjer for å
sikre et godt bomiljø, sier
teamleder Guni Haukland i
OBOS Eiendomsforvaltning.
Hvert boligselskap må
ﬁnne regler som passer, men
Haukland anbefaler alle å
ha retningslinjer for bruk av
avfallsanlegg, fellesareal og
for regulering av støy. Støy er
en gjenganger, og for tiden
er det en del boligselskaper
som skjerper inn på tidsrommet for støyende arbeider.
Årsaken er spekulanter
som kjøper bolig og pusser
opp døgnet rundt. Et annet
problem er de som bruker
gjesteparkeringen til bil
nummer to.

Endrer ved behov. Siden 1981
har borettslaget gjort endringer i
husordensreglene på ﬁre generalforsamlinger, den siste i 2017. Styreleder André Staalstrøm sier at de
prøver å oppdatere ved behov.
– Ja, det er jo ordensreglene vi
har å vise til hvis det kommer
klager, sier styrelederen.
I senere tid har det særlig vært
to områder der reglene brytes:
Parkering foran butikklokalet og
avfall når beboere pusser opp. Nå
står det at «Ved behov for lagring
av byggavfall i gården skal det
søkes styret om dette. Byggavfall
skal ikke under noen omstendigheter lagres inntil fasaden eller
oppå beplantning». Det ble også
presisert at det kun er tillatt med
av- og pålessing utenfor butikklokalene og i gården. //

!
Lov om
burettslag
§ 5-11. Bruken
av bustaden og
eigedommen
(1) Andelseigaren skal fare
ﬁnt med bustaden og fellesareala. Bruken
av bustaden
og fellesareala
må ikkje på
urimeleg eller
unødvendig vis
vere til skade
eller ulempe
for andre
andelseigarar.

Avfall. – Hensetting av skrot
på fellesareal er også vanlig,
særlig i sameier der det er mye
utleie. Gamle møbler, sykler
og avfall fra renovering settes
rundt omkring. Det tar opp
plass, hindrer rømningsveier
og koster penger å få fjernet.
Røyking på balkong
medfører en del klager, men
Haukland sier at det vanskelig kan forbys gjennom
ordensregler – i hvert fall
foreløpig.
Oppdatering. Juridisk direktør i OBOS, Terje Sjøvold,
anbefaler boligselskapene å
jevnlig gå gjennom reglene
og oppdatere ved behov. I
borettslag har styret rett
til å endre ordensreglene

gjennom et styrevedtak, men
det er smart å få nye regler
vedtatt på generalforsamlingen. Det gir mer kjennskap
og tyngde til reglene.
– I tillegg handler det om

Begrepet «husordensregler»
kan virke litt gammeldags, men det
handler om å ha
noen retningslinjer
for å sikre et godt
bomiljø.
G U N I H AU K L A N D

å håndheve reglene. Du kan
starte pent og rolig ved å
ta en prat med beboeren
det gjelder. Hvis du tror det
kommer til å utarte seg til
en formell sak, er det viktig
å sende skriftlige advarsler,
sier Sjøvold.
Nachspiel. Ifølge Guni
Haukland er det blitt mindre
vanlig at styremedlemmer
tar direkte kontakt ved brudd
på reglene, og ofte er det
forvaltningskonsulenten som
sender en skriftlig klage. Som
regel ordner det seg, og det
er uhyre sjelden at boligeiere
blir kastet ut av leiligheten som følge av brudd på
ordensregler. Derimot er det
noen leietakere som har blitt
kastet på dør etter gjentatte
nachspiel på ukedager.
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Bolig & Miljø vedlikehold

Ålesund før og nå
En rekke boligselskaper i Ålesund har de siste årene gjennomført
store vedlikeholdsprosjekter. Her er noen eksempler hvor OBOS
Nordvest har stått for prosjekt- og byggeledelse.

1. Før

1. Etter

2. Før

2. Etter

3. Før

3. Etter

Jernarbeidernes borettslag: Etablert av
ansatte ved Liaaens Mek. Verksted – derav navnet. Blokkene sto ferdige i 1948 og
inneholder 33 leiligheter. Fremstår nå som
et moderne borettslag med nye fasader i
«ålesundske» farger.
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Borgundvegen 166: Ble bygget i 1963.
74 leiligheter som nå har fått ny fasade.
Den storstilte oppgraderingen gjør at
borettslaget framstår som stilrent og
moderne.

Nørvegata 22: Nylig ble en større
oppgradering av fasader og montering av
balkonger avsluttet.

Adgangskontroll
for alle

Adgangskontrollene fra dormakaba
passer til så og si alle steder hvor man
trenger adgang. Vi har til og med i
samarbeid med Stansefabrikken gjort
det mulig å ha adgangskontroll på
postkasser. Dette er både fleksibilitet.
og sikkert, og passer perfekt i borettslag
med mange postkasser
Vi leverer også adgangskontroll til alle
typer dører, både online og stand alone.

Postkasser og dormakaba sine
adgangskontroller passer perfekt til:
• Borettslag
• Leilighet
• Bofelleskap

dormakaba
Telefon: 06866
www.dormkaba.com

Sertifisert partner

FORMSTABILITET

LYDISOLERING

BRANNBESKYTTELSE

INNBRUDDSBESKYTTELSE

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 OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT

Guide

Velkommen til GUIDE-seksjonen!

BRANN

Alle bør vurdere å få montert
en komfyrvakt, sier Sigurd
Folgerø Dalen i Brann- og
redningsetaten i Oslo.

Komfyren er
en versting
− Brannforebygging er
sunn fornuft satt i system
– ispedd noen tekniske
hjelpemidler som er våre
øyne og ører når vi selv har
skrudd av sansene.
Det sier Sigurd Folgerø Dalen,
branninspektør i Brann- og
redningsetaten i Oslo.
Her er hans råd:
I et borettslag eller sameie bør
utgangspunktet være en felles
tankegang om at branner skal
forhindres. Og hvis de likevel skjer,
skal tekniske og organisatoriske
tiltak gjøre konsekvensene så små
som mulig.
Styret:
Skal forholde seg til samme lover
og regler som en virksomhet. Det
betyr at det blant annet er krav til
en helhetlig vurdering av helse,
miljø- og sikkerhetstiltak i sameiet
eller borettslaget. Brann kommer
inn under dette, og må derfor være
en del av styrets planarbeid. Alle
styrer bør derfor sette seg ned og
svare på følgende spørsmål på vegne av sitt borettslag eller sameie:
Hvordan kan vi best mulig legge til
rette for at branner ikke oppstår?
Hvordan kan vi sikre at en eventuell brann får så små konsekvenser
som mulig?

Bla om og få ﬂere nyttige tips om styrearbeidet
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FOTO BRANN- OG REDNINGSETATEN I OSLO

Guide brann

Spørsmål?

Har du spørsmål
om brannsikring
? ta
kontakt med OB
OS
Prosjekt.

For å skape eierskap til dette
blant beboere, er det fornuftig å
inkludere beboere, enten ved at
man presenterer det man har
kommet frem til på et allmøte,
med muligheter for korrigering,
eller man gir den enkelte mulighet til å bidra med spørsmål og
innspill i forkant.
For å kunne svare på disse spørsmålene må det gjennomføres en
risikovurdering. I sum skal denne
sørge for å fange opp de elementer som berører brannsikkerheten, både i den enkelte leilighet,
og i fellesarealer. Stikkord er:
byggets konstruksjon, varsling
ved brann, tilgjengelig slokkeutstyr, lagring i rømningsveier og
boder, sikker avfallshåndtering
og vedlikehold av branntekniske hjelpemidler. Har beboerne
fått opplæring? Og er det gitt
nødvendig informasjon? Det er
det enkelte boligselskap som best
kjenner sine omgivelser og således kan identiﬁsere risikoen best.
En slik risikovurdering må være
utgangspunkt for tiltak. Det er
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spesielt viktig å sørge for god
informasjon til beboerne, slik
at tiltakslisten ikke blir et papir
som havner i en skuff, men et
dokument som gjennomsyrer
den daglige driften.

Det ﬂeste branner
skjer i hjemmet, og
det er derfor viktig
å leve på en måte
som reduserer
risikoen.
Beboerne:
Også de må stille seg et viktig
spørsmål: Hva kan jeg gjøre for
å hindre brann. Og hvis det først
skjer: Hvordan kan jeg redusere
konsekvensene?
Det ﬂeste branner skjer i hjemmet, og det er derfor viktig å
leve på en måte som reduserer

!

Risikovurdering
Alle styrer bør
gjennomføre tiltak på bakgrunn
av en risikovurdering.

risikoen. Strøm er den største
årsaken til brann, enten ved
feil bruk eller feil ved elektriske
produkter og el-anlegg. Komfyren er en versting. Grunnen er at
vi glemmer eller sovner fra mat
på komfyren. Alle beboere bør
derfor vurdere å få montert en
komfyrvakt som kutter strømmen når varmen i komfyrplatene blir for høy. Samtidig handler
det om å tenke over vanene sine.
Hvordan bruker du elektriske
produkter og skjøteledninger?
Har du lagret brannfarlige ting i
boder og i fellesarealer?
Levende lys og bar ild er nummer to på brannstatistikken, og
forteller oss om viktigheten av å
være våken og tilstede i et rom
med levende lys. Prinsippet er
enkelt, men gjennomføringen
ser ut til å være vanskelig. Når
alt kommer til alt er ikke brannforebygging annet enn sunn
fornuft satt i system, ispedd
noen tekniske hjelpemidler
som fungerer som våre øyne og
ører når vi selv har skrudd av
sansene. //

A part of San Sac Group

• Rent og estetisk utemiljø
• Miljøriktig kidesortering
s.RVWDQGVHƫHNWLYWPHUUDVMRQHOOGULIWSÁUHQRYDVMRQ

EnviroPac kan også levere grunnarbeider i forbindelse
med installasjon av nedgravde avfallscontainere.
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de lever

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:

Guide juristen

JUSS

Lov og rett om dyr
Hva gjør du når en beboer skaffer seg hund
– på tross av reglene i borettslaget?

TERJE
SJØVOLD
Juridisk direktør
i OBOS

Spørsmål: I vårt borettslag er
det i utgangspunktet ikke lov å
ha hund eller katt, men man kan
søke om dispensasjon. Nå har en
beboer skaffet seg hund uten å
søke, og han sier at husordensreglene er ulovlige og at ingen kan
nekte ham å holde hund. Hva er
riktig?
Svar: Borettslaget kan ha
husordensregler som begrenser
adgangen til å holde dyr. Lovens
klare utgangspunkt er at det er
adgang til å vedta forbud mot dyrehold. Når det er lov å totalforby
dyrehold, er det også adgang til å
legge begrensninger på dyreholdet i form av tak på antall
husdyr, krav om at dyret holdes
i bånd på borettslagets eiendom
samt andre saklige begrunnede
restriksjoner av ordensmessig
karakter.
Selv om bestemmelsen handler
om dyr uten nærmere spesiﬁsering, skal bestemmelsen forstås
slik at den ikke gjelder for innedyr som aldri forlater leiligheten,
slik som hamstre, papegøyer og
skilpadder. Her er dyreholdet
mer eller mindre fritt, så lenge
det ikke medfører ulemper for
andre som rammes av den alminnelige ordensbestemmelsen
i brl.l. § 5-1, (1), om at bruken av
boligen ikke må være til urimelig eller unødvendig ulempe for
andre.

42 BOLIG & MILJØ

Et ellers lovlig forbud kan
imidlertid settes til side når gode
grunner taler for å tillate beboer
å ha dyr og når dyreholdet ikke
er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.
For at unntaksbestemmelsen
skal komme til anvendelse må
begge vilkår være oppfylt.
Spørsmål: Men hva er god
grunn og hva er tilstrekkelig
ulempe?
Svar: Lovens ordlyd tilsier ikke
at det kreves noen tvingende
nødvendighet for dyreholdet,
men innebærer at beboer må ha
en form for kvaliﬁsert grunn for
å holde dyr. Hva som er en god
grunn, må avgjøres konkret i den
enkelte sak, også sosiale og velferdsmessige hensyn vil kunne
bli ansett som tilstrekkelig god
grunn til å holde dyr. Imidlertid
må man kunne stille krav om at
det må foreligge noe mer enn
grunner som alle vil oppfylle, et
sterkt ønske om å ha hund er
med andre ord ikke tilstrekkelig.
Det er ellers et vilkår at dyreholdet ikke er til ulempe for de
øvrige brukere av eiendommen.
Konkret ulempe for andre er
følgelig et sterkt moment, men
ikke enhver bagatellmessig
ulempe er nok til å sperre for
dyrehold. Spørsmålet blir derfor
hvor mye som skal til før noe
kan betegnes som en ulempe.
Det at enkelte subjektivt sett
ikke liker dyr, er ikke tilstrekkelig. Hvis derimot noen får fysisk
ubehag, for eksempel allergireaksjoner, må dette være nok. Et dyr

Hva skal
egentlig til for at
styret kan nekte
dyrehold i boligselskapet?

vil også kunne være til ulempe
hvis dyreholdet medfører støy,
ubehagelig lukt, tilgrising av
fellesarealene med ekskrementer
eller lignende. Det samme vil
være tilfellet dersom beboere har
andre problemer i form av sterk
angst, fobier eller lignende.
Der det er snakk om ulemper
av noe omfang må det antas at
det skal en god del til før dyreeierens interesse trumfer disse.
Dette må særlig gjelde der dyreeierens påberopte ”gode grunn”
først og fremst er av velferdsmessig eller sosial art.
Det anbefales for øvrig at styret
– i forbindelse med søknader om
dyrehold – kartlegger hvordan
beboere i nærliggende leiligheter
stiller seg til dyreholdet. Dersom
de mener at de vil bli påført plager ved dyreholdet, må styret ta
dette med i vurderingen. Dersom
de ikke har innsigelser, vil det på
den annen side være et moment
for å tillate dyrehold. //

Har du miljøbomber
i borettslaget?

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

Å la en nedgravd oljetank bli liggende kan være både helse- og miljøskadelig,
og ikke minst bli kostbart. Fra 2020 kan det også bli forbudt.
Hvorfor bli oljefri?
• Oljefyring forurenser! Et årlig forbruk tilsvarer CO2-utslippet fra 3-4
personbiler.
• Det er dyrt! Oljefyringsløsninger har dårlig forbrenning og utnytter varmen
i brenselet dårlig i forhold til moderne oppvarmingsløsninger.
• Du sparer miljøet! Tanken vil med tiden lekke, noe som kan få store
konsekvenser miljø, helse og økonomi.
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Industri

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
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r
va
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r
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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

Utfasing av
Utfasing
av oljefyring
oljefyring

Tlf: 64 84 55 20

E-post: salg@noen.no
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Guide styrearbeid

Nytt på
Styrerommet.net

E-signering på lån

Når bør boligselskapet ﬁkse
taket og bygge nye bad? Når
er det på tide å male eller
beise yttervegger? Nå har
OBOS videreutviklet Vedlikeholdsnøkkelen, som er en
vedlikeholdsplan utarbeidet
av OBOS Prosjekt AS. OBOS
tilbyr nå et digitalt verktøy
som gjør det enklere for styret
å planlegge vedlikeholdet
i boligselskapet. Vedlikeholdsnøkkelen har fram til
nå vært et statisk dokument
som beskriver tilstanden på
bygningene og hva som bør
utbedres de neste 5-10 årene.
− I den nye digitale løsningen som kommer i løpet av
høsten kan styret selv gå inn
og jobbe aktivt i rapporten.
Planlagte tiltak kan ﬂyttes
og det kan legges inn nye
vedlikeholdsoppgaver etter
behov. Dette blir et dynamisk
og nyttig verktøy som gjør
det enklere å holde oversikt
over vedlikehold i boligselskapet. Den detaljerte
opprinnelige rapporten vil
selvfølgelig fremdeles være
tilgjengelig i styrerommet.net
sammen med den nye løsningen, sier it-ansvarlig Salam
Ali i Divisjon forvaltning og
rådgivning.
Den nye Vedlikeholdsnøkkelen vil være inkludert for
de boligselskapene som har
kjøpt vedlikeholdsnøkkelen
fra OBOS de siste årene.

Privatpersoner har gjort det en god
stund. Nå kommer muligheten til
borettslag og sameier.

Sikkert som banken. I tillegg til
at elektronisk signering utgjør
en kraftig forenkling for alle
som sitter i et styre, reduserer
det risikoen for hvitvasking
og svindel. Å signere med
BankID, sammen en kode og
et passord, er en svært pålitelig måte å identiﬁsere seg på,
forteller Chris Greiner, rådgiver i
OBOS-banken.

Tid for seminar
Elbil, brannsikkerhet og hvem
har egentlig ansvar for vedlikeholdet? Klar for faglig påfyll,
underholdning og inspirasjon?
Det er klart for årets høstseminar.
– Det blir en nyttig og
spennende kveld for de 450
deltakerne vi venter fra styrer i
boligselskaper i Oslo og Akershus, sier kursansvarlig Laila
Grymyr i OBOS Forvaltning.
På seminaret 20.september kan du blant annet møte
miljødirektør Birgitte Molstad

Raskt og enkelt. Styremedlemmene bruker sin private BankID
for å signere på vegne av et
boligskap. E-signering gjør at
undertegning av lånedokumenter og tinglysing av bankens
sikkerhet kan gjennomføres
samme dag. Det er tidsbesparende. Man slipper å skaffe rett
kopi av legitimasjon, sende
papirene mellom seg eller vente
på postgangen.
– Det er viktig for oss å presisere at e-signering er en mulighet vi gir kundene våre. De som
ønsker å signere lånepapirer
på den manuelle måten kan
fremdeles gjøre det, forsikrer
Greiner.

i OBOS. Hun vil fortelle om
selskapets grønne proﬁl og
ordningen OBOS gir tilbake.
Det blir også foredrag om konsekvensene av den nye eierseksjonsloven og nye digitale
løsninger for boligselskapene,
for å nevne noe. Det er mulig
å melde seg på innen 15. september, hvis det fremdeles er
ledige plasser. Arrangementet
er i UBC kurs- og konferansesenter på Ullevål stadion.
Mer informasjon og
mulighet for påmelding på
Styrerommet.net

Nå kommer
muligheten for
e-signering med
Bank-ID når
boligselskapet
skal ta opp lån.

FOTO ISTOCK

Når et boligselskap skal ta opp
lån, har det til nå vært en omstendelig prosess. Lånepapirer
skal signeres av ﬂere personer i
styret – med penn, papir og gyldig legitimasjon. Men fra denne
høsten kommer muligheten for
e-signering med BankID.

Ny fakturaløsning
Snart er det på plass. Et
enklere og bedre system for
behandling av fakturaene i
boligselskapet blir tilgjengelig
på Styrerommet.net. Den viktigste endringen er at løsningen
som kommer i løpet av høsten
er tilpasset mobil og nettbrett.
Faktura-historikk følger med
over i den nye løsningen.
Har du spørsmål om det nye
systemet, er det bare å ta
kontakt med forvaltningskonsulenten eller lese brukerveiledningen under hjelpmodulen på
Styrerommet.net.

BOLIG & MILJØ 45

HAGEAVFALL?
Mange hageplanter er svartelistet i Norge. Selv om de ikke utgjør en trussel i din egen
hage, kan de gjøre skade dersom de spres i naturen. Planter som rynkeroser,
kjempebjørnekjeks og kanadagullris kan
• konkurrere ut sjeldne og truede arter
• bringe med seg skadelige sopp og insekter
• overta og dominere store arealer
Ditt bidrag som hageeier for å hindre spredning av disse plantene, er å levere
hageavfallet ditt til et av Renovasjonsetatens mottak.
Avfallet blir varmkompostert og får nye bruksområder som Oslokompost, fri for
plantesykdommer, røtter og ugress.
Så rydd i hagen! Det er godt for både kropp, sjel og natur.

Hvor kan du levere hageavfall i Oslo?
Bygdøy hageavfallsmottak, Christian Frederiks vei
Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87
Grefsen hageavfallsmottak, Kapellveien 118
Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien
Tlf: 2180 2180 - oslokompost.no

Bolig & miljø dette er obos

OBOS gir tilbake

Kurskalender

OBOS har i år satt av 25 millioner kroner til grønne tiltak i borettslag og
sameier. Så har du planer om sette i gang et positivt tiltak som vil bedre
miljøet? Eller kanskje dere vil slutte å fyre med olje? Da kan det være pengestøtte å hente. De neste fristene for å søke om penger fra «OBOS gir tilbake»
er 30. november og 28. februar. Her kan du lese mer om kriteriene og hvordan du søker:
obos.no/obosgirtilbake og Styrerommet.net.

Styrearbeid i borettslag
Målet med kurset er å gi deltagerne
en overordnet forståelse av forvaltningsarbeid.
Tid: Onsdag 6. september kl. 17-21
Sted: Hammersborg Torg 1

Styrearbeid i boligsameier

Visste du at...

En grunnleggende innføring i styrets
oppgaver og ansvar.
Tid: Tirsdag 12. september kl. 17-20
Sted: Hammersborg Torg 1

HMS-internkontroll i
boligselskaper

OBOS satser på grønn energi og i
sommer installerte et av Norges største
solcelleanlegg på tre kjøpesentre, en
helseinstitusjon og to kontorbygg.

OBOS utreder muligheten for
bysykkelordninger med el-sykler
til eksisterende nabolag og nye
boligprosjekter.

Boligeiere i alle
boligselskaper
som forvaltes av
oss vil motta en
SMS hvor vi ber om
lov til å informere
digitalt, via SMS,
mobil eller e-post.

2,34
«OBOS gir tilbake» de siste
månedene har innvilget 2,34
millioner kroner i støtte til våre
forvaltningskunder.

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

Utemiljø og grøntanlegg
Et godt utemiljø er viktig for
trivselen. I OBOS Prosjekt
har vi egen utomhusavdeling
med ﬂinke folk som kan hjelpe
til med realisering av nye
prosjekter.

På dette kurset får du en innføring i
hvordan helse, miljø og sikkerhetsarbeidet bør drives i boligselskaper. Vi
foretar også en vernerunde i et boligselskap for å vise HMS i praksis.
Tid/Sted: Oslo, 14. september
kl. 17-21
Tønsberg, 27. september
kl. 16:45-20:45
Bergen, 3. oktober kl. 17-21

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

Noe av hva vi tilbyr
Ny elektronisk fakturabehandlingsløsning
Nå er de aller ﬂeste av våre
kunder godt i gang med Alusta,
vår nye elektroniske fakturabehandlingsløsning. På Styrerommet.net ﬁnner du ﬂere gode tips,
både under nyheter og under
fakturabehandlingsmodulen.

Nabohjelp
OBOS har utviklet appen
Nabohjelp. Gode naboer kan
hjelpe hverandre med alt fra
lån av stoler og barnesete til
handling av mat og utlån av
bøker.

Rehabilitering og økonomiske
analyser
Hvordan påvirkes felleskostnadene? Det er et av de
sentrale spørsmålene når
dere vurderer å gå i gang med
et prosjekt. Hos oss kan du
bestille dyptgående analyser
av selskapets likviditet.
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Lekeplasser
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Vaktmestertjenester

Låsesmeder
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Vaktmestertjenester
22 99 18 80


oed@obos.no
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Skilter

Radon

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
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Brannsikring

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

- Container eller tømmekveld
- Suge-/spyletjenester
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www.infoskilt.no
Tlf: 56 31 33 33
infoskilt@infoskilt.no

// Byggentrepenør
// Murmester
// Blikkenslagermester // Taktekkermester
// Malermester
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www.drogseth.no - tlf. 22 32 32 50

Maletjenester

Knem & Næsvik AS

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

Baktrappa
?

Vi lever i det tryggeste sekund
i historien, på det tryggeste sted på
kloden. Nyt det!
PER FUGELLI

Test deg selv!

OBOS-quizen
1.
2.
3.

4.

5.
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I hvilken norsk by ligger
Luftfartstilsynet?
Hva heter elven som renner
gjennom Berlin?
Hvilken artist, kanskje mer kjent
som frontﬁgur i et av Norges mest
suksessrike band, ga i 2014 ut
albumet «Brother»?
Fra hvilket land kommer produsenten av dataspillet Angry
Birds?
Hvem vant realityserien Farmen
Kjendis på TV2 i 2017?
Hva heter eselet i bøkene om Ole
Brum?
Utenfor hvilket fylke ligger
Lopphavet?
Hvem har vært ordfører i Oslo
siden høsten 2015?
Hvem var, ifølge gresk mytologi,
den første kvinnen på jorden?

10. Hva heter ﬂyplassen ved Sandefjord?
11. Hvilken plassering ﬁkk Norges
bidrag «Grab the moment» med
gruppen Jowst i Eurovision Song
Contest 2017?
12. I hvilken norsk by utkommer avisa
Gjengangeren?
13. Hva heter produktet som markedsføres som «The Freshmaker»?
14. I hvilke ﬁlmer møter du hovedpersonen Jompa Tormann?
15. Hva kalte Robert Stephenson
damplokomotivet han konstruerte i
1829; a) The Rocket, b) The Stallion
eller c) The Canon?

Nytt liv for gammel logo
Du har kanskje sett den? Den gamle
OBOS-logoen er inne i varmen.
Den gamle OBOS-logoen er inne
i varmen, og blir igjen brukt i ny
borettslag. OBOS sluttet å bruke den
på begynnelsen av 1980-tallet, men
nå har den altså fått en renessanse.
Det sies at den ble tegnet av arkitekt
Jacob Christie Kielland, en av grunnleggere av OBOS, og ble montert opp
på nye borettslagsvegger fra tidlig
på trettitallet. Hvorfor forsvant den?
OBOS-bladets tidligere redaktør Arne
Michael Olsen, som redigerte bladet
fra 1975 til 1987, forklarer det slik: Logoskiftet var del av den nye boligpolitikken tidlig på åttitallet. Den gamle
logoen var et symbol på alt man ikke
lenger kunne assosieres med: Det
gamle OBOS, der mange ikke oppfattet seg selv som boligeiere, men
som leietakere. En stor, regjerende
mastodont som bestemte litt for mye
over folks liv. Nå skulle OBOS bli
markedsaktør og serviceorganisasjon.
Den gamle logoen måtte bort.

LØSNING :1. Bodø (ﬂyttet fra Oslo i 2008) 2. Spree 3. Morten Harket 4. Finland
5. Lothepus (Leif Einar Lothe) 6. Tussi 7. Finnmark 8. Marianne Borgen (SV) 9. Pandora
10. Torp 11. 10. plass 12. Horten 13. Mentos (pastiller) 14. Kill Buljo-ﬁlmene 15. a) The
Rocket

Radio Gaga
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Ny og bedre boligselskapsforsikring i Tryg
Tryg Forsikring har kjøpt OBOS Forsikring. Alle eksisterende
kunder blir overført til Tryg fra neste avtalefornyelse og kan nyte
godt av nye forbedrede vilkår og flere nye fordeler gjennom
boligselskapsforsikringen.
Dekningsgaranti
Uteglemte personer eller objekter, som skulle
vært meldt inn på boligselskapets forsikring
siste forsikringsår, er omfattet frem til første
hovedforfall. Maksimal erstatning er 5 millioner
kroner per skadetilfelle.

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 dager.
Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen.
Når vi har mottatt et skadekrav med fullstendig
dokumentasjon, utbetaler vi erstatning etter
forsikringsvilkårene innen 10 virkedager (gjelder
ikke personskade). Overskrider vi fristen, bortfaller
egenandelen med inntil 15.000 kroner per
skadetilfelle.

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

La oss være din
Hjelp
til branntotalleverandør
forebygging
på brannsikring
Sørg for jevnlig vedlikehold og kontroll over
brannsikringstiltak.
Firesafe er spesialister på å sikre nybygg
og eksisterende bygg mot brann, og har

Noen
av våre
tjenester
avdelinger
over
hele landet.
/ Kontroll og service på brannslokkere
/Vi Praktiske
kan være slokkeøvelser
din samarbeidspartner i alle faser
/– fra
Rømningsskilt
ogbygging
ledesystemer
planlegging til
og drift.
/ Brannalarm og deteksjon
/ Automatiske slokkesystemer
/ Branndører og luker
/ Brann- og lydtetting
FIRESAFE.NO

– for et oss,
tryggere
og mer på
brannsikkert
samfunn
Kontakt
vi kommer
gratis befaring.

FIRESAFE.NO / RING 09 110 / 22 72 20 20
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

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

DET GRØNNE SKIFTET!
En sensorarmatur fra STEINEL vil enkelt kunne
spare inn 50 - 90% av energikostnadene til
belysning i trappeganger, korridorer, entré og
resepsjonsområder.
RS Pro LED Q1 er en fantastisk sensorarmatur
fra sensorspesialisten STEINEL.
Den sørger for rask og presis registrering av
bevegelse som igjen tenner lyset umiddelbart.
RS Pro LED Q1 kan enkelt kobles sammen
trådløst, noe som gir en helt unik mulighet for
et optimalt belysningsanlegg – uten ekstra
kabling.
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kraftig og godt lys, men ønskes det litt
svakere lys i noen områder, kan dette enkelt
stilles med en fjernkontroll.
Med den integrerte grunnlysfunksjonen kan
man selv bestemme hvor mye lys man vil ha
etter at sensoren ikke lenger registrer
bevegelse.

MILJØ - SIKKERHET - KOMFORT
- med den beste teknikken fra STEINEL

Importør i Norge:
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© 2017 Disney/Pixar

Strømmeabonnement på Netﬂix kreves.

Alt barna ønsker seg i T-We-appen!
Med T-We kan du se TV, ﬁlm og serier på nettbrett og mobil. Vi har massevis av
populære ﬁlmer og serier som hele familien kan se når de vil, og med KIDS-mode kan du
være trygg på at TV-seingen er tilpasset de minste. Last ned T-We-appen i dag!

