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ENKLERE 
HVERDAG

BYGGSERVICE SESONGTJENESTER

ENTERPRISE SKADE OG FORSIKRING

FASTAVTALER

VI TAR JOBBEN!
Vi vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for deg. Det skal være enkelt å bruke Boservice 

og vi skal hjelpe deg med å løse oppgaver rundt drift og vedlikehold av eiendommen.

Større eller mindre utbedringer som  
 løpende oppstår for deg som privat person 
eller for borettslag og sameier. Som f.eks  
Tømrer, rørlegger, maler, elektro m.m.

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008

• Snørydding
• Strøing
• Soping
• Soping/vask av garasjeanlegg
• Gressklipping
• Opparbeiding av utearealer
• Tre felling og beskjæring
• Annet stell av uteområder m.m.

Kontakt Geir på tlf 413 26967

Vi gir fastpris på prosjekter ved direkte 
forespørsel, og vi opererer i det åpne 
anbudsmarkedet som eksempel:
• Fasadeutbedring
• Vindusutskiftning
• Balkongrehabilitering
• Boder, garasjer, oppussing bolig innvendig 
 og utvendig m.m.

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008

Bo-service skal tilby tjenester i forbindelse 
med skader, uavhengig om dette dekkes av 
forsikring eller ikke. Dette kan være 
skader som:
• Vannskader
• Innbrudd
• Hærverk
• Andre skader

Kontakt Vidar på tlf. 915 18 008

Vi påtar oss gjerne ansvaret for det løpende 
vedlikehold, og oppfølging av din bygnings-
masse. Vi tar også ansvaret for periodevise 
inspeksjoner av ulike bygningsdeler eller 
andre funksjoner i forbindelse med bygg og 
eiendom.

Tjenesten kan omfatte:
Renholdtjeneste - Vaktmestertjenester
Internkontroll / HMS, Brannvern - Leke-
plasser - Tilstandsvurderinger/ vedlikeholds-
planer - Fyringsenheter - Tak sluk, takrenner, 
nedløp m.m.

Kontakt Geir på tlf 413 26967



DU HAR FREMDELES TID 
TIL Å  REDDE LIV! 
SEND SMS «FLUKT» TIL 
2434 OG GI 200 KRONER!

Vi står overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden 
krigen. Barna på flukt lider. Mange er sultne, redde og syke. Vi møter 
fortvilte foreldre som er redd for at barna deres ikke skal klare seg 
en dag til. Redd Barna er tilstede og redder liv, men vi trenger din 
hjelp til å redde flere.
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I skrivende stund er hager og uteområder 
fulle av hardt arbeidende mennesker. På vår 
og forsommer legges grunnlaget for trivsel 
og nytelse i våre korte sommermåneder. I 
villastrøk og blant rekkehus, i kolonihage og 
rundt blokkbebyggelse. Overalt kryr det av 
dugnadskraft og innsatsvilje.  Gammelt rask 
tas bort, det plantes og rakes, gjødsles og 
sås. Alle varianter fra naturtomter til park-
aktige hager, kjøkkenbed og lekeplasser blir 
oppgradert til festdagene i mai og for å glede 
oss og være arena for avkobling gjennom 
sommermånedene.

Og det er faktisk en kjempedugnad. Mye av 
arbeidet som nedlegges er motivert i at vi skal 
gjøre det pent rundt oss. Men det er ikke bare 
til glede for seg selv. Mange flere som går tur, 
er på vei til jobb eller rett og slett mer eller 
mindre tilfeldig passerer forbi har glede av 
et velstelt uteområde. Mange av oss gleder 
seg over barns lek og kanskje se et gammelt 
par sitte sammen på en benk og bare være. 
Noen har utrolig flotte fargekreasjoner å by på 
i sine blomsterbed, andre har naturtomt der 
skog og dyreliv utgjør attraksjonene. SBBL har 
som organisasjon alltid vært opptatt av at folk 
skal bo godt i trygge omgivelser. Derfor gleder 
det oss ekstra å se hvor mye energi, krefter 
og ressurser som legges ned i forvaltning av 
uteområdene både i boligselskap vi har et  
 

forhold til og i bybildet generelt.

I dette nummeret av Bomagasinet har vi satt 
fokus på uteområdene. Det ligger til sesongen. 
Men det er også slik at hvordan vi har det 
rundt oss betyr mye for hvordan vi opptrer. 
Der alt er velstelt og ryddig vil vi som men-
nesker gjerne opptre med litt mer respekt. 
Kanskje bidra lettere til å holde ting i orden 
og gjøre bomiljøet litt bedre. Der forfall og 
likegyldighet setter sitt preg forsterkes dette 
gjennom at ingen bryr seg og ingen tar ansvar. 
Noen må gå foran. Ofte er det våre tillitsvalgte 
i boligselskapene som har denne rollen. 
Noen ganger med malerkost og rake i handa. 
Andre ganger gjennom å dirigere vaktmester,  
arrangere beboermøter for felles planlegging 
eller i øverste nivå; å kontakte profesjonelle 
for å få hjelp til å planlegge optimal utnytting 
av de uteområdene som engang er naturgitte 
vilkår rundt boligene. 

Så i etterkant av flaggheisinger, korpsmusikk 
og hyllest til historiens helter i 1814, 1905 og 
1945, skjenk kanskje en tanke i sommer til 
hverdagsheltene som, om ikke hver dag, i 
hvert fall når det behøves tar i et tak for felles 
glede og trivsel i disse deilige lyse sommer-
månedene. Tillitsvalgte og beboere som 
sammen løfter bomiljøet fortjener honnør 
for sitt arbeid!

Uterommet – også et rom  
som må vedlikeholdes
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tone darrud
Eiendomsmegler MNEF 

Fagansvarlig

mona harstad
Eiendomsmegler MNEF 

inger varøy
Oppgjørsansvarlig/ 

Megler MNEF 

elisabeth mørch 
Megler MNEF

gunn-heidi  
kittilsen

Megler MNEF/Salgssjef 

Vi hjelper deg! Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf. 35 50 45 00. Vi gir deg gratis verdivurdering.
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– Folk stoler på oss. Trygghet er  
det viktigste argumentet for å velge 
SBBL som samarbeidspartner -  
enten i et nytt leilighetsprosjekt  
eller når en bruktbolig skal selges, 
sier salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen.

STØRST PÅ NYE OG BRUKTE LEILIGHETER:

– TRYGGHETEN ER VIKTIGST

ole bjørn ulsnæs

Megleravdelingen i SBBL er størst på salg av leiligheter i Telemark – både 
nye og brukte. Nå er byggetrinn tre på Klosterøya Vest – Løvborg med 
22 leiligheter – i salg. Samtidig er megleravdelingen travelt opptatt med 
salg av brukte boliger for SBBL-medlemmer.

utbyggere velger sbbl

– Megleravdelingen i Skien Boligbyggelag er størst på salg av leiligheter 
i prosjekter, sier salgssjefen. – Akkurat nå har vi tre prosjekter med til 
sammen 46 leiligheter ute i markedet. Mange av leilighetene er solgt, 
men det er ennå mulig å kjøpe bolig i disse flotte prosjektene.

Boligene fordeler seg på: 
• Holbergsgate – 12 leiligheter
• Røråsen Panorama – 8 leiligheter
• Mælahagen – 4 leiligheter
• Løvborg, Klosterøya Vest – 22 leiligheter
– Både store og små utbyggere kommer til oss i SBBL for å samar-

beide om gjennomføringen av prosjektene. Vi hjelper til med stiftelse og  

organisering av borettslaget, finansiering og til slutt salg av boligene, sier 
Kittilsen. – Det er klart vi er glade for å være en foretrukken leverandør 
av disse tjenestene. Vi bidrar positivt gjennom hele prosessen og har et 
profesjonelt apparat for en trygg og sikker gjennomføring av prosjektene.

størst på bruktboliger

Salgsavdelingen i SBBL er den største eiendomsmegleren i Telemark og 
suverent mye større enn alle andre på nettopp borettslagsleiligheter.  – Vi 
jobber med brukte boliger og nye prosjekter, forklarer Kittilsen. – Det betyr 
at vi har et stort spenn i tilbudet av leiligheter fra veletablerte borettslag 
til det nyeste og mest moderne som bygges.

– Vi kjenner markedet og vet det som er å vite om borettslagsleilig-
heter. Vi har jo faktisk bygget de fleste leilighetene vi selger. Kompetansen 
vi har på boligene som selges og på markedet, gir gode resultater - ikke 
minst på pris. Derfor er det smart å velge oss som megler, sier Kittilsen. 
– Gunstige betingelser ved salg av leilighet er en stor fordel vi tilbyr  
våre medlemmer. ••



mona ruud 
Salgssekretær

monica zimmermann
Salgssekretær 

hanne holmberg 
Megler MNEF

Vurderer du å selge din bolig, ta kontakt med oss på tlf. 35 50 45 00. Vi gir deg gratis verdivurdering.

isabell  
heidenreich-riis 

Eiendomsmegler- 
fullmektig 

tone lillefjære
Megler MNEF 
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SBBLs  
megleravdeling

Byggetrinn 3 på Klosterøya Vest  
er nå ute for salg. Toppleiligheten 
på 132,5 kvadratmeter er solgt, 
men det er fremdeles mulig å 
skaffe seg bolig i området med 
byens flotteste beliggenhet.

NYE LEILIGHETER  
PÅ KLOSTERØYA

ole bjørn ulsnæs

– Den gode beliggenheten og anbefalinger fra 
venner og kjente som allerede har flyttet til 
Klosterøya – det er de to viktigste grunnene til 
at folk kjøper seg ny leilighet i dette området, 
forteller salgssjef Gunn-Heidi Kittilsen. Svarene 
kommer fra undersøkelser som er gjennomført 
blant beboerne.

Leilighet i Løvborg ligger nær Skien sentrum 
med vannspeilet rett utenfor balkongen. Det er 
utsikt ut over Hjellevannet, og solforholdene 
kan vanskelig bli bedre. 

Størrelsene varierer fra 78,3 m2 BRA med 
16,7 m2 terrasse til 132,5 m2 BRA med 73,3 
m2 balkong.

Alle leilighetene bygges med moderne  
løsninger og gjennomgående kvalitet. Flere 
av leilighetene har meget store balkonger og 
mulighet for et tredje soverom uten ekstra 
kostnader. ••
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For omtrent ett år siden samlet en vennegjeng fra Skotfoss seg om å bygge sitt eget borettslag.  
I månedsskiftet mai/juni flytter de inn i hver sin nye leilighet i Røråsen Panorama borettslag. SBBL har bidratt i  

prosessen med organiseringen av borettslaget, finansiering og salg av leilighetene utbyggerne ikke skulle ha selv.

VALGTE SBBL SOM PARTNER
BYGDE BOLIGER SAMMEN

Borettslaget består av åtte boenheter fordelt på 
fire tomannsboliger. Det betyr at tre av boligene 
er lagt ut for salg gjennom SBBLs megler- 
avdeling.

Felles for vennegjengen er at de ikke lenger 
er ungdommer og ønsket å flytte inn i lettstelte 
og moderne leiligheter. Gjennom det siste 
året har utbyggerne lagt ned tusenvis av timer 
med dugnadsinnsats på alt fra felling av trær til  
papirarbeid. Nå er det meste av jobben gjort, de 
tidligere boligene er lagt ut for salg, og innflyt-
tingen er i gang.

organisering og finansiering

– Det er flere grunner til at vi valgte SBBL som 
partner i utbyggingsprosjektet, forteller Nils 
Lunden. Han er initiativtaker til byggingen av 
Røråsen Panorama borettslag sammen med 
kona Kristin. – Vi har gått sammen om å bygge 

boliger, men vi er tross alt amatører på dette 
feltet. Det er noen fagfolk innen byggebransjen 
i gjengen, men det var viktig for oss å få hjelp 
på noen områder.

Forvaltningsavdelingen i SBBL bidro med 
stiftelsen og organiseringen av borettslaget. 
De har utkast til standardvedtekter, og det var 
ikke store endringer som ble gjort, før Røråsen 
Panorama hadde sine vedtekter på plass.

– Vi fikk også hjelp til finansiering gjennom 
SBBL, forteller Lunden. – SBBL har en ram-
meavtale med Sparebank 1 Telemark, og vi 
fikk gunstig rente gjennom den avtalen. SBBL 
ordnet alt det praktiske for oss angående finan-
sieringen. Det eneste vi gjorde, var å signere 
papirene.

Det nyetablerte borettslaget valgte å følge 
SBBLs vanlige fordeling mellom innskudd og 
fellesutgifter. Det betyr at halvparten av bygge-

kostnadene betales som innskudd. Resten av 
lånet betales over felleskostnadene med 20 års 
avdragsfrihet.

– Vi føler at vi er kommet veldig godt i mål 
økonomisk, sier Odd Caspersen, som har tatt seg 
av en del papirarbeid på vegne av borettslaget.

salg av leilighetene

Borettslaget består av åtte leiligheter, men utbyg-
gerne har bare behov for fem av dem. SBBLs 
Megleravdeling står for salget. Det er utarbeidet 
salgsmateriell, og boligene ligger ute på SBBLs 
web.

– Vi har allerede solgt en leilighet, men nå 
er vi litt avventende med salget av de siste to  
boligene, sier Kåre Molteberg. – Vi ønsker å 
vente til snekkerne er helt ferdige, og det blir 
ryddet opp på tomta. Vi regner med at det blir 
enklere å finne kjøpere da. ••

Utsikt: Vi får en flott utsikt mot kanalen, sier Nils Lunden. 

3Sammen: Kostnadene holdes nede gjennom dugnadsinnsats 
og det sosiale tas vare på i pausene, som her. Rundt bordet 
sitter Bente og Knut Mørken, Kåre og Eva Lise Molteberg, Hege 
og Odd Caspersen, Anne Line Andersen og Nils og Kristin 
Lunden og Wenche Sannerholt.

ole bjørn ulsnæs
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De åtte boligene ligger høyt og solrikt på tomta til den tidligere  
direktørboligen til Skotfoss Bruk. Det er utsikt til Løveid sluser, og beboerne  

kan vinke til kanalbåteni sommersesongen.

DEN GAMLE DIREKTØRTOMTA
BYGGER NYE LEILIGHETER PÅ

ole bjørn ulsnæs

I Skotfoss Bruks storhetstid kunne fabrikk- 
direktøren stå på altanen og vinke til 17. mai-
toget. De nye beboerne kan ikke regne med 
at feiringen av nasjonaldagen legges oppom 
Røråsen igjen, men det er klart at de har sikret 
seg en av byens flotteste utsiktstomter.

fire måtte selges

Den tidligere direktørboligen hadde forfalt over 
mange år og ble brent ned i en brannøvelse for 
drøyt 25 år siden.

– For oss startet prosessen i 2012 da jeg og 
tre andre kjøpte tomta på drøye tre mål, forteller 
Lunden. Tomta var regulert til boligformål, og 
det var satt av plass til tre bygg med seks leilig-

heter i hver.
– Det prosjektet ble lagt på is, men i 2014 

snakket Kåre Molteberg, kona Eva Lise og jeg 
om muligheter for å bygge noen boliger «vi 
kunne bli gamle i». Da begynte snøballen å 
rulle igjen. 

Fire av boligene måtte selges for å kunne gå 
i gang. Året etter ble Hege og Odd Caspersen 
interessert, og så kom Anne Line Andersen 
inn i prosjektet. 17. mai samme år sa Bente og 
Knut Mørken ja til å bli med. Dermed kunne 
skotfossbeboerne gå i gang. 

ferdig regulert

– Skulle vi få bygget leiligheter til rimelig pris, 

måtte vi ha et utbyggingsselskap. Røråsen 
Panorama Utvikling AS ble etablert med fem 
aksjonærer, og i januar 2016 kjøpte selskapet 
tomten av de fire tidligere eierne. Det var bare 
jeg som ble med videre, forklarer initiativtakeren.

Tomta var regulert til boligformål, så det var 
en relativt enkel sak å tegne de åtte nye boligene 
og få godkjennelse til å gå i gang. Da startet 
dugnadsarbeidet med rydding, hugging av trær, 
administrasjon og en masse annet som ble gjort.

– Alle bidrar, og oppgavene fordeles mellom 
oss. Vi har ikke tall på hvor mange tusen timer 
som er lagt ned her, men det er mange. Vi er 
blitt en god vennegjeng i den prosessen, sier 
Odd Caspersen.

Direktørbolig - Røråsen Panorama bygges på tomta der direktørboligen ved Skotfoss bruk stod, øverst til venstre i dette gamle postkortet.
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Dugnad - Rydding er en av mange oppgaver 
når det skal jobbes dugnad, sier Anne Line 
Andersen.

Snart ferdig - Det ser rotete ut, men boligene begynner å bli ferdige. Snart kan vi flytte inn, sier Nils Lunden.

høy kvalitet

Det er Ulf Solbakken AS som bygger boligene, 
og utbyggerne er svært godt fornøyde med 
både kvalitet og framdrift. De har også bare 
godt å si om Rose Eiendom, som forvalter 
området på vegne av eierne av den nedlagte 
papirfabrikken.
– Totalt satser vi 24 millioner kroner i dette 
prosjektet, sier Lunden. 

Det betyr at hver leilighet kommer på ca. 
tre millioner kroner, og beboerne betaler halv-
parten i innskudd. Leilighetene er på snaue 
100 kvadratmeter. 

– Vi bygger med høy kvalitet. Vi bygger for å 
bo her selv, ikke for å tjene penger på å selge. 
Det betyr at vi i noen tilfeller velger kostbare 
løsninger fordi vi ønsker høy bokvalitet. Det  
betyr også at de som kjøper de to ledige bolig-
ene, får mye for pengene, understreker Lunden. 

hjelp til organisering

– Vi hjalp borettslaget med etableringen, sier 
forvaltningssjef i SBBL Tore Larsson. – I praksis 
vil det si at vi tok oss av papirarbeidet knyttet 
til registrering i Brønnøysund, etablering av 
andelskapital for den første driftsperioden og 
den typen formaliteter. Det er mye som skal 
ordnes i etableringen av et borettslag. Vi kan 
dette, og de som bruker SBBL til en slik jobb, 
er trygge for at dette gjøres etter gjeldende 
lover og regler.

står for salget

Borettslaget Røråsen Panorama består av åtte 
leiligheter. Initiativtakerne skal ha fem av dem, 
og de tre siste legges ut for salg. – Vi har tatt 
oss av salgsprosessen. En leilighet er solgt, 
og de to andre ligger ute i markedet, sier eien-

domsmegler MNEF Tone Darrud i SBBLs salgs-
avdeling. Den jobben startet med fotografering 
og utarbeidelse av salgsprospekt. – Vi holder 
visninger og tar oss av kontrakter før prosessen 
ender opp med et oppgjør til borettslaget.

nytte av sbbls avtaler

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med 
utbyggerne av  Røråsen Panorama borettslag, 
hvor vi blant annet har bistått med etablering 
av borettslaget og salg av leiligheter. Det skal 
lønne seg å bruke Skien Boligbyggelag, og som 
kunde hos oss får man nyte godt av våre frem-
forhandlede stordriftsavtaler, sier økonomisjef 
Heidi Lunde. ••
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PLANER OM Å 
PUSSE OPP BADET?
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på alle kontante varekjøp!*  
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– Nå har «Håndbok i vedlikehold for boligselskap» kommet i en ny  
og oppdatert utgave. Den bør alle styrer ha minst ett eksemplar av, 
sier teknisk sjef i SBBL Per Furuheim.

ole bjørn ulsnæs

Heftet gir en god og lettfattelig oversikt over 
spørsmål knyttet til drift og vedlikehold av  
borettslag og sameier. 

–Tematikken er ikke ny, men den alltid viktig, 
sier Furuheim. – Vedlikeholdsveilederen er et 
godt verktøy for styret, som har ansvaret for at 
vedlikeholdet blir utført skikkelig.

Veilederen, som er utarbeidet av Bolig-
byggelaget TOBB, er på 100 sider, og tar for 
seg disse temaene:
• Lov og regelverk

• Styrets vedlikeholdsansvar
• Bygningskonstruksjoner
• Fasader
• Utvendig og innvendig fellesareal
• Byggtekniske installasjoner
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• Forsikring

– Her finnes enkle svar på hvilke plikter  
styrene har, og hva som er den enkelte beboers 
ansvar. Heftet har gode illustrasjoner og  
praktiske råd, sier Furuheim. ••

VEDLIKEHOLDSVEILEDEREN
– ALLE STYRER BØR HA 

Kvalitet siden 1959

BALKONGINNGLASSING - SOLSKJERMING
GRATIS BEFARING OG GODE TILBUD HELE ÅRET!

Hegdalveien 63, 3261 Larvik
Tlf 815 20 033
Mail: kundeservice@celcius.no
www.celcius.no

Markiser-Screen-Plissegardiner-Rullegardiner-Persienner-Lamellgardiner-Innglassing-Service
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Måltidene kan nytes ute: Her er det skapt en hyggelig  
atmosfære ved hjelp av lune farger og friske planter. 

bettina bjørn

tema: uterommet

Uteplass i  
ny drakt

Endelig er sommeren her, 
og det er på tide å sette ut 
hagemøblene. Hvorfor ikke 
gi dem nytt liv med et strøk 
maling, og gi uteplassen et 
personlig uttrykk?

Når sommerværet kommer, flytter vi måltider, 
lesestunder – ja, det meste av tilværelsen ut på 
uteplassen. Men når du endelig skal finne frem 
og ta i bruk utemøblene slår det deg kanskje 
at de ikke ser spesielt innbydende ut lenger. I 
stedet for å kjøpe nytt kan du enkelt og rimelig 
gi utemøblene nytt liv med et strøk maling.

en modig og morsom måte å skape en personlig 
stil på utemøblene er å velge markante farger. 
Bryt med det tradisjonelle og gi den klassiske 
dekkstolen en kraftig blåfarge eller en drakt 
i burgunder. Mal barnas møbler i fargene de 
liker best, og piff opp grillplassen med en sprek 
farge.

dristige fargevalg føles ikke like naturlig for 
alle, og vil du ha en mer dempet stil, kan du 
velge klassiske farger i den skandinaviske stilen, 
som grå og sandfargede nyanser, perlemor og 
havblå. Det viktigste er å finne farger du trives 
med, slik at du kan sette et personlig preg på 
utemøblene og møte sommeren med stil og 
fornyet energi.

Boligbyggelaget ditt har samarbeidspartnere 
som gir deg rabatt og bonus på kjøp av maling 
og hagemøbler. Se hjemmesiden. ••
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ole bjørn ulsnæs

– Det er uteområdet som binder folk sammen. Det er der vi treffes og slår 
av en prat, og vi møtes ute til sommerfest og andre samlinger i borettslaget, 
sier Lise Gram Dokka. Hun ledet borettslaget da fellesarealene for noen år 

siden ble kraftig oppgradert.

tema: uterommet

1

- UTEOMRÅDET ER VIKTIG
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Borettslaget Plassen i Skien satset nær fire 
millioner kroner på en omfattende renovering 
av uteområdene mellom rekkehusene. Etter 
oppgraderingen, som også omfattet en ny leke-
plass for de minste ungene, har det praktisk talt 
bare flyttet barnefamilier inn i laget. – Dette har 
virkelig vært viktig for oss, sier Gram Dokka. 
– Nå ser vi stadig at det kommer besteforeldre 
og barnebarn fra andre borettslag hit til oss for 
å leke og kose seg sammen.

for unger og voksne

– Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger etter 
at prosjektet stod ferdig, sier den avgåtte  
borettslagslederen. – Vi har lykkes i å tilrette-
legge området for alle. Her er det lekeplasser 
for ungene og møteplasser for oss voksne. Det 
betyr mye for trivselen. 

Uteområdene i borettslaget fikk et kraftig løft. 
En del veier ble lagt om, området er drenert, og 
masser er byttet ut. Alle de 46 inngangspartiene 
er belagt opp med smågatestein, heller og 
beplantning, og de interne veiene er utvidet 
med tanke på barnevogner og rullestoler. Alt 
arbeidet ble gjort etter kravene til universell 
utforming. Alle leilighetene og fellesområder 
kan nås med rullestol. 

1. Inngangsparti - Alle leilighetene fikk nye inn-
gangspartier med gatestein, heller og beplantning. 
Her er det flott å ta seg en prat over en kopp kaffe, 
sier Lise Gram Dokka og Anne Vigdis Ødegård.

2. Vask - Ann-Mari Johansen vasker gjerdet mens 
Kari Løvsletten Mikalsen rydder opp i gammelt 
rusk og rask.

 Kvalitet - Vi har satset på kvalitet hele veien, 
forteller tidligere borettslagsleder Lise Gram 
Dokka og nestleder Johnny Gudbrandstuen. 

brukte landskapsarkitekt

– Prosessen startet med at Feste Landskap/
Arkitektur ble engasjert til å tegne et forslag 
basert på ønskene vi hadde. – Vi ønsket å 
bruke eksperter for å få en god helhet på ute- 
områdene. Jeg var med i starten av prosessen. 
Det var viktig slik at vi fikk fram ønskene vi 
hadde for uteområdene.

Landskapsarkitektene la fram et forslag som 
var kostnadsberegnet til 2,5 millioner kroner. 
Med alle tilleggsarbeidene kom sluttsummen 
på ca. fire millioner.

– Resultatet er blitt veldig bra. Det var dyrt, 
men verdt hver krone. Vi ønsket at Plassen 
skulle bli et flott borettslag. Folk skulle være 
stolte av å bo her, forteller Lise Gram Dokka. 
– Landskapsarkitektene hjalp oss til å komme 
i mål med den ambisjonen. Vi fikk profesjonell 

hjelp og gode forslag til busker, trær og plener. Nå 
bærer eple- og plommetrærne frukter. Det er gøy.

feste 
Feste Landskap/Arkitektur styrte arbeidsproses-
sen på vegne av borettslaget. 

– Det var viktig for oss, sier Gram Dokka. – Vi 
hadde ikke verken kompetanse eller tid til å følge 
opp en så stor og omfattende prosess. Det er så 
krevende at det var helt riktig av oss å sette bort 
jobben til en profesjonell aktør.

– Bomiljø og trivsel er med på å skape god 
helse. Beboerne liker at det er pent rundt dem, 
og vi ser tydelig at folk følger opp og holder det 
ordentlig rundt omkring i borettslaget. Det at vi 
har valgt kvalitetsløsninger hele veien, har vært 
viktig for at resultatet har blitt så bra, avslutter 
Lise Gram Dokka. ••

2
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ole bjørn ulsnæs

– Det er på utsiden av dørene sine folk treffes. Tilhørighet og et godt naboskap blir til utendørs, 
påpeker senior landskapsarkitekt Trond Endresen hos Feste Landskap/Arkitektur.  – Når vi jobber 

med et prosjekt, er vi ikke først og fremst opptatt av kantsteiner, plener og beplantning.

– VI ØNSKER Å SKAPE GODE MØTEPLASSER

– Det er noen av midlene for å nå et mål om 
bedre omgivelser. Vi jobber med mennesker 
og omgivelser, og hovedmålet er å skape gode 
møteplasser. Du kan si at vi har et sosialt  
aspekt over arbeidet vårt. Vårt mål er å hjelpe 
borettslag, kommuner, eiere av eneboliger og 
andre kunder med å skape gode og funksjonelle 
uteområder, understreker Endresen. 

Feste Landskap/Arkitektur har kontor i 
Porsgrunn, på Kapp og i Tolga og jobber for 
private, borettslag, entreprenører og offentlig 
virksomhet over det meste av landet.

kunnskap og forståelse

– Nøkkelen til et godt uteområde er kunnskap 
og god kommunikasjon, forklarer landskaps-
arkitekten. – Jeg starter alltid prosessen med å 
finne ut hva som er brukernes ønsker og behov. 
Budsjettet er også avgjørende. Vi må ha en god 
dialog med oppdragsgiveren for å kartlegge 
ønskene og se hva vi kan få til, innenfor de 
økonomiske rammene som gjelder.

Prosessen starter ofte med at Endresen bruker 
noen timer ute i felt for å se hvilke kvaliteter som 
er i området.Han tar bilder og jobber fram en 
nå-status i etterkant før han starter jobben med 
endringer og utbedringer.

– Når en planlegger et uteområde, er det viktig 
å tenke over framtidig bruk og vedlikehold. Alt 
skal stelles og holdes i orden. Om en er glad i å 
jobbe ute, eller om borettslaget har entusiaster 

som gjør den jobben, kan en velge løsninger 
som krever mer vedlikehold enn om arbeidet 
skal settes bort til eksterne leverandører.

nye utfordringer på grunn av klima

– Jeg leter etter det som er spesielt og eksi-
sterende kvaliteter ved uteområdet vi skal  
utvikle. Hvilke utfordringer møter vi, og hva 
er oppdragsgiverens behov? Vi må også ta 
hensyn til vann- og avløpsledninger og annen 
infrastruktur, sier Endresen.

Værforholdene har endret seg dramatisk 
på få år. Nedbøren kommer oftere som store 
regnskyll, og det bør vurderes åpne overvanns-
løsninger som for eksempel fordrøynings- 
dammer, permeable dekker og andre løsninger 
for å handtere overvann.

– Vi jobber med det meste utenfor veggene 
og tar selvfølgelig hensyn til alle aktuelle forhold 
for å tegne et funksjonelt og pent uteområde.

økt verdi på leilighetene

Feste Landskap/Arkitektur har jobbet med 
uteområdet til Plassen borettslag i Skien. 
Prosessen startet med enkle, håndtegnede 
skisser av nå-situasjonen og av et forslag til 
utforming.
– Vi jobbet med fellesarealene og fant sammen 
med styret fram til gode løsninger for områdene 
mellom boligene. Vi tegnet inn møteplasser, 
lekeplasser, nye gangveier, uteplasser til leilig-

tema: uterommet

hetene og kom med forslag til oppgradering av 
inngangspartiene til leilighetene.

Etter at styret hadde sagt ja til skisseforslaget, 
begynte Feste Landskap/Arkitektur å utarbeide 
situasjonsplaner, byggeplaner og planer for 
utforming av detaljer som f.eks. trapper. Det 
ble laget beplantningsplaner og alt annet som 
måtte til for at borettslaget skulle få et fint  
uteområde.

Noen år etter er erfaringen at boligene har  
steget bra i verdi, og at satsingen på møteplasser 
og lekeområder har ført til at flere barnefamilier 
har flyttet inn.– Uteområdene er viktige når 
det gjelder både økt trivsel og verdiøkning, 
sier Endresen. – Det er en erfaring vi har fra 
flere prosjekter. 

avslutter med vedlikeholdsplan

– Vi tegner planteplan for busker, stauder og 
andre grønne vekster. Sommerblomster er det 
sjelden at vi kommer med forslag til, for det 
ordner folk selv, sier Endresen.

Jobben kan avsluttes med en skjøtselsveileder 
- et arbeidsverktøy for vaktmester eller andre 
som skal stå for vedlikeholdet. 

– Er det mulig å gjøre selve jobben selv etter 
at dere har tegnet og beskrevet alt som skal 
gjøres?

– Det anbefales ikke for et borettslag eller andre 
som har så store prosjekter. Men en huseier kan 
i prinsippet gjøre jobben selv, sier Endresen. ••

Uteområdene er viktige sosiale møteplasser, sier senior landskapsarkitekt Trond Endresen hos Feste Landskap/Arkitektur.
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tema: uterommet

Samarbeidet har 
gitt sommeridyll

Det er fruktbart med nært samarbeid mellom kommune og 
borettslag for å skape et aktivt uterom. Det er Måseveien 20 

Borettslag et godt eksempel på. 

Samarbeid om oppgraderinger har gjort at uteområdet er blitt en perle 
både for beboerne i laget, familier og andre i nærområdet og fra andre 
steder. Det er en yndet rekreasjons- og badeplass gjennom sommeren.

vinn-vinn-situasjon

– Vi har ryddet vår tomt og på kommunal grunn nede ved sjøkanten 
det siste tiåret, og det har gitt resultater. Kommunen har stilt opp på en  
positiv måte. Det som før var villniss og mye rot, er blitt fint og ryddig. 
Ned til stranden er det kommet en fint muret adkomst som gjør tilgangen 
dit mye lettere, behageligere og tørrere. Nye gjerder og forstøtningsmurer 
pynter opp rundt blokken, sier styreleder Steinar Angell. Han ser frem 
til sommerukene, med glade barn og voksne nede ved sjøen og på  
borettslagets fellesområde med plen og en flott grillplass med sitteplasser. 
Mange barnehager og skoleklasser tar turen ned til stranden når det er 
fint og varmt vær.

– Da er det virkelig lyden av sommer her. Man kjenner duften av fersk 
kaffe og grill-lukt - og folk bader og soler seg, smiler han. 

stor innsats

Angell forteller at det ligger svært mye arbeid bak de positive endringene 
av uteområdene og badeplassen. Resultatet har kun vært mulig med 
god deltagelse av beboere i laget og positiv holdning fra kommunen.

– Det er Kristiansund kommune som eier grunnen ved badeplassen, 
men vi rydder området hvert år på dugnad. Det er heldigvis mange 
ildsjeler i laget vårt. Kommunen stiller med containere og frakter bort 
det som ryddes, sier han og anbefaler lignende samarbeidsordninger 
for andre borettslag i landet som har mulighet for det. 

kveldssol

– Og når vi ønsker det, kan vi trekke oss tilbake til en av de de ni etasjene i 
blokken og nyte en fantastisk utsikt og kveldssol fra balkongene våre, helt til 
sola går ned i havet, sier Steinar, som har bodd i laget siden 1973 og opplevd 
oppgradering både av bygg og uterom fra starten av. Styremedlem Per Olav 
Weiseth, også han en stor ressurs for laget, har bodd der i ti år og stortrives 
blant trivelige naboer.

– Vi har mange pensjonister i borettslaget, og de står på. I tillegg har det 
kommet noen barnefamilier. Det synes vi er veldig kjekt, sier Weiseth.

1. Det er en fantastisk utsikt fra 7. etasje i boligblokken! Bildet er tatt for stranddugnaden. 
2. Styreleder Steinar Angell (t.v.) og styremedlem Per Olav Weiseth ser frem til lyden av 
sommer rundt Måseveien 20. 
3. Uterommet er forskjønnet med nye gjerder og forstøtningsmurer. 
4. Måseveien 20 sett fra ytterste del av badeplassen - i en liten idyllisk vik ved havet.

1

ove rødal
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2

3

4

lys

Laget har en vakker lyssetting rundt blokken som varmer alle 
som opplever den. Da er det stille og rolig, ingen gjennomgangs- 
trafikk i området. Borettslaget består av to- tre- og fireromsleiligheter 
og bomiljøet er stabilt. Folk trives. Mange av beboerne har solgt 
eneboligen for å få en lett og god botilværelse helt nede ved havkanten 
og oppleve den vidunderlige kontrasten mellom vinterro og glade  
sommerlyder. 

En variasjon som beriker! ••
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Grillburger
siri k. fagervoll ole bjørn ulsnæs

SOMMERENS BESTE

Det sier kokken Mateus Wesolowski. Han lærte grillhem-
melighetene av en kjøkkensjef fra Florida. I Jacob&Gabriels 
burger legger han til passion&love og lokale råvarer. 

Mitt råd er: Lag alt fra scratch. Gjør litt som førstemann 
på månen, utforsk og sjekk. Da blir det bra!
Wolowskis passion for gode råvarer startet med bestemor 
Sabina i Polen. 

– For meg var bestemor den beste kokka. Vi hadde 
masse tid og moro på kjøkkenet og mye god mat. 
Etter bestemor kom Mateus til et annet «kjøkken for  
lykkelige folk», grillrestauranten Jeff’s i Warsawa. 

– Der fikk jeg alle grilltriksa i høyt tempo og høy  
temperatur. Jeg ble bokstavelig talt «grillet» i Jeff’s løfte 
til gjester, 100% fornøyd eller pengene tilbake! 

kokken

 m
ateus wesolow

sk
i

– Bruk mye passion & love  
og  naturlige råvarer. Det er 
viktig når du skal servere 
enkel mat og lage det godt!
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Kvern din egen kjøttdeig
Her kommer kjøttkverna til heder og verdighet igjen. Bruk 
bibringe og høyrygg okse. Fettinnholdet må være minst 
20 prosent, ellers blir det tørt. Salte og pepre. 

Lag crispy bacon i ovn
Legg på bakepapir og stek på 170 grader. Det tørker ut 
baconet litt. Crisp opp baconet med grill tilslutt, bare kort 
tid. (Pass på så det ikke brenner).

Bland din egen majones 
Bland eggeplomme og olje (soya eller solsikke). Har du 
stekefett fra okse, er det enda bedre! Smak til med 1 ts 
eple edikk, sitron, salt og pepper. 

Bak brioche burgerbrød 
500 g hvetemel, 75 g sukker, 15 g gjær (fersk el. tørr), 7 
egg, 225 g smør. 
 
Bland mel, sukker, gjær, egg og kjør tilslutt inn smør i  
terninger. Lag emner à 80-90 g, og hev over natten. Bak 
ut, og hev til dobbel størrelse. Pensle med egg, og stek på 
165-170 grader i ovn til brødet får en lysebrun, gylden farge. 

Hjemmelaget pommes frites 
Bruk grillpoteter. Kutt i 1 cm staver. Stek i frityr eller kjele 
med olje, eller ovn. Trikset er å steke i 3 omganger. Første 
steking til lys potetfarge, ta ut og la hvile litt. Neste til 
lys gylden farge, ta ut og hvile, og tilslutt til ferdigstekt 
pommes frites. 

Burgeren - forme og grille
Form burgere i passelige størrelser, ca. 200 g kjøttdeig 
per burger.
Grilles og vendes på samme plass. Skyv ut på sidene  
burgere som skal være medium-rå, fortsett steking av de 
som skal være godt stekt. 
Legg på ost,  og topp med crispy bacon til slutt.

Server
Del brioche-brødet, legg på smør, og grill sidene i 10 sekunder. 
Legg på majones på begge grillsidene av burgerbrødet, så 
lagvis, salat, tomat, rødløk. Ha burger med ost og bacon i 
midten, og topp med burgerbrød. 
 
 Server med pommes frites. 

100% fornøyd. Garantert! ••

Fyr med ved 
Fyr opp grillen med bjørkeved.  

Da får burgeren en fantastisk røyksmak. 

Temperatursjekken
Hold hendene 20 centimeter over grillvarmen  
og tell til fire. Når du må ta vekk hendene på 4,  

da er grillen varm nok. 

SLIK GJØR DU 

• Kjøttdeig 
• Bacon
• Ost
• Salat, 
• Tomat,
• Rød løk 
• Majones
• Salt, pepper
• Burgerbrød
• Pommes frites

INGREDIENSER

kokken

 m
ateus wesolow

sk
i

Grilltips
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MAROKKO
Har du lest «1001natt?» Eller sett filmen «Casablanca?»  Nesten garantert har du 

lest Thorbjørn Egners  bok «Kardemommeby?» Fellesnevneren er at inspirasjonen er 
hentet fra eventyrlandet Marokko, et land som har inspirert mangfoldige kunstnere 

med sitt mangfold av farger, lukter og smaker.

myriam h. bjerkli

Vår rundtur i Marokko starter i UNESCO-
byen Marrakech. Som flere tradisjonelle byer 
i Marokko er medinaen omgitt av en festnings- 
voll. Hele medinaen er som en reise til  
fordums tider, med livlige souker, myldrende 
gater og basarer, fylt med folkeliv og orientalsk 
atmosfære. Bugnende av skinnvarer, silke- 
skjerf, spennende krydder, te og mye annet 
som vi slett ikke visste at vi ønsket oss. 
Djemaa el Fna-plassen er selve hjertet i  
medinaen. Hen vandrer vi mellom boder som 
tilbyr alt fra medisinske urter til konditorvarer, 
nytende på en leskende, nypresset appelsin-
juice. Plassen er oppført på UNESCOs liste 
over verdens kultur- og naturarv og å vandre 
her, er som en reise i 1001 natt.

Etter en rundtur i markedets mange irrganger, 
besøker vi en restaurant som hevder å være en 
av de tre beste marokkanske restaurantene i 
Marrakech. Restauranten er en gammel riad, 
et tradisjonelt marokkansk hus/palass med 
en innvendig «hage», som ligger i den sjar- 
merende medinaen (den gamle bydelen). Her 
får vi en smakfull introduksjon til det smak-
fulle marokkanske kjøkkenet, underholdt av 
folkloremusikk og magedans.

atlasfjellene

I horisonten, sør for Marrakech reiser de  
mektigste Atlasfjellene seg, og med Nord-
Afrikas høyeste fjelltopp på 4165 m.o.h. er 
den et imponerende skue.  Jeepsafarien dagen 
etter,  tar oss med forbi store vannreservoarer, 

gjennom pittoreske landsbyer, og langs fro-
dige daler. Dette er en del av «berberriket», et 
område som er kjent for sitt flotte og fargerike 
håndverk. Berberne er også kjent for sin gjest-
frihet, og en teseremoni i et privat berberhus 
gir et fint innsyn i en tradisjon som er en viktig 
del av hverdagen for de fleste marokkanere.

kardemommebyen essaouira

Langs den over 3500 km lange kystlinjen til 
Marokko ligger Essaouir, kjennetegnet av  
sterke kontrastfarger, kalkhvitt og lapisblått. På 
den travle havnen klargjøres agn og fiskebåter, 
og med mer enn 240 forskjellige fiskearter er 
utvalget upåklagelig. 
En spasertur fra havnen til souken, via sqalaen 
er som å gå i fotsporene til kjendiser som Jimi 
Hendrix, Leonard Cohen, Orson Welles og 
Thorbjørn Egner. 
 
casablanca 
Casablanca, er Marokkos økonomiske sentrum 
og eneste metropol, og i dag langt mer moderne 
enn hva vi husker fra den romantiske film-
klassikeren med samme navn.  Casablanca er 
et viktig knutepunkt mellom øst og vest, og her 
er det gode shoppingmuligheter. Mot havet 
ruver Hassan II-moskéen, det nest største 
religiøse byggverket i verden, bare forbigått av 
moskeen i Mekka. Moskeen, som er åpen for 
turister, er rikt utsmykket med zellij-mosaikk, 
marmor, granitt, onyks, sedertre, messing 
og titan. ••
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reisetipset

 Kardemommebyen Essaoiura 

1. Marokkanske tepper er populære å kjøpe med seg hjem. 
 
2. Båter i Essaoira. 

 Marokkansk bakhage, Riad i Marrakech.

2

1
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www.fjordfiesta.com

Spisestuestol Skandia Junior
Design: Hans Brattrud
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Lett Middels

kryssord og sudoku

Det er sommer og sol og tid for å sette 
seg ut på balkong eller terrasse og kose 
seg med Bomagasinets kryssord og 
sudoku. Det er ingen bedre hjernetrim 
enn disse hobbyene!
 
Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd 
hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd 
til tre vinnere av sudoku.
 
Merk konvolutten med Kryssord 2-2017 
eller Sudoku nr. 2-2017. Sendes til TIBE, 
postboks 473, 6401 Molde.

Innsendingsfrist: 1. august 2017

LØSNING KRYSSORD NR. 1, 2017

Vinnere kryssord:
Anne M. Harberg, 6510 Kristiansund N
Jorunn Follaug, 3719 Skien
Aslaug Lyngstad, 6412 Molde

Vinnere sudoku:
Gretha Olsen, 4824 Bjorbekk
Cathrine Henriksen, 3716 Skien
Odd M. Holmsnes, 5515 Haugesund

Jeg har løst det!

kryssord sudoku

Navn  
 

Adresse 

Postnr./Sted

Fyll ut kontaktinformasjonen  
din nedenfor og kryss av.

Kryssord
&
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jusspalten

NABOTRÆR

- KILDE TIL IRRITASJON?
Busker og trær kan være kilde til stor irritasjon naboer imellom.  
Ett og samme tre kan være til glede for naboen fordi det skjermer mot  
sol og innsyn, samtidig som du sjeneres fordi det hindrer utsikt og fører  
til skygge på uteplassen.

av elisabeth aas nilsen   
advokat, nbbl

Mange kjenner til nabolovens regler om trær 
mellom to eiendommer, men hvilke regler gjelder 
innad i boligselskapet?

naboloven gjelder ikke

Naboloven gjelder for rettsforholdet mellom to 
grunneiendommer, og kan derfor ikke brukes 
for trær innad i et borettslag eller sameie. 
Spørsmål rundt trær og busker må da løses 
på grunnlag av de reglene som gjelder i bolig- 
selskapet. 

Det kan vedtas egne regler for trær, mest 
hensiktsmessig i husordensreglene. Dersom 
boligselskapet ikke har fastsatt regler for trær 
og busker, må spørsmålet om et tre er lovlig 
løses på bakgrunn av bestemmelsene i boretts-
lagsloven eller eierseksjonsloven. 

reglene i borettslags- og eierseksjonsloven

Ingen av lovene inneholder regler som konkret 
omhandler trær, men det gjelder et generelt 
prinsipp om at bruken av boligen og fellesarea-
lene ikke må være til urimelig eller unødvendig 
ulempe for de andre eierne (borettslagsloven § 
5-11 første ledd og eierseksjonsloven § 19 første 
ledd). 

Dersom et tre på boligselskapets område er 
til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe 
for de andre eierne, vil det være i strid med 
loven.

Hva som skal til for at et tre anses for å være 
til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe 
må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. 
Mindre ulemper må man som nabo finne seg 
i, men er treet for eksempel i en slik stand at 
det står i fare for å velte, og dermed er til fare 
for skade på personer eller eiendom, så vil det 
være ulovlig. Et tre som medfører store skygge-
virkninger for en bolig, mye nedfall av blader o.l. 

vil nok, alt etter omfanget, også kunne anses 
for å være til urimelig ulempe.

hvem kan bestemme at et tre skal fjernes?
Styret må i utgangspunktet ha myndighet til 
å beslutte hvorvidt et tre som befinner seg på 
fellesareal skal fjernes. Dette må anses som 
alminnelig vedlikehold og forvaltning av  
eiendommen og således være en del av styrets 
oppgaver, jf. borettslagsloven § 8-8 og eier-
seksjonsloven § 40. Dette kan imidlertid stille 
seg annerledes dersom det gjelder fjerning av 
mange trær, eller det er snakk om et tre som 
er av stor estetisk betydning for eiendommen, 
for eksempel et stort tuntre. Da kan en fjerning 
innebære en så stor endring av tomten at det 
krever to tredjedels flertall på generalforsam-
lingen/sameiermøtet, jf. borettslagsloven § 8-9 
andre ledd bokstav a og eierseksjonsloven § 30 
andre ledd bokstav a. Det skal uansett under-
strekes at generalforsamlingen og sameiermøte 
på vanlig måte kan instruere styret. Mener et 
flertall at treet skal fjernes eller få stå, så må 
styret rette seg etter det.

Befinner treet seg inne på tilleggsdelen til 
den enkelte seksjon, eller areal andelseieren har 
fått eksklusiv bruksrett til, står nok ikke styret 
eller generalforsamlingen/sameiermøtet like 
fritt. Men er treet til en slik skade eller ulempe 
som loven legger ned forbud mot, eller i strid 
med vedtatte husordensregler, har fellesskapet 
grunnlag for å kreve at det fjernes. ••
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personlig økonomi

christian f. bjerknes
rådgiver, nbbl

Boligmarkedet har vært hett det siste året, hovedsakelig drevet av lav rente og bedring i 
norsk økonomi. Oppgangen er forsterket av flere år med lav boligbygging i pressområder.

SEKS GRUNNER TIL AT 

BOLIGPRISVEKSTEN DEMPES

NBBL forventet ved inngangen til året at  
boligprisene på landsbasis vil stige med om lag 
fem prosent i 2017, og vi ser ingen grunn til å 
endre denne prognosen basert på utviklingen 
i første kvartal. I løpet av året forventer vi også 
at de regionale forskjellene vil avta. 

Tidligere har det vært liten variasjon i pris-
veksten (prosent) rundt om i landet, men det 
siste året har vi hatt et tredelt boligmarked; 
svak utvikling i oljetunge Rogaland og andre 
områder tilknyttet oljenæringen, høy vekst de 
fleste andre steder og eksplosiv boligprisvekst 
i hovedstaden. 

Nå er det imidlertid flere faktorer som taler for 
et taktskifte i boligmarked og at prisveksten vil 
dempes til et mer bærekraftig nivå. 

1. Renten. Rentebunnen er sannsynligvis nådd, 
til tross for at Norges Bank ikke utelukker yt-
terligere rentekutt. Uansett er muligheten for 
lavere boliglånsrente begrenset, mens det 
ikke kan utelukkes en betydelig høyere boli-

glånsrente i løpet av noen år. Én risikofaktor 
er imidlertid at renten allerede er på et så lavt 
nivå, at nivået i seg selv fortsatt øker presset 
på realaktiva som eiendom.  

2. Boligbygging. Boligbyggingen har økt kraf-
tig de siste to årene og har ikke vært høyere 
siden tidlig på 80-tallet. De siste tolv månedene 
har det blitt gitt 38.080 igangsettingstillatelser 
til nye boliger. Samtidig blir befolkningsveksten 
stadig lavere sammenlignet med rekordveksten 
fra noen år tilbake. I 2016 økte Norges befolk-
ning med 44.302 personer. Sett i lys av at det i 
gjennomsnitt bor 2,2 personer per husholdning 
kan vi i dag si at boligtilbudet er på et bra nivå. 

3. Etterspørselssiden. Det er mye som tyder 
på at boligprisveksten på Østlandet har blitt 
drevet av psykologi og forventninger om sterk 
prisvekst. Psykologien endrer seg raskt, senest 
for ett år siden var det «ingen» som forventet 
at boligmarkedet skulle ta fullstendig av fra 
påsketider. Tvert imot var den rådende opp-
fatningen at boligprisveksten skulle «flate ut» 
på et moderat nivå. Dette illustrerer hvor raskt 
psykologien kan snu og hvor vanskelig det er å 

forutsi etterspørselen i markedet på kort sikt. 
4. Norsk økonomi. Norsk økonomi bedres 

stadig i etterkant av oljeprisfallet, men veksten 
er fortsatt kun moderat. Det fører til måtehold 
i lønnsoppgjøret og kan dempe betalingsviljen 
og evnen til potensielle boligkjøpere. 

5. Boliglånsforskriften. En strammere boli-
glånsforskrift fra nyttår kan gjøre det vanskeli-
gere å få boliglån og dermed dempe etterspør-
selen etter bolig.

6. Høyt gjeldsnivå. Sist, men ikke minst så er 
boligprisene og husholdningenes gjeldsbyrde 
kommet opp på et høyt nivå, historisk sett. 
Det tilsier en mer moderat boligprisvekst de 
kommende årene. ••



Bomagasinet nr. 2, 2017 medlemsblad for skien boligbyggelag
29

– Hybridmalinger kombinerer de beste egenskapene fra  
oljemaling og akrylmaling sier butikksjef hos Fargerike C.  
Christoffersen Finn Dagstad. – Vi anbefaler Baron Ultra eller  
Jotun Ultimat til de som skal i gang med å male husveggene.

MEDLEMSFORDEL

ole bjørn ulsnæs

ANBEFALER HYBRIDMALING PÅ

HUSVEGGEN

Hybridmaling er – enkelt forklart – en miks av 
akrylmaling og oljemaling, som gir det beste 
fra to verdener. Oljen trekker inn i treverket 
og gir maksimal beskyttelse. Akrylen gir en  
diffusjonsåpen og flott overflate.

– Denne typen maling tørker fort, så det er 
mulig å rekke to strøk på en dag. Den er også 
mindre utsatt for svertesopp, men det er likevel 
viktig å vaske huset en gang i året, understreker 
Dagstad.

se på hele huset

Butikksjefen forteller at det blir mer og mer 
fokus på å ta hele huset når en først er i gang 
med utvendig vedlikehold. Det betyr at taket og 
grunnmuren også bør vedlikeholdes. 

–  TakSitt er et meget godt produkt for ved-
likehold av tak, forteller Dagstad. Det er en 
spesialmaling som benyttes til behandling av 

asfalt takpapp, sement takstein, bølgeblikk 
og galvaniserte plater. Malingen kan forlenge  
takets levetid med mange år. 

Grunnmuren skal behandles med diffusjons-
åpne spesialmalinger. Muren kan være en  
utfordring i forhold til fuktighet. Men det er ikke 
alltid at problemet ligger i selve muren. Dersom 
en må male ofte, kan det ha flere årsaker, f.eks.  
at dreneringen ikke er god nok. 

jobben begynner med grundig vask

Vi har hatt en kald og våt vår. Det er flotte  
forhold for vask av huset. – Såpa skal ikke tørke 
på veggen. Derfor er det flott å gjøre vaske-
jobben i regnvær. Det er bare å ta på seg regn-
jakke og sydvest og gå i gang, sier Dagstad. 
– Rent, tørt og fast - det er stikkordene for å få 
et godt og varig resultat. Vask veggen grundig, 
og la den tørke før malingen begynner. Det er 

også viktig å fjerne fliser og alt som ikke er fast 
treverk fra veggflaten.

Til maling av panel anbefaler han altså  
hybridprodukter. I tillegg til at malingen er lett 
å jobbe med, holder den dobbelt så lenge som 
tradisjonelle oljemalinger. 

– Vi har selvfølgelig også tradisjonelle olje-
malinger eller beis for huseierne som foretrekker 
å bruke det. Kundene våre har ulike ønsker, og 
vi har fullt utvalg av alle varianter.

Uansett hva en maler med, er det viktig å 
huske på endeveden. Her er det en dryppkant, 
så det er viktig å male grundig for å unngå 
fuktopptak.

– Vi hjelper også kundene våre med farge-
setting, forteller butikksjefen. – Ta med bilder 
av huset, helst bilder der omgivelsene også er 
med, og kom til butikken, så skal vi finne gode 
løsninger. ••

Tak: TakSitt er et godt produkt for vedlikehold av 
takstein eller takpapp, sier butikksjef hos Fargerike C. 
Christoffersen Finn Dagstad.

Utstyr: Det er viktig å ha riktig utstyr når en går i gang med malerjobben, sier butikksjef Finn Dagstad.
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SBBL-medlemmer har 20 prosent rabatt på lysrør og lyspærer, fem prosent rabatt på lamper og fem prosent bonus settes inn på fordelskortet. 

– Godt lys er viktig. Belysning gjør noe med humør og trivsel. 
Derfor legger vi stor vekt på å veilede og planlegge sammen 
med kunder riktig valg av lamper og lyspærer, sier lysekspert 
og butikksjef Jane Berntz Haugen hos Auensen. 

Haugen inviterer til ny moderne butikk i 
Kongensgate i Skien sentrum.

– Kom til oss, eller bestill en lysrådgiver, 
oppfordrer Haugen. – Vi hjelper deg med å 
lage belysningsplan hjemme eller på arbeids-
plassen, og du får forslag til konkrete belys-
ningsprodukter og prisoverslag.

Auensen Lamper & Interiør har vært i Skien 
siden 1907 og er en institusjon og faghandel 
med lang lysfaglig ekspertise, som følger med 
på trender og utvikling. 

se muligheter

– Kundene våre vil ofte ha hjelp til å se  
 mulighetene hjemme hos seg selv. Derfor 
reiser vi gjerne på hjemmebesøk, sier butikk-
sjefen. – Tjenesten er gratis om en handler 
lampene sine hos Auensen Lamper & Interiør.

– Det er ikke alltid så lett å stå i butikken 

og se hvordan ulike lamper kan passe inn 
hjemme. Derfor liker vi å møte kundene der 
lampene skal henge. Jeg starter gjerne med 
å snakke om behovet og spør om hvilket  
budsjett kundene tenker seg. Ut fra det gir jeg 
råd om riktig belysning som passer inn i den 
stilen kunden har.

Auensen Lamper & Interiør har et bredt 
spekter av lamper fra eksklusive, håndlagede 
lamper til rimeligere løsninger.

lys opp humøret 
− Det er lettere å selge lamper enn gode be-
lysningsplaner, men alle vil ha stor nytte og 
glede av å få noen gode råd før man kjøper inn 
lamper og lyspærer, mener Haugen. 

− Belysning virker som sagt inn på både  
humør og trivsel, så lys opp humøret gjennom 
å planlegge litt, oppfordrer lysekspert Haugen. ••

GRATIS HOS AUENSEN

MEDLEMSFORDEL

PROFESJONELLE BELYSNINGSRÅD ER 

ole bjørn ulsnæs

  Gode råd: Moderne, klassisk eller tidløs belysning, vi 
hjelper med å finne lamper og lyspærer som passer inn 
hjemme hos deg eller på arbeidsplassen, sier lysekspert og 
butikksjef Haugen.

Velkommen: Vi gleder oss 
til å se deg i vår nye butikk i 
Kongensgate ved busstorget i 
Skien sentrum, sier butikkmed-
arbeider Mona Tjønhaug. 
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To billetter for prisen av en, fire billetter for prisen av to -  
eller halv pris for alle. Uansett hvordan en regner, er det billig 
for SBBL-medlemmer å se Odd spille hjemme i sommer. 

SBBL og Odd samarbeider. Det kommer  
medlemmene til gode i form av rabatter på 
kampbilletter i sommer. To for prisen av en, 
det er tilbudet på Odds fire hjemmekamper i 
juli og august.

to for en

• 2. juli: Odd- Sarpsborg 08
• 16. juli: Odd-Viking
• 6. august: Odd-Sogndal
• 20. august: Odd-Sandefjord

– Ta med familie, venner eller hvem som 
helt og møt opp på kamp i sommer, opp-
fordrer Odds billettsjef Kristian Hauge. – To 
for en-tilbudet kan ganges opp så mye folk vil. 
Det er ingen begrensninger på antall billetter 
i denne ordningen.

Billettene kan kjøpes på www.odd.no eller i 
billettsalget på utsiden av stadion. Meny Saga 
og Kiwi Falkum selger også billetter.

– De som skal kjøpe billetter i ett av ut- 
salgene, må huske å ta med seg medlems-
kortet. Det blir lagt ut info om rabattkoden 
som skal brukes på SBBLs hjemmeside, og de 
som har aktivert medlemskortet får en epost 
med nødvendig informasjon, sier Hauge.

godt besøk

Så langt har ikke Odd imponert spillemessig, 
men poengfangsten er god. Det er også  
besøket på Skagerak Arena. Tilskuertallet på 
kampene i årets eliteserie har gått ned hos de 
fleste lagene, men ikke for skienslaget. Odd 
har en liten vekst i tilskuerantallet. 

– Det er jo ikke snakk om stor vekst, men 
vi har en økning, og det er vi fornøyde med, 
sier Hauge. Han tror at fotballinteresserte vil 
fortsette å finne veien til stadion. 

– Kampen mot Sandefjord er det nærmeste 
vi kommer et lokaloppgjør, så da håper jeg 
på godt besøk. Vi venter også besøk fra våre 
tyske supportere. Flere av dem reiser på ferie 
til Norge, og da benytter de anledningen til å 
legge turen innom Skien for å se sin norske 
favorittklubb spille. 

Den tyske interessen for Odd er et resultat 
av Europacup-kampene i 2015. Odd har hatt 
kontakt med Borussia Dortmund siden, og 
har fått mange venner i Tyskland.

– Spesielt, men veldig hyggelig, mener  
billettsjefen. ••

ole bjørn ulsnæs

ODDKAMP
TA EN VENN MED PÅ 

MEDLEMSFORDEL

  Jubel: Kom på stadion og vær med på å heie Odd 
oppover på tabellen, oppfordrer billettsjef Kristian Hauge.



Snart får 2,9 millioner strømkunder nye, automatiske 
strømmålere. Det er en naturlig utvikling i et samfunn 
hvor digitalisering åpner for en enklere hverdag og 
nye muligheter for oss alle.
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SMARTE STRØMMÅLERE I EN

DIGITAL VERDEN

automatisk

– Hvorfor burde vi være glad for at vi nå får nye 
strømmålere?

– Digitale løsninger har gjort hverdagen  
enklere for oss på mange områder, sier markeds- 
sjef i Kraftinor Frank Sundermeier. –Vi slipper å 
fylle ut selvangivelsen, legeresepter finner veien 
til apoteket på egenhånd, vi betaler regninger 
i nettbanken og kjøper buss- og flybilletter på 
mobilen. Tiden er med andre ord overmoden for 
å digitalisere strømnettet, og innføring av nye 
målere er et viktig ledd i dette. Først og fremst 
blir det enklere for deg som kunde. 

– I tillegg får alle en mer presis strømregning. 
Snart kan du betale for det strømmen koster 
akkurat den timen du bruker den. Da blir det 
også mer å spare på bruk av smarte løsninger 
for energistyring i hjemmet. 

trygt?
– Er du sikker på at vi ikke blir lurt med disse 
nye målerne? Det ryktes at målerne kan vise 

for mye forbruk?
– Alle nye strømmålere som installeres er 

både typegodkjent, kontrollert på fabrikken og 
testet av montøren. Du kan med andre ord være 
trygg på at den viser riktig forbruk. Dersom du 
ikke har lest av den gamle måleren på en stund, 
kan det imidlertid være at du får en avregning på 
første faktura som er høyere eller lavere enn det 
du er vant med. Over tid vil dette normalisere 
seg, beroliger Sundermeier.

– Hvilke erfaringer har dere gjort så langt med 
bytte av strømmålere?

– Undersøkelser viser at tre av fire som har 
fått ny måler, er positive. Men det vil alltid være 

noen som er skeptiske. Datatilsynet har vært 
opptatt av at forbruksdata som samles inn ikke 
kommer på avveie eller blir misbrukt, forklarer 
Sundermeier. – Nettselskapene er underlagt 
like strenge regler som bankene når det gjelder 
personvern og sikkerhet. 

– Jeg vil derfor anbefale alle i Skien BBL om 
å se positivt på bytte av måler slik at hverdagen 
blir enklere ved automatisering av målerdata. 
Dersom du ønsker lavere strømregning er det 
reduksjon av forbruket og riktig strømavtale som 
gjelder. Ved å bytte til Medlemsstrøm, vil du få 
en strømpris som sannsynligvis ingen andre 
kan matche avslutter Sundermeier. ••

DIGITAL STRØMMÅLING VIL GJØRE  
HVERDAGEN ENKLERE FOR OSS, SIER  
MARKEDSSJEF I KRAFTINOR,  
FRANK SUNDERMEIER.

ole bjørn ulsnæs



I 2010 la Norges vassdrags- og  
energidirektorat (NVE) ned forbud  
mot fellesmåling av strøm i borettslag.  
– Det betyr høyere nettleie for oss, 
sier borettslagsleder i Falkum II, 
Arne Nicolaisen.
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I forbindelse med innføring av automatiske 
strømmålere (AMS) er det slutt på felles- 
måling i borettslaget. Fra 2006 og fram til 
nå har borettslaget betalt for fire strømabon-
nement – ett til hver av de de fire blokkene. 
Nå er ikke den ordningen tillatt lenger, og 
alle boenhetene får hvert sitt strømabon-
nement. – Det betyr at beboerne hos oss 
får høyere nettleie. Jeg vil anta at økningen 
blir ca. 1 000 kroner i året, sier Nicolaisen.

forbudt i 2010
NVE forbød i 2010 borettslag å fortsette 
med fellesmåling etter at smarte strømmåle- 
systemer er ferdig innfaset i 2019, skriver 
Teknisk Ukeblad. Fellesmåling blir kun tillatt 
i tilfeller der ekstrakostnadene ved å installere 
separate målere, blir urimelig høye. En rekke 
borettslag har klaget avslag på søknad om  
fellesmåling inn for NVE. Nå opplyser NVE  
til Teknisk Ukeblad at de har behandlet flere 
av klagene, men ikke gitt noen medhold. 
Direktoratet opplyser at de vil avvise alle  
klager som ikke viser til vesentlige ombygg- 
ingskostnader ved omlegging til individuell 
måling.

– Vi startet med fellesmåling i 2006, forteller 
Nicolaisen. – Grunnen var at vi da fikk stordrifts-
fordeler når vi gikk fra 12 private abonnement 
til ett storkundeabonnement for hver blokk.

politisk begrunnelse

Hver boenhet har spart ca. 1 000 kroner årlig på 
ordningen. Hver leilighet har en forbruksmåler, 
og strømforbruket faktureres etterskuddsvis 
fra SBBL.

En konsekvens av fellesmåling er at alle  

HVER BOENHET HAR SPART  
CA. 1 000 KRONER ÅRLIG  
PÅ ORDNINGEN.

ole bjørn ulsnæs

SLUTT PÅ  
FELLESMÅLING  
AV STRØM

boenheter i borettslaget må kjøpe strømmen  
fra samme leverandør. Den politiske begrunn- 
elsen bak forbudet mot fellesmålere var i  
hovedsak at hver abonnent skulle stå fritt 
til selv å bestemme hvor de skulle kjøpe 
strømmen sin fra. Det er ikke mulig når en har 
fellesmåling.
– Vi har aldri hatt ønske fra noen av beboerne 
våre om at de ønsker seg ut av denne ordningen. 
Vi har et vedtak fra generalforsamlingen som 
gir styret fullmakt til å forhandle fram best  
mulig strømavtale for våre medlemmer. Det 
sier seg selv at vi kan oppnå god pris når vi for-
handler på vegne av 48 kunder, sier Nicolaisen. 

– Vi har byttet leverandør siden 2006. Nå  
kjøper vi strøm fra Kraftinor, som gir oss de  
beste vilkårene akkurat nå.

slutt i juni 
– Hva skjer med strømmålingen hos dere nå?

– I løpet av juni kommer de nye målerne på 
plass i sikringsskapene. Elektro 4 gjør den jobben 
for nettleverandøren, for de kjenner opplegget 
her hos oss fra før, sier Nicolaisen. – Da er en 
periode med fellesmåling over for oss. Det er 
synd, for dette blir dyrere for beboerne våre. Vi i 
styret jobber hele tiden for å holde kostnadene 
nede, men dette kan vi ikke gjøre noe med. ••

  Nye målere: Tiden med felles innkjøp av strøm er over for oss. I juni blir disse målerne byttet ut med nye automatiske 
strømmålere. Det betyr at nettleien blir dyrere, sier leder for borettslaget Falkum II Arne Nicolaisen.
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lavere fyringsutgifter
Lavere fyringsutgifter og mindre støy er de mest merkbare endringene  
etter at borettslaget Gimsøy VIII har skiftet vinduer, etterisolert veggene  
og fått ny kledning på byggene. 

Borettslaget, som består av 28 vertikaldelte  
leiligheter fordelt på syv bygg, har investert 
ca. 16 millioner kroner i en kraftig opp- 
gradering av boligene. Det er også bygget nye 
inngangspartier og nye terrasser. 

tilstandsrapport og generalforsamlinger

Det var virkelig på tide å få tatt noen vedlike-
holdsgrep i borettslaget. Opp gjennom årene 
har beboerne vært opptatt av lav husleie, 
og det var kun gjennomført helt nødvendig 
vedlikehold. Noe kledning var byttet, og det 
var gjort forsøk på etterisolering, men jobben 
var gjort klattvis og usystematisk. 

– Denne prosessen begynte med en grundig 
tilstandsrapport gjennomført av Teknisk  
avdeling i SBBL, forteller lederen av boretts-
laget Jan Inge Sæteren. – Konklusjonen var 
at kledningen måtte byttes, vinduene skiftes, 
og det burde dreneres rundt byggene. Det var 
også rett før vi fikk fyringsforbud i de gamle 
pipene, så de måtte også utbedres.

Rapporten førte til at medlemmene i  
borettslaget gikk inn i en diskusjon om hva 
som skulle gjøres. Etter en ordinær og to 
ekstraordinære generalforsamlinger var det 
enighet om å droppe dreneringen og gå for 
oppgradering av byggene med ny kledning, 

OPPGRADERING GA

ole bjørn ulsnæs
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Det var hensiktsmessig 
rent økonomisk å ta hele 

jobben samlet.

nye vinduer og utbedring av pipene.

ikke satt av penger til vedlikehold

– Vi valgte ikke den billigste løsningen. 
Beboerne var enige om å satse på kvalitet og 
langvarige løsninger. Men borettslaget har ikke 
vært flinke til å sette av penger til framtidig 
vedlikehold. Det betyr at vi har måttet låne 
ganske mye, og at husleien har steget en del. 
Det er konsekvensen av at tidligere beboere 
overlater kostnadene til sine etterkommere, 
mener Sæteren.

Arbeidene begynte i august 2015 og var  
ferdige på vårparten året etter. – Vi leide inn 
Olav Langåsdalen fra Teknisk avdeling i SBBL 
som prosjektleder. Det var et godt valg, for det 
er ikke enkelt for en borettslagsleder å følge opp 
denne typen arbeid, sier Sæteren. – Jeg hadde 
mye jobb med møter, befaringer, telefoner og 
mailer, og vi hadde mange styremøter i perio-
den. Likevel var det godt å ha en profesjonell 
prosjektleder med i prosessen.

ny kledning og vinduer

Alle de syv byggene har fått ny kledning, og 
veggene er blitt etterisolert med 5+5 cm. iso-
lasjon lagt i kryss. Planen var å legge vanlig 
kledning og så male, men entreprenøren, 
Veidekke, spurte om borettslaget ikke heller 
ville ha Vestlandskledning som var impregnert 
og innsatt med olje. Kostnaden ble den samme, 
for selv om kledningen var dyrere, sparte en 
kostnadene til maling.

– Det var et smart valg. Nå har vi fått en  
kledning med lang levetid og enkelt vedlikehold. 
Det eneste vi bør gjøre, er å olje kledningen 
etter 10 år – ikke fordi det er påkrevet, men for 
utseendes skyld.

Det er også satt inn nye vinduer i alle leilig-
hetene. Utgangsdørene ble byttet for få år  
siden, så de ble beholdt.

– I vinter merket vi helt klart at leilighetene 
er blitt mye varmere. Energiutgiftene har gått 
ned. Leilighetene har også blitt mye bedre med 
hensyn til støy utenfra, sier borettslagslederen.

nye terrasser og inngangspartier

Alle leilighetene har fått nye terrasser på 25 
kvm. Det er bygget nytt tak som går 2,5 meter ut 
fra veggen, slik at halve terrassen er overbygget.

– Vi har også bygget nye og større inngangs-

partier i alle boligene. Der valgte vi galvanisert 
metallrekkverk for å lette framtidig vedlikehold. 
Sammen med nye pipeløp og lydisolerte lufte-
ventiler betyr alt vi har gjort, en betydelig opp-
gradering av borettslaget vårt. Det var på tide, 

men nå er vi godt fornøyde, sier Sæteren. –Det 
var hensiktsmessig rent økonomisk å ta hele 
jobben samlet. Om vi hadde delt opp dette 
i flere mindre prosjekter, hadde vi fått store 
ekstrakostnader til rigging. ••

3 Nye terrasser: Byggene har fått 
ny kledning og det er bygget 25 kvm. 
store terrasser utenfor hver leilighet, 
forteller Jan Inge Sæteren.

Inngangsparti: Leder for borettslaget 
Gimsøy VIII Jan Inge Sæteren kan 
kose seg med bikkja på trappa i det 
nye inngangspartiet.
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SBBL INVITERER DEG TIL Å FORESLÅ 

BO- OG NÆRMILJØTILTAK
Bomiljø er viktig. For deg som  
medlem, for oss som organisasjon 
og for de nærområdene du og din 
bolig er en del av. Nå inviterer vi alle 
til å foreslå tiltak som kan være med 
på å heve kvaliteten på bomiljøet.

hva kan få støtte

Statuttene setter noen rammer for drift og volum 
på fondet. Men statuttene setter i mindre grad 
rammer for hvilke tiltak som kan være aktuelle. 
Bo- og nærmiljøtiltak i vid forstand er innenfor 
målet. Om det er fysiske, sosiale eller tekniske 
tiltak på bygninger, uteområde eller annet som 
er ønsket, så er det bare å søke. Er det behov 
for forskjønning eller kanskje en kunstnerisk 
utsmykning i det offentlige rom som du tenker 
kunne vært en glede for både medlemmer og 
ikke-medlemmer i ditt nærområde, ser vi frem 
til en søknad fra deg.

hvordan går du frem for å lansere ide?
Frist for å søke er 1. september. Det betyr at du 
har tre måneder på å klekke ut en idé og tenke 
gjennom hvordan tiltaket kan presenteres i en 
enkel skriftlig søknad. SBBL vil bidra med å ta 
ansvaret for fremdrift/realisering. Men lokale 
interesser må være representert i ei styrings-
gruppe. Er det enkeltpersoner eller borettslags-
styrer du mener må delta, er det naturlig å ta 
det med i søknaden. Kontakt mot og søknad til 
myndigheter kan være en del av prosjektet, men 
ulike typer tiltak krever i ulik grad behandling i 
offentlige instanser. ••

Bomiljø er hvordan vi har det sammen som 
mennesker. Bomiljø er hvordan vi har det rundt 
oss, og bomiljø er ikke minst hvilke mulig-
heter til opplevelser ditt nærmiljø gir deg. I vid 
forstand omfatter begrepet bomiljø alt som 
er med å støtte opp om eller utvikle identitet.

opptatt av bomiljø

Bomiljø har en plass langt fremme i bevisst-
heten hos tillitsvalgte, medlemmer og ansatte 
i boligsamvirket. Kundeundersøkelser viser 
at bomiljø står langt oppe på listen over hva 
styrelederne i boligselskapene (borettslag og 
sameier) er opptatt av. 

Bomiljøtiltak har tradisjonelt vært forbundet 
med tiltak i det enkelte borettslag. Et betydelig 
antall grillplasser, sitteplasser, hekker og leke-
apparater har blitt lagd til glede for beboerne i 
de mange borettslagene SBBL har forvaltning 
for. Bo- og Nærmiljøfondet skal utvide mål-
området for bomiljøtiltak. Fondet er nå aktuelt  
for våre medlemmer som ikke bor i borettslag på 
lik linje som våre boende medlemmer, og tiltak 
som synliggjør boligsamvirket i samfunnet 
er særlig vektlagt.

positive tiltak

SBBL har vært og er en svært viktig samfunns-
aktør. Utviklingen i samfunnet hviler på flere 
ben, men de fleste vil skrive under på at det 
å ha en bolig er en av de aller viktigste forut-
setningene. Boligsamvirket er stiftet nettopp 
med formål å arbeide for å gi medlemmene 
tilgang til bolig. At SBBL ønsker å bidra aktivt 
til positive bo- og nærmiljøtiltak, er derfor 
naturlig. Så er det i stor grad medlemmenes 
eget ansvar å skape gode ideer og være limet i 
nærmiljøet. Vår mulighet er å bidra med midler 
og prosjektering for å gjennomføre de tiltakene 
du som medlem løfter frem.

  Planter: Borettslagsleder Per-Erik Martinsen og vaktmester Mohammed Sabri er i gang med å plante ut sommerblomstene.

• Navn, medl.nr eller ev. borettslag/sameie.
• Beskrivelse av formål

• Beskrivelse av tiltaket, gjerne med tegninger, skisser etc.
• Hvordan etterbruk/vedlikehold skal organiseres, må være omtalt. Eierforhold,  

budsjett og ev. annen finansiering må tas med i søknaden dersom tiltaket det søkes 
om er kommet langt nok i planleggingen. Jo mer vi får vite om bakgrunn og tanker 

rundt tiltaket det søkes midler til å realisere, desto bedre!

Søknad sendes til  Skien Boligbyggelag, PB 156, 3701 Skien  
eller på e-post til firmapost@skien.bbl.no.

Mer info: Kontakt Erin Aarli, som er kontaktperson for 
SBBLs Bo- og Nærmiljøfond.

KRAV TIL INNHOLD I SØKNAD
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FIKK PRIS FRA KOMMUNEN

ole bjørn ulsnæs

I september klippet ordfører Hedda 
Foss Five snoren og markerte at de 
nybygde heisene i Mæla I borettslag 
var tatt i bruk. I mars var hun tilbake  
på Falkum for å overrekke kommunens 
Tilgjengelighetspris for 2016 til  
borettslaget.

– Gøy å være så snart tilbake, sa ordfører 
Hedda Foss Five til avisa Varden da hun delte 
ut prisen. 

Bakgrunnen for pristildelingen er at Mæla 
I har bygget 12 heiser i nye trappehus. Alle de 
96 leilighetene i borettslaget har fått trappefri 
atkomst. Byggeprosjektet er finansiert i et 
samarbeid mellom borettslaget, Husbanken 
og NAV.

støtte fra nav og husbanken

Beboerne dekker litt over halvparten av kost-
nadene knyttet til de nye heisene. Resten av 
investeringen på 40 millioner kroner ble dekket 
av Husbanken og NAV. Støtten gis for å sti-
mulere tiltak som gjør at folk kan bli boende 
lenger i egen bolig.

– Det er første gang i Telemark at det har 
blitt bygget heiser med en slik finansiering. 
Vi klarte å gjennomføre oppgraderingen med 
bare en ganske beskjeden økning i felles- 
kostnadene, sier borettslagets leder Birgit 
Plogås. – Prosjektet var avhengig av finan-
sieringshjelpen vi fikk fra Husbanken og NAV. 
Det hadde ikke vært økonomisk forsvarlig å gå 
i gang uten slik støtte.

tilgjengelighetspris

«Tilgjengelighetsprisen skal være en aner-
kjennelse for bedring av tilgjengeligheten for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne» står 
det i pressemeldingen fra Skien kommune i 
anledning utdelingen.

– Det er klart at vi er stolte av at vi fikk denne 
prisen, sier borettslagslederen. – Vi har satset 
mye på å gjøre borettslaget vårt til et bedre 
sted å bo, og det er hyggelig at kommunen 
ser verdien av satsingen vår.

Prisen består av et innrammet diplom og en 
sjekk på 25 000 kroner. – Vi har hengt opp en 

kopi av diplomet i alle oppgangene slik at alle 
beboerne skal se at andre setter pris på det vi 
gjør. Pengene skal vi bruke på oppslagstavler 
og beplantning for å gjøre det hyggeligere på 
uteområdene våre.

begrunnelse

Prisen ble tildelt Mæla ut I fra en rekke vurder-
inger:
• Tiltaket kommer flere brukergrupper til gode.
• Kvaliteten (gjennomføringen) av tiltaket er 
god.
• Borettslaget har vist en positiv holdning/
forståelse for å ivareta funksjonshemmedes 
interesser og behov.
• Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere 
målet om full deltakelse og likestilling for funk-

sjonshemmede i samfunnet.
• Borettslaget har tatt funksjonshemmede på 
alvor som brukergruppe.
• Funksjonshemmede har hatt innflytelse på 
utformingen av tiltaket.
• Tiltaket har fått en god praktisk løsning som 
glir naturlig inn i miljøet i henhold til god  
byggeskikk.
• Borettslaget har vist stor kreativitet og ny-
tenkning for å bedre tilgjengeligheten.

– Jeg er veldig glad og stolt for prisen, sier 
Plogås, som framhever den iherdige jobben 
Jarle Grini gjorde for å få gjennomført pro-
sjektet. Han ledet borettslaget inntil han gikk 
brått bort i vinter. – Det er trist at han ikke fikk 
oppleve denne prisen, for Jarle var en sterk 
drivkraft bak byggingen av heisene. ••

Glade: Borettslagsleder Birgit Plogås og nestleder Inger Halvorsen er glade og stolte etter  
tildelingen av Skien kommunes Tilgjengelighetspris for 2016.

Åpning: Skiens ordfører Hedda Foss Five fikk hjelp av beboer Jarle Fiskum til å klippe snoren og markere at de første fire 
heisene i borettslaget Mæla I ble tatt i bruk. Arkivbilde fra september i fjor.
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HVIS DU TRENGER OSS!
RING

Ulefossvn. 40, 3730 Skien  
Tlf. 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91

●  Nøkkelfiling – 
 Låsesystemer
●  Porttelefon –
 Adgangskontroll
●  Brannvern – 
 Gravering
●  Alarm
●  Barnesikring

Holbergsgt. 12, 3718 Skien
Tlf. 35 52 07 42 
Mobil 915 18 016
www.pipeteknikk.no

                    Skorsteinssystemer

Markedsføres av Weber A/S

HBM AS 
959 43 270
Klyvevn. 9
3740 Skien

BYGG- OG SNEKKERTJENESTER • MALING • TEPPER • GULVBELEGG • FLIS • VÅTROMSERTIFISERT
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Som medlem kan du gjøre deg nytte av en rekke lokale avtaler med faste rabatter og spesialtilbud.  
Dessuten kan du oppnå store rabatter ved å benytte deg av landsdekkende avtaler for bbl-medlemmer.  
Se oversikt over dine fordeler på www.skien.bbl.no.

   BIL

DEKKSPESIALISTEN
Bøleveien 63 B • Tlf. 35 52 72 90
5% bonus på alle kjøp
15-50% rabatt på dekk, felg og tilbehør

FALKUM BILVASK
www.alltidrenbil.no • Tlf. 91 11 91 19
Gode rabatter og abonnement for 
bilvask

   BYGG OG BOLIG

CARLSEN FRITZØE – AASLAND
Kjørbekkdalen 5 • Tlf. 35 50 31 50
2% bonus på alle kjøp  
15% på maling/jernvare  
25% på trelast

RØRLEGGER’N AS
Porsgrunnsvn. 304 • Tlf. 35 91 35 00
5% bonus på alle kjøp, 15% på 
timepris, 23% på rør, rørdeler og bade-
romstilbehør

ELEKTRO 4
Borgeveien 5 / Tlf. 35 90 01 00
30% rabatt på el-materiell
7,5% rabatt på timepris

FARGERIKE  
C. CHRISTOFFERSEN
Skien • tlf. 415 34 700
Porsgrunn • tlf. 415 34 707
3% bonus på alle kjøp
10% rabatt på lagerførte produkter
15% rabatt på Baronen og  
Baronesse maling

KABA MØLLER UNDALL AS
10-25% rabatt

   FRITID

G-MAX HERKULES
Tlf. 35 90 50 20 
5% bonus på alle kjøp
10% på ordinære varer

ACTIC GYM OG BAD
Tlf. 35 50 09 49 / 934 14 600
Mnd. rabatt på årsavtale.

   MØBLER OG INTERIØR

MESTERLYS AUENSEN
ELEKTRISKE 
Tlf. 35 52 00 88
5% bonus på alle kjøp
20% på lysrør og lyspærer
5% på lamper, interiør og gaver

   LÅN OG SPARING

SPAREBANK 1 TELEMARK
Tlf. 02610
Lavere rente - ingen gebyr!

   ANNET

OMSORGSTJENESTEN AS
Tlf. 35 10 02 50 
10% rabatt i 6 mnd på alle tjenester

GRENLAND MINILAGER
10-15% rabatt

   KULTUR

TEATER IBSEN
Billettene reserveres på 
tlf. 35 90 50 40
Rabatter på billettprisene på utvalgte 
forestillinger i 2017. Fordelskortet 
må vises.

IBSENHUSET
Billettene reserveres på 
tlf. 35 90 54 90
Grupperabatt til våre medlemmer 
på de forestillinger som har denne 
priskategori (inntil 2 bill.  
pr. medlem). Skien disponerer 14-16 
forestillinger i løpet av året. Hvilke 
forestillinger dette er ser du på våre 
nettsider www.skien.bbl.no.

for deg som er medlem i sbbl
MEDLEMSFORDELER

LEIE FERIEBOLIG I SPANIA?
Skien Boligbyggelag har tre ferieboliger på Costa Blanca-kysten sør for Alicante. Utenfor høysesong 
er det mulighet for langtidsleie med 30% rabatt fra tredje uke. Costa Blanca-regionen har over 300 
soldager i året og en rekke fritidstilbud.

Se mer på våre nettsider: www.skien.bbl.no

GJØR HVERDAGEN LITT LETTERE!

Hva kan Omsorgstjenesten kan hjelpe deg med? Vårt mål er først og fremst å yte praktisk bistand  
som gjør hverdagen enklere. Trenger du hjelp?  

Tlf. 35 10 02 50  •  E-post: post@omsorgstjenesten.no  •  På nett: www.omsorgstjenesten.no

Et trygt valg - hele livet

HUSK!
Aktiver medlems-

kortet ditt!



UANSETT OM 
DU VIL GJØRE ALT SELV, 

FÅ LITT HJELP ELLER BARE 
FÅ DET GJORT ...

... ER DET FINT Å FÅ GODE RABATTER 
OG BONUS I TILLEGG - PÅ ALT DU KJØPER.

2% bonus og rabatter til alle medlemmer i Boligbyggelaget.

Husk å vise frem medlemskortet for å få rabatt og bonus.
Vi hjelper deg å aktivere fordelskortet. 

Medlemsrabatt gjelder ikke varer på tilbud eller til fast lavpris.

Carlsen Fritzøe er en norsk, uavhengig kjede for byggevarer, med 19 varehus på Sør- og Østlandet. 
Vår historie går helt tilbake til 1835. Vi er opptatt av kvalitet og har et komplett sortiment av produkter 

innen trelast, byggevarer, jernvarer, kjøkken og interiør. Hos oss treffer du fagfolk som snakker 
samme språk som deg, og som strekker seg langt for å gi deg distriktets beste service. 

Velkommen til oss, vi lover deg godt utvalg, gode råd og gode priser!

SKIEN – Aasland – Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien
Tlf.: 35 50 31 50 – Åpent: 7-18 (9-15). www.carlsenfritzoe.no

01/DRAMMEN
BREDDE NORMAL
HORISONTAL POSITIV LOGO 
MED 17PT 2L-ADRESSE

02/DRAMMEN
BREDDE JUSTERT
HORISONTAL POSITIV LOGO 
MED UTJEVNET 2L-ADRESSE

H03/DRAMMEN
BREDDE TRELINJER
HORISONTAL POSITIV LOGO 
MED 17PT 3L-ADRESSE

H04/DRAMMEN
BREDDE EXTRA
HORISONTAL POSITIV LOGO 
MED 17PT 4L-ADRESSE

H05/DRAMMEN
BREDDE SAMKJØRING
HORISONTAL POSITIV LOGO 
MED UTJEVNET 4L-ADRESSE

H06/DRAMMEN
HØYDE NORMAL
VERTIKAL POSITIV LOGO 
MED 17PT HØYREADRESSE

H07/DRAMMEN
HØYDE EXTRA
VERTIKAL POSITIV LOGO 
MED 17PT SENTRERT ADRESSE

SKIEN – Aasland – Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien
Tlf.: 35 50 31 50. Åpent: 7-18 (9-15). 
www.carlsenfritzoe.no

SKIEN – Aasland
Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien
Tlf.: 35 50 31 50 – Åpent: 7-18 (9-15). 
www.carlsenfritzoe.no

SKIEN – Aasland
Kjørbekkdalen 5
3735 Skien
Tlf.: 35 50 31 50
Åpent: 7-18 (9-15). 
www.carlsenfritzoe.no

SKIEN – Aasland – Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien
Tlf.: 35 50 31 50 – Åpent: 7-18 (9-15). www.carlsenfritzoe.no

BRUKES IKKE

SKIEN – Aasland
Kjørbekkdalen 5

3735 Skien
Tlf.: 35 50 31 50

Åpent: 7-18 (9-15). 
www.carlsenfritzoe.no
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