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Hvor sunt er inneklimaet i din bolig? 
Et godt inneklima er viktig både for beboerne og for 
bygningen som sådan. Spesielt på vinteren når man er 
mye inne og kanskje ikke lufter ut like ofte som på  
sommeren, har kvaliteten på inneklimaet en tendens  
til å bli dårligere. 

Kartleggingen som styret gjorde i forkant av berg-
varmeprosjektet, avdekket at det er svært mange som 
ikke har fungerende friskluftsventiler i sine leiligheter, 
eller at beboerne ikke holder ventilene åpne. Skap  
og innredninger var montert slik at ventiler nå er  
blokkerte, eller de var malt eller tapetsert over slik at 
de ikke lenger kan åpnes. 

Gården vår ble som dere vet bygget på 30-tallet. På 
den tida dusjet ikke folk hver dag. De vasket heller ikke 
klær så ofte eller så mye som vi gjør i dag. Klær ble også 
stort sett tørket i tørkebåsene i kjelleren, eller på tørke-
stativet som stod i bakgården. Dagens livsstil medfører 
altså at vi generer langt mer fukt enn det gårdens  
opprinnelige ventilasjonssystem i utgangspunktet er  
dimensjonert for. I praksis betyr det at vi må være  
ekstra påpasselige og flinke til å lufte ut, påse at 
friskluftsventilene holdes åpne og holde riktig inne-
temperatur.

Nedenfor forklarer vi hvorfor god ventilasjon er viktig 
og gir noen råd om hvordan vi kan oppnå et bedre og 
sunnere inneklima. 

Hvorfor er tilførsel av frisk luft  
og ventilasjon viktig?
Å ha god ventilasjon er viktig både fra et helsemessig 
synspunkt og for å holde boligen i god stand. Årsakene 
til dette er mange. 

En av de fremste grunnene til at god ventilasjon er  
viktig er behovet for tilførsel av frisk luft og for bort-
transportering av fukt. I en moderne husholdning 
produseres det en hel del fukt, og hvis denne ikke ven-
tileres ut kan det gi helsemessige problemer. 

Ettersom husstøvmidd trives godt ved høy luftfuktighet 
kan det f.eks. føre til forverring av middallergi. Fukten 
kan også gi skader på selve boligen, i form av mugg, 
råte og sopp. 

Vi har allerede hatt flere tilfeller i gården av fukt- og 
kondensskader på grunn av manglende ventilasjon. 
Vær oppmerksom på at forsikringsselskapene ikke 
nødvendigvis dekker kostnader forbundet med sanering 
av mugg, råte og sopp, eller utbedring av følgeskader, 
siden de kan argumentere for at det er eiers ansvar 
å påse at det er tilstrekkelig med ventilasjon over tid. 
Det betyr i praksis at eier av leiligheten selv kan bli 
holdt ansvarlig for å sanere problemet og for utbedre 
følgeskadene for egen regning. 

En annen grunn til behovet for god ventilasjon, er at 
mange materialer i bygningsmaterialer og møbler avgir 
stoffer som er skadelige for helsen, og som derfor må 
ventileres ut. Det samme gjelder også for å forebygge 
heksesot. 

Det finnes forskjellige indikasjoner på at ventilasjonen 
er for dårlig:
 
  • En stadig rand av dugg/kondens lengst nede på 
  • innsiden av vinduene

  • Dugg som blir værende på speilet mer enn ett 
  • kvarter etter endt dusjing

  • Dårlig lukt

  • Fuktskader i bygningen

  • Helseproblemer som hodepine, allergi, trøtthet og 
  • generelt dårlig allmenntilstand  

  • Stengte ventiler kan også medføre undertrykk i 
  • bygningen som igjen kan resultere i at matos som 
  • sprer seg gjennom luftekanalene siver inn i andres 
  • leiligheter og at det slamrer unødig i dørene. 
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god ventilasjon mot fuktskader
For høy luftfuktighet kan på sikt føre til fuktskader i 
selvet bygget. Fuktskadene kan komme som følge av 
overflatekondens på innvendige flater, eller ved luft-
lekkasjer fra utettheter i yttervegger, takkonstruk-
sjoner, osv. Overflatekondens oppstår vanligvis ved 
høy luftfuktighet i kombinasjon med lav overflate-
temperatur på vegger og vindusflater innvendig. 
Når luften blir avkjølt lokalt mot en kald overflate, 
øker relativ luftfuktighet ved overflaten. Når relativ 
fuktighet når 100 prosent, kan ikke luften holde på 
mer fukt. På overflater som har lavere temperatur enn 
luftas duggpunktstemperatur vil det dannes kondens. 
Normal luftfuktigheten innendørs på vinteren bør ikke 
overstige 40 %. Dersom luftfuktigheten er mye høyere 
enn dette over tid, øker sjansen for fuktrelaterte 
bygningsskader på sikt. 

Fordi vi bor i en gård fra 30-tallet med uisolerte vegger 
er problemet større for oss enn i en gård bygget etter 
dagens standard. Desto viktigere er det derfor at vi er 
flinke til å lufte og til å ha friskluftsventilene åpne. 
Med god ventilasjonen blir luftfuktigheten lavere, noe 
som gir mindre risiko for kondens selv om overflate-
temperaturen er lav. I områder hvor det oppdages fukt 
eller kondens på overflater, bør det settes inn tiltak 
som økt ventilering, etterisolering og/eller justering av 
innetemperatur.

Hvordan får du et godt inneklima?
  • Sørg for at friskluftsventilene i leiligheten din ikke 
  • er blokkerte og at de står åpne hele året

  • Ikke tørk klær inne i leiligheten. Bruk heller 
  • tørkeskap, eller kondenstørketrommel som frakter 
  • fukten ut.

  • Luft ut 2-3 ganger i døgnet ved å la vinduene stå 
  • åpne i 3-5 minutter, gjerne ved gjennomtrekk, slik at 
  • all fukt og dårlig luft raskt skiftes ut, uten at inventar, 
  • vegger og gulv blir nedkjølt. Husk å slå av radia-
  • torene mens du lufter, slik at du ikke fyrer for kråka!

konsekvenser av for Høy innetemperatur
Høy innetemperatur gjør oss mer følsomme for luft-
forurensning (svevestøv og avgasser). Dette skyldes 
at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken 
i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i 
øynene. Mennesker som bruker kontaktlinser vil være 
spesielt sårbare for denne typen plager ved for høye 
innetemperaturer i boligen. Høy innetemperatur vil i 
tillegg medføre økt avgassing fra materialer (maling, 
møbler, tekstiler og lignende). For høye temperaturer 
kan også gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, 
trøtthet og hodepine. 

Anbefalt innetemperatur i fyringssesongen er 20-21 ºC. 

avgasser fra materialer kan gi negative 
Helsekonsekvenser
Et utall kjemiske stoffer brukes til framstilling av 
materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder 
alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barne-
leker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske 
stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense 
innelufta. Kjemikalier i innelufta vil kunne påvirke slim-
hinnene og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye 
kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter 
er lite dokumentert/kjent. Mange kjemiske stoffer i 
innelufta vil også kunne reagere med oksygenet i lufta 
og danne mer irriterende stoffer.

Så langt det er mulig bør vi derfor velge miljø- og 
helsevennlige produkter. Vi må være bevisste på hva vi 
tar inn i huset. Be om dokumentasjon på at produktene 
er frie for helse- og miljøskadelige stoffer.
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bøtelegging ved Hensetting av avfall i fellesområdene

eierløse og utrangerte sykler vil vi Helst bli kvitt

Hensetting av grovavfall og oppussingsavfall i felles-
områder, både ute og inne, er et økende problem, 
spesielt i oppgang C. Det påfører styret ekstra arbeid 
og boligselskapet unødvendige kostnader forbundet 
med bortkjøring og deponering. 

Avfall i fellesområdene forringer bomiljøet for alle. 
Det representerer også mislighold av husordens-
reglene og brudd på Brannforskriften. Det gir også 
et generelt inntrykk av manglende respekt for andre 
beboere. 

Styret har derfor vedtatt at den som hensetter 
avfall og skrot i fellesområdene skal bøtelegges med  
kr 1000,- pluss måtte bekoste bortkjøring til de en  
hver tid gjeldene satsene som vaktmestertjenesten 
opererer med for slik tjeneste.

Boten vil bli utstedt uten forvarsel. Styret sender i 
tillegg skriftlig varsel til eier om at avfallet de har  
hensatt (eller er ansvarlig for gjennom framleie), vil  
bli kjørt bort på deres regning dersom det ikke er  
fjernet innen 24 timer.

Flere av syklene i bakgården er i dårlig forfatning. Det kan tyde på at flere av dem enten er eierløse, eller ikke har 
vært i bruk på veldig lang tid. Alle syklene er nå merket med tape – enten rød eller grønn. Det gjelder også de 
syklene og den ene barnevogna som står i kjelleren. 

De som ønsker å beholde sykkelen sin, eller barnevogna, må selv fjerne tapen innen 25. april. 

De syklene som fortsatt er merket etter 
den 25.04. vil enten få et nytt liv hos 
sykkelverkstedet i Eiriks gate, eller bli 
fraktet av vaktmesteren til en av kommunens 
gjenbruksstasjoner. 

Vi oppfordrer for øvrig de som bare en svært 
sjelden gang bruker sykkelen sin, til å ha den 
stående i boden. På den måten blir det bedre 
plass for de som bruker syklene sine daglig 
eller regelmessig til å parkere og låse dem til 
sykkelstativet. 

rundvask av oppgangene
Styret har vedtatt at alle oppgangene skal rundvaskes. 
Etter at de er reingjort kommer vi til å be vaktmes-
teren om å sparkle og flekkmale de verste skadene på 
veggene. På denne måten håper vi å kunne utsette full 
oppussing av oppgangene enda noen år. 

Forhåpentligvis blir det rundvask før 17. mai, men det 
er litt avhengig av kapasiteten til firmaet som skal gjøre 
jobben. Vi har mottatt tilbud fra Misma Service, som 
står for rengjøringen av fellesarealene, men ønsker 
også å innhente tilbud fra vår nye vaktmestertjeneste. 
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Som styret nevnte på general-
forsamlingen, skal vi legge ferdig-
plen foran gården i stedet for å så. 
Vi håper at dette vil bli gjort i mai, 
men gartnere og anleggsgartnere 
har fulle ordrebøker på denne tiden 
av året, og vi jobber fortsatt med å 
finne en leverandør som kan gjøre 
jobben.

I tillegg til ferdigplen, skal det 
plantes ny hekk langs gjerdet på 
begge sider. Vi ønsker at hekken 
skal være robust og hardfør, trenge 
lite eller minimalt med beskjæring 
og pleie, tåle sol og at plantene 

helst skal ha både blomster og bær 
og at bladverket skal skifte farge i 
løpet av vekstsesongen. Og så vil 
vi gjerne at plantene skal være litt 
høyere på plantetidspunktet enn 
potentillaene/buskmurene var før 
brønnboringen startet, slik at vi får 
et klarere skille mellom gata og 
plenen – siden gjerdet tydeligvis 
ikke er skille nok for enkelte.  
Kanskje er vi optimistiske, men vi 
håper selvfølgelig at dette skal føre 
til reduksjon i uønsket ferdsel – vi 
snakker da spesielt om uansvarlige 
hundeeiere som ikke har lært å 
bruke pose.  

 

ny plen og ny Hekk!

velkommen til dugnad 7. mai kl 17:00

utlevering av brikker til nytt adgangssystem

Våren er her og det er tid for dugnad! Vi samles i  
bakgården kl 17:00 den 7. mai. 

Som vanlig fordeler vi oss opp i lag som får ansvaret 
for hver sine oppgaver. Gi beskjed dersom det er ting 
du mener vi bør gjøre på dugnaden. 

Etter endt dugnad, ca. kl 19:00, blir det servering av 
velfortjente forfriskninger. I tillegg til å bidra til et 
triveligere bomiljø, er dugnaden også en fin anledning 
til å treffe naboene. 

Vi bestiller som vanlig container som den enkelte kan 
benytte til å bli kvitt gamle og utslitte eiendeler som 
ikke lenger er brukelige, dersom det fortsatt er plass 
etter endt dugnad. 

Større mengder bygningsavfall etter oppussing er 
imidlertid den enkelte selv ansvarlig for å frakte til en 
av kommunens gjenbruksstasjoner. Containeren er altså 
ikke ment for denne typen avfall. 

Vi har også bestilt fint vær! :)

Brikkene til det nye adgangssystemet utleveres 
henholdsvis 24., 28. og 29. april mellom kl 19:00-21:00 
Brikkene må hentes av eier som må signere for 
mottatte brikker.

24.04: Hos Anita Eide, 5. etg. oppgang D
28.04: Hos Erica Svane, 5. etg. oppgang A
29.04: Hos Marthe Hov Bjerke, 3. etg. oppgang B
 

Leserne for adgangssystemet installeres i begynnelsen 
av mai. Vi kommer tilbake til eksakt dato så snart 
leverandøren har bekreftet hvilken dato de kan 
installere systemet.

De av dere som har bestilt ekstra brikker må betale 
mellomlegget kontant ved henting. En ekstra brikke 
koster kr 167,-. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom 
på at vi ikke kan veksle. Ta derfor med akkurat det 
beløpet du eventuelt skal betale.


