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OMT BBL og Polarlys er viktige aktører for 
bygging av nye boliger i Finnmark, Midt Troms 
og Ofoten. Flere boligprosjekter stod ferdig i 2018. 
Det er alltid hyggelig når våre medlemmer gir 
positiv tilbakemelding på bo-opplevelsen etter 
innflytting i ny leilighet. Bokvalitet er viktig for 
oss i boligbyggelagene når prosjekter utvikles. Det 
er alltid godt med en tilbakemelding og her må 
vi trekke fram Tollevikbergan som gjennom å bli 
trukket ut som den norske kandidaten til NBO-
prisen for 2018 gav en svært positiv tilbakemelding 
på dette spennende prosjektet i Alta.

Polarlys Boligbyggelag fortsetter med nye prosjekter 
i Tollevika, og OMT er i gang med bygging av 
firemannsbolig på Setermoen, boliger på Evenes i 
tillegg til Kirkegata 52. Boligbyggelagene er raskt i 
gang med nye byggeprosjekter som vi håper faller 
i smak hos våre medlemmer. Reguleringsarbeid 
er krevende og tar tid, og boligbyggelagene 
er derfor godt i gang med prosjekter som vil 
komme fremover. Noen av disse finner du under 
prosjektsidene i bladet.

Modernisering av eldre boligblokker har vi satt 
fokus på for fullt og i et helhetlig perspektiv. Klima og 
miljø stiller krav til valg av bærekraftige løsninger. 
80 % av byggene er allerede bygget. Mange ble 
bygget i ti-årene rett etter krigen for å etablere 
leiligheter. Spesielt Narvik og Kirkenes ble svært 
ødelagt under krigen i tillegg til at den brente jords 
taktikk i Finnmark var nådeløs. Svært mange ble 
husløs. Behovet for å bygge mange boliger på kort 
tid ble den viktige nasjonale boligpolitikken. En del 
av disse boligbyggene står i dag på sentrale tomter, 

og trenger modernisering. Smart Arctic Building 
er et prosjekt som vil finne de gode løsningene 
for modernisering både innen bygg og energi 
med fokus på nord, alt sett i et framtidsperspektiv. 
Prosjektet har fått støtte fra ENOVA – og arbeidet er 
godt i gang. 21 november ble det holdt et spennende 
seminar med en rekke foredragsholdere innenfor 
bygg, energi og nordlige områder. 

En ny heis kan være aktuell og kan gi gode 
muligheter for de som bor i blokka. Tilgjengelighet 
for alle er viktig og nå gis det økonomisk støtte til en 
slik investering. Husbanken gir et godt tilskudd – 
ca 50 % av heiskostnaden.  Dette er et av de viktigste 
tiltakene for tilgjengelighet som kan gjennomføres 
i blokker som allerede er bygget. Boligbyggelagene 
vil gjerne bidra til at boligselskapet kan vurdere 
om det er teknisk mulig samt bistå i søknad til 
Husbanken.

2018 har vært et spennende år for boligbyggelagene 
med nye byggeprosjekter, vedlikehold og 
rehabilitering samt forretningsfører for 
boligselskapene. Både OMT og Polarlys opplever 
en vekst i antall boligselskaper og vi ser at også 
andre boligbyggere ønsker å benytte seg av 
borettslagsformen og de viktige trygghetsskapende 
tiltakene vi har for våre boligselskaper.

Forkjøpsretten benyttes flittig i nye boligprosjekter 
og gir gode muligheter for våre medlemmer til å 
skaffe seg ønsket bolig. Sjekk gjerne muligheten 
med forhåndsvarsling ved salg av leilighet.   

Vi ønsker deg med dette en fin adventstid og en 
riktig god jul.

Boligkvalitet
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Kapret den aller siste leiligheten i Skytterhusfjellet:

- Det var  
egentlig et 

spontankjøp
Hilde Karin har for første gang flyttet inn i 

borettslag, og hun har ikke anget et sekund!

Tekst: Terese Larsåsen

sitter hun gjerne her med en kopp kaffe og nyter utsikten 
utover vannet. Utsikten oppdaget hun ikke før etter at hun 
hadde kjøpt leiligheten.

- Først så jeg kun selve leiligheten, og det var under 
byggingen. Så oppdaget jeg det. Jeg har den beste utsikten! 
Det er ingenting som kommer i veien for det fine vannet 
like ved. Det er som å ha et nydelig maleri hengende i stua, 
et maleri som endrer seg fra dag til dag. 

Leiligheten har en stil som er etter hennes smak og hun 
visste akkurat hvordan den skulle innredes.

- Men jeg kan ikke ha store gardiner hengende i vinduet, 
for jeg nekter å skygge for utsikten, ler hun. 

- DEt bEstE vaLgEt jEg Har tatt
Hilde Karin flyttet fra enebolig og inn i borettslaget. Det er 
første gang hun bor i borettslag, og hun gikk inn med åpent 
sinn. En av forventningene til å flytte til leilighet var at det 
ville bli mer tid til å kose seg og mindre på vedlikehold. 

- Dette er det beste valget jeg har tatt. Det koster jo med 
nybygg, men det er så verdt det. Jeg trenger ikke tenke på 
oppussing. 

- Det er ganske spesielt, for jeg bor i en seksmannsbolig 
med andre nært, men det føles absolutt som min bolig. 
Det er stille og rolig, og jeg må nesten gå ut for å se om det 
er noe liv rundt her!

Hilde Karin er svært glad i naturen, noe som var et viktig 
element i valget av sitt nye hjem. 

- Turområdet her er fantastisk. Det er skiløype like 
utenfor døra, og det er samtidig gangavstand til butikk. 
Kort vei er det til sentrum også. 

- Jeg kan ikke tro denne leiligheten ble solgt sist, det 
er den beste leiligheten. Den ventet nok på riktig person, 
stråler hun. 

- Jeg er så lykkelig!

Hilde Karin Karlsen hadde bestemt seg  
– leiligheten måtte bli hennes. 

Den var helt perfekt for henne. Badet. Kjøkkenet. Til og 
med gulvet. Alle brikkene var der, nå skulle de falle på plass. 

- Jeg hev meg over telefonen og ringte for å si at jeg ville 
kjøpe leiligheten, men fikk ikke noe svar. Da kontaktet jeg 
banken og sa at jeg skulle kjøpe meg leilighet, og så ringte 
Eva Nålelv i Polarlys Boligbyggelag meg. Resten er historie. 

Hilde Karin tenker tilbake på spenningen rundt kjøpet 
av leiligheten. 22. september flyttet hun inn i sin splitter 
nye leilighet i Skytterhusfjellet i Kirkenes, en måned etter 
overtakelse. 

- Det var ganske heftig. Det tok rundt to uker fra jeg 
bestemte meg til leiligheten var min. Det var en annen 
person som var interessert, men den skulle bli min, smiler 
hun.

- Det var egentlig litt spontant!

OppDagEt utsiKtEn EttEr KjøpEt
Hilde Karin hadde tenkt på å kjøpe seg leilighet tidligere, 
og deltok på Polarlys boligbyggelags informasjonsmøte 
om byggetrinn to i Skytterhusfjellet. Hun ville ha leilighet 
og skrev navnet sitt på lista, men endte opp med å trekke 
seg. Da det var informasjonsmøte om byggetrinn tre 
deltok hun ikke. 

- Jeg skulle jo ikke ha leilighet likevel, men jeg angret i 
etterkant på at jeg ikke dro på møtet. Likevel sitter jeg her 
med denne fantastiske leiligheten i dag. 

- Jeg var interessert i denne og en annen, men lente mot 
nybygget. 

Favorittstedet i leiligheten er ved spisebordet. I helgene 
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OMT BBL planlegger oppføring av moderne 4-mannsbolig på Liland. 
4-mannsboligen er i funkis-stil med universell utforming, god 
planløsning, og blir det første borettslaget på Liland. 

5 moderne leiligheter i 2.etg på Servicesenteret i Bogen sentrum. 
Balkong, heis, besøkshybel og parkeringsplass. Det er kun to leiligheter 
ledig i Bogen Borettslag.

vi har også boliger for utleie på Liland og bogen

Beate Stellander i Evenes kommune og Kirstin Leiros i OMT BBL.

I Evenes er det en rekke planer som skal realiseres, og 
det jobbes med å legge gode arealplaner for områdene 
det skal bygges på før Forsvaret etablerer seg for fullt.

- Vi forventer full drift i 2022, men før den tid har vi mye 
som skal på plass, sier Beate Stellander, vekstkoordinator 
i Evenes kommune. 

- Evenes skal være et sted der det er godt å bo, og da 
må vi skape bolyst. Da er alt i fra infrastruktur til butikker 
og kafeer viktig. Vi tenker på hele miljøet, sier Stellander

- Folk bor lengre om de bor godt, fortsetter Leiros.

Det kommer hybelleiligheter i forbindelse med 
Forsvarets etablering, men det vil komme behov for 
bygge boliger likevel. For kommunen er det derfor viktig 
at også private aktører slipper til som utbyggere.

OMT BBL var raskt på ballen, og bestemte seg for å 
bidra for flere år siden. Gjennom nye prosjekt skal de 
bygge firemannsboliger i Evenes. 

- Vi ønsket å satse i Evenes. Vi har en god avtale med 
kommunen og skal bygge boliger på Liland med en 
helt fantastisk utsikt. På brygga er det jo bare vakkert. 
Boligene er nært skole og omsorgsboliger, noe som 
betyr at det også er muligheter for arbeid nært, sier 
Leiros. 

- Planene som lages settes til liv. Før kunne man for 

eksempel tegne inn plass til en lekeplass, mens nå bygges 
den, legger Jan Pettersen i Bygg og vaktmesterservice 
(BVS) til. 

Sammen med Mesterbygg bygger BVS boliger i Evenes, 
og samarbeidet er godt både her og i prosjekter i Narvik. 
For tiden bygges utleieboliger på Liland og disse to 
firmaene står for bygging av det nye borettslaget 
her. Begge firmaene har lang og god erfaring med 
byggeprosjekter, og det er de som har bygget borettslag 
og utleieboliger i Bogen. 

- Vi ønsker å tilrettelegge for småbarnsfamilier slik 
at hele familien kan trives her. Kollektivtrafikk er et 
område, mens tilrettelegging for sykkel er et annet, sier 
Stellander. 

Stellander poengterer viktigheten av å spille hverandre 
gode, og derfor er det viktig å se også utenfor 
kommunegrensa, både når det gjelder utbygging, men 
også kulturtilbud og liknende. 

- I kommunen jobber vi for opplevelseskvaliteter, og 
vi har flere småprosjekter på gang, som lavterskeltilbud 
som turstier. Dette er med på å skape bokvalitet og trivsel 
for innbyggerne, sier hun og avslutter

- Alle innbyggerne i kommunen er verter, og folk må 
være stolte av kommunen sin! 

- vår satsning i Evenes begynte for en god stund siden. 
Det som er gøy er at vi ser at det skjer mye, smiler Kirstin 

Leiros i OMt bbL. 

Tekst og foto: Terese Larsåsen

spennenDe samarBeiD 
meD evenes kommune

LiLand BorettsLag
evenes

Bogen BorettsLag
evenes
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Seterlund borettslag er 25 moderne leiligheter som 
planlegges bygget sentralt på Setermoen. 

Leiligheter fra 73 til 90 kvm. Utbygger er Storegga 
Entreprenør og blokken blir et borettslag tilknyttet OMT 
BBL.

Ny 4-mannsbolig utlagt for salg – kun én leilighet igjen. Den første 
4-mannsboligen ble fort utsolgt, og ble overtatt av nye eiere i mai. Totalt 
blir det bygget 3 stk 4-mannsboliger på den aktuelle tomta på Øverjordet. 
Boligene har fornuftige planløsninger med god standard i en helhetlig og 
moderne arkitektur. Du kan selv påvirke standarden gjennom tilvalg på 
blant annet kjøkken, parkett og fliser. Alle boligene har egen balkong eller 
privat uteplass på bakkeplan. 

Øverjordet
setermoen

seterLund
BorettsLag 
BarDu

Frydenlund er en attraktiv bydel i Narvik, og vi er glade for å kunne 
tilby helt nye leiligheter. Tre leiligheter er forsatt til salgs.  Forventet 

innflytting er en gang i løpet av 2020. Boligblokken i Kirkegata 
52 blir liggende flott til og nærmeste nabo til Rønningtomta. 
Leilighetene blir lekre med lyse vegger, parkett og flislagt bad. 
Fine uteplasser med balkong samt glassbalkong. Leilighetene får 
balansert ventilasjon, parkering i underetasjen og heis. Bygget 
har 5 etasjer og totalt 14 leiligheter fordelt på treroms og fireroms 
leiligheter.

Arbeidet med regulering av helt ny boligblokk i Tore Hunds gate er 
startet opp. Vi er fortsatt i planleggingsfasen på dette prosjektet, og 
gleder oss til å presentere mer informasjon etter hvert. 

OMT BBL planlegger rekkehus i kjede i strandsonen på Ankenes. 
Fantastisk beliggenhet med en nydelig utsikt ut Ofotfjorden. 

Prosjekt Familiebakken består av 6 eneboliger i kjede rett ved 

friarealer med mulighet for «ski-in-ski-out» fra alpinanlegget i 
Narvikfjellet. Kort vei til de fleste fasiliteter som skole, barnehage 
og butikk. Moderne boliger med en fantastisk beliggenhet. Salget 
er i gang og det er beregnet ett års byggetid. Eneboligene i kjede 
har et moderne uttrykk med stor veranda, garasje og muligheter for 
etablering av takterrasse i tillegg til selve verandaen. Leilighetene 
er over to etasjer.

ankenes
narvik kommune

tore Hunds gate 45-47
narvik

skistua
narvik

Kun 3 LEiLigHEtEr igjEn

salg Ved
NarVik meglerN as

advokat/megler
tone Viklem olsen

tlf. 404 94 1 19
E-post: tone.olsen@

narvikmeglern.no

kirkegata 52
narvik
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Polarlys Boligbyggelag har i disse dager inngått opsjonsavtale med 
FEFO på stor tomt på Skytterhusfjellet i Kirkenes. Tomten grenser 

til Prestvannet og ligger på nordøstsiden av boligprosjektet som 
vi har bygd i årene 2012 til 2018. Denne nyheten er mottatt positivt 
i Sør-Varanger! Vi er helt i starten av denne prosessen, så vi kan 
ikke si annet enn at her vil det komme leiligheter, rekkehus eller 
begge deler. Vi gleder oss til å sette i gang med dette prosjektet 
og til  å levere enda flere nye,  moderne og  «lettbodde» boliger til 
befolkningen i Sør-Varanger! 

Fa
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2, 3 OG 4-ROMS 
LEILIGHETER
Kom å se leiligheten  

og utsikten med 
VR briller!

oog g uu

Polarlys.no  
Mia 414 52 078
Lars Erik 915 98 289

14 SOLGT!

BO ENKELT VED HAVET

Byggingen 

er i gang!

Tollevikbergan   7 og 8 er det nyeste byggetrinn i Polarlys 
Boligbyggelag sin utbygging av området Tollevikbergan i 
Tollevika i Alta. Dette er boligprosjektet for deg som er glad i sjø 
og natur, og vil leve litt tilbaketrukket fra sentrum.  Borettslaget 
bygges etter lavenergi, klasse 1 standarden, med moderne 

tekniske løsninger, samt garasjeanlegg og heis. Boligprosjektet 
består av totalt 31 leiligheter fordelt på to boligblokker. Samtlige 
leiligheter får sjøutsikt. Det blir kun 50 til 100 meter til sjøen og 
en kort spasertur til friområdet i Komsa. Det er ca. 10-15 minutter 
gangavstand, eller en kort kjøretur, til Alta Sentrum. Salgsstart var 
i mai år og nå er 14 av 31 leiligheter solgt. Her har vi også tatt i bruk 
ny 3D teknologi, slik at interessenter kan få seg «en spasertur» i 
leilighetene og se på utsikten fra forskjellige etasjer og rom – og 
det lenge før leiligheten er bygget. Kom gjerne innom vårt kontor 
og prøv!

toLLevikBergan
alta

skytterHusfjeLLet
kirkenes

tomt

Å tilby nye boliger er en viktig del av denne aktiviteten. 
I 2018   har vi hatt boligprosjekter i mange forskjellige 
faser. Her kan vi nevne at i  sommer startet vi byggingen 
av siste byggetrinn i Tollevikbergan i Alta og i slutten av 
august overleverte vi 22 leiligheter i siste byggetrinn av 
Skytterhusfjellet Borettslag i Kirkenes.  Samtidig jobber 
vi hele tiden med boligprosjekter for framtiden. Nå har 

vi 2 boligprosjekter for salg i Alta, i tillegg til at vi akkurat 
har inngått avtale om en tomt i Sør-Varanger. Alle 
våre prosjekter har en trygg og forutsigbar forvaltning 
gjennom at Polarlys Boligbyggelag blir forretningsfører 
etter ferdigstillelse.  Her er litt informasjon om våre 
prosjekter. Hvis det ser interessant ut så kan dere kontakte 
GARANTI Alta for å få mer informasjon.

Polarlys Boligbyggelag har som mål å skape bolyst

– både for våre medlemmer og i de lokalsamfunn der vi har aktivitet. 

salg Ved
garaNti polarlys

Fagansvarlig
lars erik bjørn
tlf. 915 98 289

E-post: lars.erik.bjorn@
garanti.no
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www.garanti.no/alta  - Tlf 974 30 000  

Fa
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Megler: Lars Erik Bjørn
Tlf. 915 98 289
lars.erik.bjorn@garanti.no 

Megler: Mia B. Lund
Tlf. 414 52 078

mia@garanti.no

Innflyttings-
klart i 2019!

Et borettslag i regi av: Totalentreprenør:

Ledige leiligheter 
i Alta Sentrum. Snart klart 
for byggeplassvisning – 
Meld din interesse i dag!

 
VELKOMMEN TIL 
ET ENKLERE LIV

C4 borettslag ligger sentralt til i Alta Sentrum. 
Herfra har du gangavstand til alt av butikker og 
fasiliteter i Finnmarks største by! Utformingen 
med to tårn gir hjørneleiligheter med flott lyst og 
utsikt til den unike naturen i Alta. Borettslaget 
bygges etter passivhusstandarden, med moderne 
tekniske løsninger, samt garasjeanlegg og heis. 
Boligprosjektet består av 25 leiligheter fordelt på to 

tårn i et kombinert bolig/kontorbygg  med 5 etasjer 
og P-kjeller. Kontorlokalene ligger i byggets 1. og 
2. etasje og leilighetene ligger i 3. til 5. etasje. Nå 
er det 1 år siden vi startet salget og status er at 19 
av 25 leiligheter er solgt. Statens Vegvesen overtok 
mesteparten av kontorlokalene den 1. november 
i år og er i disse dager i gang med å flytte inn. 
Leilighetene er planlagt ferdigstilt sommeren/
høsten 2019. I dette prosjektet er ikke Polarlys 
Boligbyggelag utbygger, men vi står for salget av 
leilighetene og opprettelsen av borettslaget. Etter 
ferdigstillelse blir C4 borettslag tilknyttet Polarlys 
Boligbyggelag.

C4 BorettsLag
alta
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I de siste årene har det vært mye fokus på å roe ned 
i førjulstiden, ta bort mas og stress og heller bruke tid på 
menneskene vi har rundt oss. 

Interiørmessig er denne tiden litt ”fritt vilt”, her er det 
tradisjonene og minnene som ofte bestemmer smaken, 
og dette er egentlig ganske spesielt for oss nordmenn som 
ellers er et av de landene i verden hvor vi er mest opptatt av 
hjem og interiør. 

Jeg tror at en av grunnene til at vi nordmenn velger å 
handle mer og mer på internett er at vi ønsker å roe ned 
maset og jaget i hverdagen og også nå i førjulstiden. 

Jeg har selv drevet nettbutikken 2rom.no i to år nå og jeg 
ser at nordmenn absolutt ønsker å handle møbler og interiør 
på nett. Vi har derfor laget 2rom.no som både en norsk 
inspirasjonsportal og en nettbutikk som tilbyr det meste av 
skandinavisk og internasjonal møbel- og interiørdesign. 
Etter etableringen har nettsiden vokst til å bli en av de 
største leverandørene av skandinaviske møbler og interiør 
i det norske markedet. Vi selger ikke bare produkter som 
er håndplukket av vårt team, men det har vært viktig for 
oss å bruke nettsiden til å nå ut til hele Norge slik at vi kan 
skreddersy interiører fra vårt rike sortiment til deg enten du 
skal innrede en privat bolig, hytta eller kontoret. 

Vi gir personlig oppfølging, og følger deg gjennom hele 
prosessen fra analyse av behov, design, utforming av 

konsept, prosjektering og ferdigstilling av prosjekt. 2rom.no 
jobber med et bredt spekter av kunder. 

Jeg har alltid ønsket å fusjonere den personlige 
handleopplevelsen og netthandel so m gir meg muligheten 
til å tilby et rikt utvalg av møbler og interiør fra kjente 
merkevarer som blant annet Normann Copenhagen, 
Northern, Vitra, Artek, Gubi, Bestlite, Flos, Louis Poulsen, 
Mantis, Mater, Bent Hansen, Muuto, &Tradition. 

Vi ønsker å kunne gi tilgang til et rikt utvalg av interiørvarer 
til hele Norge, netthandelen ønsker ikke å konkurrere med 
lokale bedrifter, men heller være et supplement slik at man 
kan få tilgang på de fleste, kjente interiørproduktene uansett 
hvor man bor i Norge og det tror jeg er kjernen i utviklingen 
av interiørmarkedet i Norge i dag. Vi får stadig bedre tilgang 
til kjente merkevarer og produkter som gir oss muligheten 
til å sette et personlig preg på hjemmene våre, på hytten 
vår og på arbeidsplassen vår. Vi kommer derfor til å se at 
utviklingen av stilen kommer til å fortsette å bli ennå mer 
personlig og dette gjør at jeg synes at utviklingen går i riktig 
retning. Det er jo tross alt du som skal trives i hjemmet ditt! 

Ha En riKtig Fin FørjuLstiD. 

Petter Leiros 
www.2rom.no 

Da er vi endelig klar for den gode førjulstiden igjen, det er tid 
for tradisjoner, hygge og å tilbringe tid med familie og venner.

møBel-  og 
interiørDesign 
på nett gir oss 
førjulstiDen 

tilBake  
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For å stryke boligselskapenes juridiske fagområde har 
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag inngått samarbeidsavtale 
med advokatfirmaet Eurojuris Nord i Narvik. 

- Dette ligger an til å bli et svært godt samarbeid, sier 
advokat Hugo Storø i Eurojuris Nord. 

Etter å ha tenkt en stund på muligheten for et slikt samarbeid, 
har endelig alle brikkene falt på plass.

- Det gikk raskt. Alt klaffet i løpet av ca en måned. Dette 
styrker vårt juridiske produkt ytterligere, så det var viktig å 
få til et slikt samarbeid, forteller Kirstin Leiros, daglig leder 
i OMT BBL. 

Nå får boligbyggelagets medlemmer et foretrukket 
advokatfirma å forholde seg til, og med samarbeidet får 
medlemmene i boligbyggelaget også medlemsfordel. 

- Vi kan tilby 30 minutter bistand for medlemmene uten 
kostnad. Det gir en god pekepinn på hvorvidt det trengs mer 
bistand eller ikke, sier Storø. 

- Dette er et veldig godt tilbud for våre medlemmer, smiler 
Leiros. 

Boligbyggelaget har lang erfaring med å lage kurs for 
boligselskapene, med ulike tema som økonomi, teknisk 
aften, vedlikehold, hms og jus. Med Eurojuris på laget kan de 
nå bidra innenfor de juridiske temaene. 

- Nytt for oss er å lage kurs for medlemmene hvor vi setter 
helt nye tema på dagsorden, som for eksempel testamente 
og arv. 

- Noen lurer for eksempel på hvordan det å ha hund i 
borettslag praktiseres, mens andre lurer på rettigheter rundt 
fellesarealer. Oppklaringer av usikkerheter kan kanskje gjøre 
folk mer trygge i sitt hjem, sier Leiros. 

Kompetansen Eurojuris sitter med vil dekke ale behovene til 
borettslagene. 

- Vi tror dette samarbeidet blir like godt for alle tre partene, 
både for oss, boligbyggelaget og deres medlemmer, sier 
Storø.

Ny samarbeidsavtale med Eurojuris:

forsterker Den 
juriDiske kompetansen

- når det bare tar nanosekunder før et samarbeid klaffer,  
da vet du det er en god match!

Tekst og foto: Terese Larsåsen

Å vite hva man skal gjøre når uhellet skjer er viktig. 

- Ved brann er hovedregelen å komme seg i sikkerhet. 
I noen tilfeller betyr det ut av bygningen, mens i andre 
vil det si å bli i leiligheten, lukke dører og vindu og 
ringe oss og si hvor man er. Det kommer an på flere 
ting. Derfor ønsker vi gjerne å besøke borettslag for å 
holde kurs tilpasset deres bolig og behov, forteller Marit 
R. Birkely, leder i forebyggende avdeling i Ofoten Brann 
IKS.

- Ved en liten brann kan man slukke selv, mens ved 
en større skal man i sikkerhet. Hvor det er kommer an 
på funksjonaliteten til personen, hvilken type bolig det 
er, om det er røykutvikling ved rømningsveien og flere 
andre ting, forteller prosjektleder for «Trygg hjemme i 
Ofoten» ,Hanne Malme ved Ofoten Brann IKS. 

- Hver boenhet er en branncelle. Man skal ut om 
det går alarm, men er det mye røyk i korridoren skal 
man bli i leiligheten, spesielt i nyere bygg som er mer 
sikre ved brann enn eldre bygg. Blir man i leiligheten 
må man fortelle oss hvor man er, sier branninspektør 
Svein Sommerseth i Ofoten Brann IKS. 

Ofoten Brann IKS jobber kontinuerlig med 
forebyggende tiltak for å hindre brann. Trygg hjemme 
i Ofoten et prosjekt som tar for seg brannforebygging 
hos risikoutsatte grupper. 

- Dette prosjektet ser på de som oftere starter branner, 
har vanskeligheter med å slukke brann og komme seg 
ut. Vi vet at mange branner er hos eldre, eller personer 
med problemer innenfor rus eller psykiatri, sier Malme. 

- Målet er å kartlegge gruppene så godt som mulig slik 
at vi vet hvem det gjelder. Det er mange i risikogruppen, 
og mange som ikke lar seg kartlegge av ulike årsaker. 

Kunnskap er det viktigste, man må vite  hvilke egne 
begrensninger beboer har.

FOrEbyggEnDE tiLtaK i bOrEttsLag
I dødsbranner er det ofte ikke-fungerende røykvarsler. 
Å sjekke batteriet er derfor svært viktig. I tillegg er det 
en rekke andre små grep som kan redde liv.

- Man må sjekke slukkemidler og være godt utstyrt. 
Brannslukningsapparat er påkrevd, men man kan 
gjerne ha små bokser med slukkeskum stående rundt 
på soverom og kjøkken i tilfelle små branner. Det er jo 
et supert julegavetips, smiler Sommerseth.

Det er flere branner om vinteren og i jula enn ellers i 
året. Årsaken kan være alt i fra tekniske duppeditter som 
tar fyr, juledekorasjoner med stearinlys eller matlaging  
- oppfordringen er derfor: vær våken og tilstede! 

- Det er gått noe ned nå som det er ledlys i 
mange  juledekorasjoner.  Det er også mange som 
bruker batteridrevne lys. Det gir samme stemning 
som stearinlys og er langt mer sikkert, fortsetter han.

En liten innsats kan utgjøre en stor forskjell. Bare det å 
vite hvordan du kommer deg ut om du ikke kan bruke 
den vanlige veien ut kan redde liv. 

- Å ha fellesarealer og rømningsveier åpen og ikke 
oppbevare lett antennelige ting her, som for eksempel 
pappesker er et enkelt grep som kan forebygge brann, 
forteller Sommerseth. 

- Ha brannøvelser! Og ser dere mangler noen steder 
er det viktig å melde i fra. Det kan gjøres helt anonymt 
på våre hjemmesider, sier Birkely. 

- Og ikke minst, ta vare på hverandre. Ta en kaffe med 
naboen og prat med dem. 

Tekst og foto: Terese Larsåsen

Forebygging av brann:

enkle tiltak kan reDDe liv
vinter og spesielt desember er høysesong for boligbranner. 

Ofoten brann iKs er klar i sin tale; ta vare på hverandre.

Hanne Malme, Svein Sommerseth og Marit R. Birkely

OMT BBLs medlemmer får 30 minutter gratis bistand fra 
Eurojuris.

sEMinar FOr bOLigsELsKapEr:

-  innføring i eierseksjons-loven  
– f. eks 4. desember 2018

-  internkontroll og HMS – februar 2019
-  Uenighet mellom naboer – april 2019
-  innløsning, forlengelse og justering 

av festeavgift - september 2019
-  dyrehold i borettslag og 

eierseksjoner - november 2019

sEMinar FOr vårE MEDLEMMEr:

-  Arv og skifte – mars/april 2019
-  Testament og fremtids-fullmakt  

– oktober 2019
-  Hvilke tiltak kan foretas uten 

søknad og nabovarsel - mai 2019
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tollevikBergan nominert 
til norDisk Boligpris
polarlys boligbyggelag ble i år nominert til nordisk boligpris 

(nbO-prisen) for prosjektet tollevikbergan i alta. prosjektet var 
norges kandidat til den skandinaviske prisen. 

Tekst: Terese Larsåsen Foto: Polarlys BBL

Dette ønsker vi å markere igjennom året som kommer.

Polarlys har hatt en betydelig utvikling, både på forvaltning og geografisk.

Vi forvalter i dag 48 boligselskaper fordelt på 1 500 leiligheter i Sør-
Varanger, Alta, Kautokeino og Porsanger.

Vi ønsker å kunne presentere litt fra de forskjellige boligselskapene 
vi forvalter, og om noen ønsker å bidra positivt til dette er de hjertelig 
velkommen, med historier, bilder etc.

Vi er et aktiv Boligbyggelag som ønsker å vise frem hva vi holder på med 
igjennom jubileumsåret, så følg med!

en sprek
50-åring!

polarlys boligbyggelag er 50 år i 2019.

- Det er stort. Det var rett og slett en ære å bli nominert, forteller 
Oddmund Nålelv Eriksen i Polarlys Boligbyggelag. 

Polarlys hadde ikke selv nominert prosjektet, men ble spurt om de 
kunne tenke seg å bli nominert. 

- Vi fokuserer på bygging, ikke priser, så det var spennende. Vi 
mente jo selv at vi leverte god kvalitet, men det er jo noe vi alltid 
jobber for. 

NBO-prisen deles ut annen hvert år. Den ivaretar mange 
elementer, der i blant bærekraft, langsiktighet og fornybarhet, 
men også det bolig-sosiale. 

Tollevikbergan er lavenergiblokker i et arktisk strøk. Det er bygd 
fire boligblokker med til sammen 64 leiligheter, og Polarlys 
er nå i gang med de to neste boligblokkene bestående av 31 
leiligheter. Materialene utvendig er vedlikeholdsfri, det er luft 
til vann varmepumper for å spare energi, fullstendig universell 
utforming, store heiser, mens også naturen er ivaretatt. 

- Det er ganske spesielt akkurat det med naturen, for kun veien 
og selve stedet bygningen står på er brukt. Bygningen står altså 
midt i naturen, forteller Nålelv Eriksen. 

- Naturen her er så viktig, og det ønsket vi å ta vare på, og på 
denne måten ble det forsterket. Det er fantastiske områder for tur, 
fisking og det er sosialt. 

Etter å ha sett kravene for prisen og sett det i et bærekraftig 
perspektiv, mente Polarlys selv de var verdige nominasjonen. 

- Vi ser at det vi leverer er fantastisk bra, det er faktisk på toppnivå 
i Norden. Vi i Nord-Norge er flinke. 

Også de ansatte i Polarlys fikk bekreftet at de er flinke. Etter 
nominasjonen ble det laget en presentasjon, og sammen reiste 
de ansatte i boligbyggelaget til Stockholm for å være på NBO-
prisutdelingen. 

- Vi jobber mye og hardt, så det var flott å dra dit sammen. Alle 
ansatte fikk oppleve hvor stor konkurransen er og at vi leverer 
kvalitet. Vi fikk snakket med andre utbyggere og det var en del 
gruppearbeid. 

- Det var gøy å se de andres bidrag. En forskjell er at det er mer 
boligsosialt fokus i Sverige, Danmark og Finland enn det er i 
Norge. I tillegg er de store utbyggere, mens vi er små utbyggere. 
Akkurat det ser vi på som en fordel i vårt arbeid, da alle kjenner til 
hva hverandre gjør hele veien. 

Selv om Polarlys ikke trakk det lengste strået i konkurransen er de 
strålende fornøyde hele gjengen. 

- Det føltes jo som å bli nominert til en Oscar, ler Nålelv Eriksen. 

- Det var stort å være Norges bidrag, og vi fikk masse inspirasjon 
og lærte mye. Blant annet at vi leverer på toppnivå i Norden – og 
det må vi ikke være for beskjedne til å si. 

Medlemskapet kan være nøkkelen til boligen du 
ønsker. Ansiennitet gir mulighet til å snike i boligkøen.

Bestill medlemskap hos ditt boligbyggelag.

OMT BBL  tlf 76 95 09 10  post@omtbbl.no 

Polarlys BBL  tlf 97 43 00 00  post@polarlys.no

gi et medlemsskap 
i bolig-byggelaget i 

julegave
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www.garanti.no/alta  - Tlf 974 30 000  

Megler: Lars Erik Bjørn
Tlf. 915 98 289
lars.erik.bjorn@garanti.no 

• Mulighet for flere budgivere på boligen din 
• Flere budgivere gir ofte en høyere pris
• Rask avklaring – for både kjøper og selger

Megler: Mia B. Lund
Tlf. 414 52 078

mia@garanti.no

Hvorfor avklarer 
GARANTI forkjøps-
retten på forhånd?

B O R E T T S L A G S S P E S I A L I S T E N

5000,-

M

E D L E M S R A B A T T  •
 M

E
D

L
E

M
S

R

ABATT • MEDLEM
S

R
A

B
A

T
T

 •
  

Det sier Terje Tennås, styreleder i Nordrøn borettslag i 
Kirkegata 44 og 46 i Narvik. Borettslaget har fått installert 
jordvarme, eller i dette tilfellet bergvarme, som skal varme 
boligene på en energieffektiv måte. 

- Den store investeringen er nå gjort. Det kommer 
nok noe vedlikehold etter hvert, men det blir ikke like 
omfattende som det arbeidet som er lagt ned nå.

Totalt ble det båret 12 hull utenfor borettslagene og det ble 
boret 3100 meter, alle mens beboerne bodde i leilighetene. 

- I utgangspunktet skulle det bores 3600m, men det 
endte på litt over 3000m i stedet. Det ble konkludert med 
at man får opp nok energi med det, forteller teknisk sjef i 
OMT BBL, Ketil Kristiansen. 

Krav OM utFasing av OLjEFyring
Utfasing av oljefyring er et krav til borettslag og skal 
være gjort innen 2020. Derfor var det viktig for Nordrøn 
borettslag å installere en ny varmekilde. 

- Jordvarme er et av flere alternativer til energieffektive 
varmekilder. Det var viktig for borettslaget å gjøre det nå, 
både på grunn av kravene som stilles, men også siden det 
er noe som vil tjenes inn fra dag én. Prislappen endte på 
rundt 4,5 millioner kroner, forteller Kristiansen. 

- Siden det blir lavere utgifter vil investeringen tjenes inn, 
og vi fikk også tilskudd fra Ennova på ca 130.000 kroner. Vi 
har heller ikke økt husleien noe enda, legger Tennås til. 

-Nå er alle delene etter oljefyring borte og ting fungerer 
slik det skal. Vi forventer at det på de verste vinterdagene vil 
kreve noe elektrisk varme, men så langt ser det veldig bra 
ut, smiler Tennås.

størstE jOrDvarMEprOsjEKtEt så Langt
I boligblokkene har det hele tiden vært vannbåren varme. 
Det gamle anlegget var et sentralfyreanlegg fra 1974, mens 
gjennom det nye skal omtrent 60% av oppvarmingen 
skje gjennom bergvarmen. Beregnet årlig besparelse er 
330 000 kWh, og siden 1 kWh er ca 1 krone, betyr det en 
besparelse på ca 330.000,-/år. Ut i fra et forbruk på 550 000 
kWh utgjør det 60%.

Blant annet skal alt av varmtvann til og med 50 grader gå 
fra bergvarmen, noe som betyr at for eksempel dusjing 
ikke krever elektrisk varme. 

Både Tennås og Kristiansen kan fortelle om et godt levert 
arbeid og en ryddig prosess. 

- Hovedentreprisen for prosjektet er Nordisk 
Energikontroll, som igjen har brukt lokale 
underentreprenører og -leverandører der det har vært 
mulig.

- Det er ganske unikt at det ikke har dukket opp 
ekstraregninger og ekstraarbeid, annet enn noe vann 
som måtte kjøres vekk. Det vitner om grundig arbeid også 
i forkant, sier Tennås. 

For borettslaget var det en trygghet å få hjelp og bistand 
fra boligbyggelaget som har kompetanse og erfaring med 
denne typen arbeid. 

- Dette var vårt tredje prosjekt med jordvarme, men det 
desidert største vi har vært med på. Det var spennende for 
oss å være med og følge utviklingen, avslutter Kristiansen. 

skal ta ut varme fra 
Berget i 20 år – minst
- Hvem vet, kanskje kan vi ta ut varme fra berget i så mye som 100 år!

Tekst: Terese Larsåsen Foto: Terese Larsåsen og Rune Dahl
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Onsdag 21. november ble det holdt seminar 
på UiT i Narvik om BASE-prosjektet, og 
seminaret hadde fokus på områdene arktiske 
bygg, bærekraft, energi og smarte løsninger. 
Her møtte det opp spente tilskuere for å høre på 
de spennende foredragsholderne som bestod 
av forskere, rådgivere, entreprenører, bygg og 
boligforvaltere og energi-bransjen. 

Kristin Leiros i OMT BBL fikk ideen: Hva med 
å starte et prosjekt hvor man ser helhetlig 
på vedlikehold av eldre blokker ved å utvikle 
løsninger som gjør at energibruken reduseres 
gjennom bruk av fornybare og smarte tiltak?

- I Narvik er det mange eldre boligblokker 
som jevnlig renoveres, og vi sitter på masse 
kunnskap på området. Vi tenkte «kan man 
ikke se mer helhetlig på vedlikeholdet av eldre 
boligblokker?», sier Leiros.

- Infrastrukturen er annerledes nå enn 
tidligere, og vi skal få ting til å snakke sammen 
og fungere i en helhet. I Narvik er det jo så mye 
kompetanse, og dette må jo kunne utnyttes til 
å skape fremtidsrettede boliger – også av eldre 
blokker.

bEnyttEr KOMpEtansEn i narviK
I mai i år søkte OMT BBL midler fra Enova 
og fikk tilsagn om inntil 960.000 kroner til 
prosjektet, som har fått navnet Smart Arctic 
Building. Budsjettet er på to millioner. 

- Fra idé til søknad gikk det raskt. Dette er en 
satsning og vi er godt i gang med samarbeid med 
universitetet, næring- og kompetansemiljøer i 
Narvik. 

I prosjektet samarbeider boligbyggelaget med 
flere aktører, der i blant UiT i Narvik (Fakultetet 
for ingeniørvitenskap og teknologi), Nordkraft 
og Enerconsult. 

- Vi har en ramme på to år og er allerede i gang 
med å jobbe fram fruktbare studentoppgaver 
både fra bachelor- og masteroppgaver. 
Universitetet har dermed en sentral rolle i 
prosjektet. 

Pilotbyggene som skal ses på i prosjektet er 
to blokker fra 50-tallet med ti leiligheter i hver 
blokk.

- I disse er det ikke gjort mye siden byggestart, 
så de er godt egnet som piloter. Vi skal blant 
annet se på hvordan vi kan ivareta bygget, om 
det for eksempel kan brukes solenergi og energi 
fra matavfall og at løsningene blir bærekraftige 
og ikke minst brukervennlige, gjennom for 
eksempel styring via en app på mobilen. 

Også Longyearbyen er med i prosjektet, hvor det 
er et solcelleprosjekt som skal ses på i arbeidet.

- Det er alt for lite kartlegging av blant annet 
bruk av solceller nord for Polarsirkelen. Det er 
jo lyst her store deler av året, så det ligger nok 
uforløst potensial her. Det gleder vi oss til å ta 
tak i!

Tekst og foto: Terese Larsåsen

satser på 
smarte  
energi- 

løsninger
OMt bbL er godt i gang med sin nye satsning, prosjektet basE 

– building arctic smart Energy. 
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Kirstin M. Leiros, OMT BBL/Narvik Boligstiftelse, Hans Ola Pedersen, Narvik Boligstiftelse, Dag-Arne Arnesen Wensel, Nordkraft
Foran fra venster: Terje Gjengedal, UIT campus Narvik, Sverre Mogstad, Nordkraft, Torben Søraas, Enerconsult og Sigurd Leiros, OMT BBL

Noen av foredragsholderne: Svein Erik Sveen (UiT), Sverre Mogstad (Nordkraft AS), Kirstin Leiros (konferansier/OMT BBL), 
Aasmund Bunkholt (NTNU, TreFokus) og Lars Petter Nora (Enerconsult AS). 
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tøtta ii bOrEttsLag 50 år
Tøtta II borettslag stod ferdig i 1968. Styret i borettslaget inviterte 
beboere og gjester til feiring av 50-års jubilanten. Jubileet ble 
feiret med kaffe, kake og hyggelig samvær den 24. oktober.

Styreleder Anita Vik og 
styremedlem Lars-Eirik 
Skaanevik

Mange deltok på jubileet. 
Foto: Anita Vik

ranDi 25 år i bOLigbyggELagEt
Torsdag 8. november feiret Randi Winnem 25 
år i boligbyggelaget. Jubileet ble markert med 
klokke, kake og fine ord. Vi gratulerer!

LærLing i OMt bbL
Steliana-Ioana Merla begynte som lærling 
i OMT BBL 1. august. Arbeidsoppgavene 
hennes er blant annet kundemottak og 
oppgaver innen økonomi og administrasjon. 
Besøker du oss eller kontakter oss på telefon 
er ofte Steliana den første du møter.

Kirstin 10 år i bOLigbyggELagEt
Den 1. juli 2018 hadde Kirstin M. Leiros vært 
administrerende direktør i OMT BBL i ti år. 
Jubileet ble markert med blomster og kake.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter 
som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 
Det er i dag over 5.700 virksomheter som er sertifisert som 
Miljøfyrtårn.

- Vi ønsker å arbeide for en bærekraftig utvikling, og 
Miljøfyrtårn var en naturlig del av dette arbeidet, forteller Kirstin 
M. Leiros som er adm.dir. i OMT BBL og daglig leder i Narvik 
Boligstiftelse. – Miljøfyrtårnsertifiseringen gjør den daglige 
driften mer miljøvennlig. Jeg tror også at vi kan kutte kostnader 
gjennom lavere energiforbruk, smartere transportløsninger og 
økt kildesortering. 

- Det handler om å ta ansvar for miljøet, men for oss handler det 
også om å tilfredsstille strengere miljøkrav ved anbudsregning, 
sier Jan K. Pettersen i BVS. Han opplever også at kundene blir mer 
opptatt av miljøaspektet ved kjøp av tjenester. 

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar slik at vi kan bidra med å 
nå fremtidens lavutslippssamfunn. Med dagens miljøfokus 
så forventer også kundene våre at vi tar miljøansvar. I tillegg 
handler det om å skape et miljøvennlig og godt arbeidsmiljø, hvor 
alle ansatte blir involvert slik at man er bevisst på de miljø- og 
klimaforandringene vi står ovenfor. 

Tar miljø på alvor:

miljøfyrtårnsertifisert
ønsker å arbeide for en bærekraftig utvikling.

- Da jeg fortalte bekjente at jeg skulle flytte hit var det flere som sa 
«det må du ikke finne på!». Det var jo ikke akkurat mye bydel her 
for 50 år siden, så mange mente det ikke var lurt å flytte så langt 
opp i fjellet. Men jeg har ikke angret et sekund, sier Åse Teigen. 

I likhet med Åse har også Viktor Sjåfjell bodd i leiligheten sin 
siden 1968.

- Jeg har virkelig trivdes her i alle år. Det er 48 leiligheter, men 
det er rolig og fint å bo her, sier Viktor. 

- Det er trivselen som gjør at vi begge har bodd her i 50 år nå, 
legger Åse til. 

På 50 år har mye blitt forandret, både i Narvik og i Tøtta II. Da 
Tøtta-blokkene kom var det to signalbygg i Narvik. Da var det en 
butikk i fjellet, men ikke mye annet, mens nå har det blitt en bydel 
som i disse dager bygges enda mer ut. 

- Det var faktisk planlagt to blokker til av arkitekt Hovig, men de 
ble ikke realisert, sier Viktor. 

- Leilighetene var fra starten av lettvinte. Det var nytt med 
vaskerom i leilighetene, noe disse hadde. Og så var det jo nært 
natur og sentrum, forteller Åse. 

Gjennom årene har blokken blitt godt vedlikeholdt og 
modernisert. Blant annet er vinduene byttet og balkongene 
innglasset i nyere tid. 

- Det er jo gøy å tenke på hvor annerledes det var for 50 år siden. 
Prisen på en to-roms leilighet var 17.500 kroner, mens prisen for 
en tre-roms leilighet var 20.000 kroner, ler Åse og legger til:. 

- Men det var jo andre tider og prisene var jo riktig i forhold til 
lønn og markedet. 

- Da vi kjøpte var det stor etterspørsel etter leiligheter. Vi sto på 
venteliste og fikk leiligheten da noen andre trakk seg. Da var det 
kun noen måneder før alt var klart, forteller Viktor. 

Det var loddtrekning som avgjorde hvilken leilighet beboerne fikk. 
Både etasje og hvilken utsikt ble trekket om, mimres beboerne.

- Her skal vi bo – fortsatt, smiler Åse.

50 år i tøtta ii
i år fyller tøtta ii borettslag hele 50 

år! Like lenge har to av beboerne 
bodd i leilighetene sine i blokken. 

Tekst og foto: Terese Larsåsen



Ring oss på 76 97 72 60, eller besøk oss i Kongens gate 44
Les mer om oss på www.narvikmeglern.no

TRE GODE GRUNNER TIL Å VELGE NARVIKMEGLER’N

MEDLEMMER I  BOLIGBYGGEL AGE T FÅR  

KR 5000,-  I  RABATT 
PÅ MARKEDSPAKKEN VED SALG
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Gjør som flere i Boligbyggelaget:

BYTT TIL 
MEDLEMSSTRØM 

DU OGSÅ!

I 2017 betalte medlemmer 
31,10 øre/kWh*

 
Den norske husholdningen betalte i 

samme periode 34,40 øre/kWh (kilde SSB)
* I tillegg kommer månedsbeløp på 39 kr/mnd

Medlemsstrøm er et produkt kun for deg som nyter godt 
av Boligbyggelagenes Medlemsfordeler. Gjennom våre 
storinnkjøp av strøm til medlemmer og boligselskap får 
du de aller beste strøm-prisene gjennom hele året. 

Medlemsstrøm har ingen forskuddsbetaling, ingen 
skjulte påslag og ingen skjulte bindinger.

Ring 987 02006 eller gå inn 
på omtbbl.no for å lese mer!

Flere og flere elbiler trenger tilgang til lading, og styrene i 
boligselskaper blir oppfordret til å legge til rette for at også disse 
beboerne gis lademuligheter. Frank Sundermeier i Polar Kraft 
forklarer noen løsninger for elbillading. 

- Vi tar for oss sikkerhet og rettferdig betaling i første omgang. Polar 
Kraft sin samarbeidspartner tilbyr en fremtidsrettet løsning med en 
svært god betalingsløsning for boligselskap, forteller Sundermeier. 
- Vi setter styret i kontakt med leverandøren som igjen prosjekterer, 
igangsetter og drifter ladeanlegget.  Laderen er knyttet opp mot 
internett for enkel betaling av strømforbruket.

strøMKapasitEt Og utviDELsE av anLEggEt
Noen boligselskaper kan ha lite tilgjengelig strøm til lading 
av elbiler. Tilfredsstillende lading til alle p-plasser kan trigge 
oppgraderinger i sikringsskapet, og i verste tilfellet oppgradering av 
transformatoren som går inn til bygget. Dette kan i praksis medføre 
betydelige investeringer. – Vår samarbeidspartner har en patentert 
“fasebalansering”, som kan løse dette ved å tilby en ladeløsning 
som utnytter den tilgjengelige kapasiteten dynamisk, forteller 
Sundermeier. 

elBil-laDing 
for Bolig-

selskap

LiKHEtsprinsipp Og rEttFErDig bEtaLing

 Med løsninger som dette er forbruket lett å knytte til brukerne.
• Autentisering av bruker med RFiD eller APP
• innebygd strømmåler
• Køsystemet sørger for rettferdig fordeling av strøm
• bruksrapporter hentes enkelt ut fra portal
•  Direkte trekk av strømforbruk direkte på brukers kredittkort 

etter at boligselskapet har satt prisen.
Vi antar at forbruket på alle ladepunktene belastes fellesstrøm 
i dette eksemplet.

anbEFaLingEr Og pris

Polar Kraft erfarer at mange boligselskaper beslutter en 
løsning hvor:
•  boligselskapet står for standard infrastruktur til hvert 

ladepunkt. 
•  Den enkelte beboer som ønsker ladeløsning til sin elbil 

kjøper selv ladeboksen
• Hver enkelt bruker betaler selv for forbruket
•  boligselskapet etablerer betalingsløsningen og fastsetter 

kostnaden på strømforbruket. 
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Montér Per Strand Bardu 
Industriveien 10, 9360 Bardu • Tlf: 77 18 66 00 
Mandag - fredag: 08.00–17.00 Lørdag: 09.00–14.00

Montér Per Strand Finnsnes 
Strandveien 56, 9300 Finnsnes • Tlf: 77 85 00 70 
Mandag - fredag: 08.00–17.00 (Torsdag: 18.00) 
Lørdag: 10.00–14.00

Montér Per Strand Narvik 
Fagernesveien 144, 8514 Narvik • Tlf: 76 96 94 00 
Mandag - fredag: 07.00–17.00 (Torsdag: 18.00) 
Lørdag: 09.00–14.00

BYGGEVAREHUSDITT 
LOKALE
Velkommen innom for en hyggelig prat, vi lover å gjøre vårt beste for å skape en god kundeopplevelse for deg!

KUNDELØFTE
• Hyggelig, ydmyk og uformell
• Ærlig og kvalitetsbevisst
• Engasjert og positiv
• Løsningsorientert og nysgjerrig
• Faglig kompetent

Lik oss på

Facebook

NY 
AVTALE

Nå med 5% 
bonus på alt 
du handler 

hos oss

Sentr. godkj. Rørleggermester

TLF: 76 94 07 07 

MEDLEMSTILBUD
Med Fordelskortet får du gunstige  
timepriser + 25% rabatt på materiell
Kontakt oss på 76 94 07 07
Les mer om oss på www.vvs-proffen.no

Snekring • Mur/puss • Flislegging
Maling/belegg • Tilbygg • Tak

Fasader • Vaktmester • Renhold

Åpningstider:
Mandag – fredag 0700 – 1500
Dronningens gate 35, Narvik

 Mob. 958 34 823 • jan@bvservice.no

www.bvservice.no

Vi er forhandler av husleverandøren 

 
 

 

bygg- og vaktmesterservice as

Råd til å bo
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FORDELER FOR VÅRE MEDLEMMER

Medlemsstrøm

fra 

Levert av IF.
Medlemspris og enda 

flere fordeler.

Les mer om våre medlemsfordeler på: www.omtbbl.no (Ofoten Midt-Troms)  www.polarlys.no (Alta)

10% rabatt på timespris og 20% rabatt på materiell

10 % rabatt med 

medlemsskortet
20% rabatt

og 5% bonus

5000,- i rabatt 

ved salg av bolig

FULLFARGE MOT LYS BUNNFULLFARGE MOT LYS BUNN

10-15 % rabatt 
med på utvalgte 

arrangement

Fra 10-15% 
rabatt med 

medlemskort

12% rabatt

på ordinær pris

Spesialpris 
og 5% bonus

Gunstige times-priser og 25%  rabatt på materiell
Sentr. godkj. Rørleggermester

TLF: 76 94 07 07 

10% rabatt på abonnement

5% bonus

20% rabatt på fliser 

og 10% rabatt 

på skifer. 5% bonus

Kredittkort

med nettbonus

i 50 nettbutikker

 10% rabatt
5% bonus

Medlemskortet
for medlemmer av boligbyggelag

Et aktivert Fordelskort gir deg 

eksklusive fordeler, som rabatter 

og bonus på byggevarer, møbler, kultur, 

reise og forsikring m.m.

For mer info se www.fordelskortet.no

eller ring tlf. 22 40 38 50
Ofoten Midt-Troms BoligbyggelagOMT BBL

Ofoten Midt-Troms BoligbyggelagOMT BBL Polarlys Boligbyggelag

Medlemsrabatt på  
utvalgte produkter  

i butikken

140.000 hoteller 
over hele verden 
med prisgaranti

5-15% rabatt 

og 5% bonus

5% bonus

Kr 5.000,- i rabatt

 ved salg av bolig

5% bonus  på alle kjøp

15% rabatt på
 inngangsbillett

5% bonus
på alle varer

Per Strand

10 % rabatt

5 % bonus

5% bonus  
på alle kjøp

15% rabatt 

på smøremidler 

og 10% rabatt 

på kjemiprodukter

1/2 time førstegangs- 

konsultasjon uten  

kostnad

MEDLEMSTILBUD: 10 % rabatt på timespris og 20% rabatt på materiell

Totalforsikring for boligselskaper er en komplett 
forsikringsløsning for borettslag og sameier. – På vegen av 
andelseierne er det styret som har ansvar for boligselskapets verdier 
og aktiviteter. Det gjelder bygningsmassen, lekestativer, snøfresere 
og arbeidsgiveransvar dersom boligselskapet har ansatte, forteller 
Elisabeth J. Myhre i Boligbyggelagenes Partner og Gunnar Marthi 
i Tryg. - For å gjøre arbeidet lettere for styret og for å unngå faren 
for å «glemme» viktige forsikringer tilbyr vi Totalforsikring for 
boligselskaper. Forsikringen dekker mye mer enn de vanlige 

forsikringsbehovene i en kombinert bygningsforsikring. 

Totalforsikringen er spesialutviklet for boligselskap 
av Boligbyggelagenes Partner i samarbeid med IF og 
boligbyggelagene. Med Totalforsikring vil det sjelden være behov 
for tilleggsforsikringer, og styret kan være trygg på at boligselskapet 
er tilstrekkelig dekket. 

- Over 80 % av boligselskapene tilknyttet Norske Boligbyggelag har 
tegnet forsikringen, forteller Elisabeth J. Myhre i Boligbyggelagenes 
Partner.  Totalforsikring for Boligselskaper leveres av IF og Tryg. 

trygghet meD total-
forsikring for Boligselskap

EKsEMpLEr på Hva sOM inngår i tOtaLFOrsiKringEn 

• bygninger inklusive rør og kabler 
• bygningsmessige tilleggsinnredning
• Tilbygg til eksisterende boliger
•  gressklippere, snøfresere, tilhengere m.m.
•  boligselskapets fellesinventar og løsøre
• ladestasjon for elektrisk bil 
• Underjordisk avfallssystem
• bygningsmessige påbud etter skade
• Ulykkesforsikring ved dugnad
•  Ulykkesforsikring for styremedlemmer under arbeid for boligselskapet
•  Ulykkesforsikring for barn som skader seg på boligselskapets 

fastmonterte lekeapparater
• byggherreansvar ved rehabilitering
• Styreansvarsforsikring
•  Følgeskade etter vanninntrenging over terreng
• Naturskade



Returadresse:
OMT BBL
Dronningensgt. 35
8504 Narvik

FULL FRIHET FOR 
BORETTSLAG OG SAMEIER
Hvorfor skal noen få bestemme hvilken bredbånds- og TV-pakke hver beboer skal ha, 
bare fordi man bor i borettslag eller sameie?

Med Altibox kan dere få full frihet. Vi ser ingen grunn til at alle må ha samme løsning. Inngår dere avtale om Altibox, 
blir et av markedets mest fl eksible internett- og TV-utvalg tilgjengelig for hver enkelt beboer. Det er bare å velge og vrake. 
Og: med Altibox’ nye og banebrytende tv-løsning får hver og én mulighet til å velge sitt eget innhold.

Les mer på: www.signal.no/borettslag

Pris på fellesavtale kr. 99,- for hver beboer per måned med fiberaksess                                                                                 
og full valgfrihet for hver beboer.

Ta kontakt med selger for borettslag Torje Jakobsen for et uforpliktende tilbud 
til ditt borettslag eller sameie: torje.jakobsen@signal.no | tlf: 930 12 460

*Kilde: EPSI 2018


