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Om RTBBL
Rjukan og Tinn Boligbyggelag ble stiftet 22. mars 1974.
Behovet for å organisere et boligbyggelag oppstod da Hydro
trappet ned sin virksomhet i området, og en stor del av
boligmassen ble overført til Tinn kommune. Frem til i dag
har det vært en jevn økning av medlemmer, og per dags
dato teller vi mellom 800 og 900 medlemmer. Vi har til
knyttet oss drøyt 30 borettslag. Antall borettslag har vært
relativt stabilt de siste 15 årene. Våre oppgaver har i disse
årene primært vært knyttet til forretningsførsel og forvalt
ningstjenester for borettslagene. I tillegg har vi også vært
delaktige i bygging av omsorgsboliger i kommunen. I dag
er seks av de drøyt 30 borettslagene omsorgsboliger. Tre av
dem ligger i Rjukan og de tre andre i Tinn Austbygd.
Når et boligprosjekt i regi av et boligbyggelag er ferdig
stilt, organiseres dette vanligvis som et borettslag der
medlemmene som tildeles boligene, blir andelseiere.
Medlemmene blir tildelt andeler etter et bestemt regelverk.
Et boligbyggelag har altså ansvaret for å skaffe medlemmene
boliger, og så forvalte disse boligene til det beste for
medlemmene.

Hvor går veien?
RTBBL er den største på boligforvaltning i Tinn kom
mune. Vi ønsker å utvikle trygge bomiljøer hvor felles
skapsfølelsen skal være dominerende. Vi vil være en
pådriver for å utvikle borettslag som en attraktiv bo
form, hvor bostandarden skal være tilpasset alle livets
faser.
Rjukan er på UNESCOs verdensarvliste. Rjukans histo
rie er ikke bare lokal; den er nasjonal og internasjonal.
Flere av våre borettslag er en del av denne arven.
Den gang disse bygningene ble reist, ble Norges beste
arkitekter engasjert for å tegne husene. Det påligger
derfor oss alle et særskilt ansvar for å bringe denne
arven videre. Fram til i dag har borettslagene vært
foregangsmenn for å ivareta særpreget av boligmassen
i forhold til mange av de private eierne. Når er det på
tide å ta de store rehabiliteringsløftene? Hvordan går
styret fram for å involvere beboerne i prosessen, slik at
de får det ønskede resultat? Disse utfordringene må vi
klare å finne gode løsninger på sammen.
Det har de siste årene vært så å si byggestopp av nye
boliger i Rjukan. Arbeidsplasser har forsvunnet, ung
dommen som tar høyere utdannelse, vender sjelden
tilbake. Det som nå er nødvendig for å vitalisere bol
igmarkedet, er nye, friske arbeidsplasser. Hver eneste
nye arbeidsplass som skapes er med på å forsterke
både nybygging, tilflytting og engasjement for å ta vare
på «industribyen» Rjukan.

RTBBL ønsker å være en sterk og trygg boligaktør og ut
vikle gode lokalsamfunn i vår del av Telemark. Vi ønsker
å arbeide kontinuerlig for å bli en enda bedre partner
og leverandør av forvaltningstjenester. Borettslagene
skal føle at vi tilpasser oss deres behov og at våre med
arbeidere har inngående kunnskap om forvaltning og
drift av boligselskap.
Vi skal møte våre medlemmer og kunder på arenaer
som gir god kundetilfredshet og resultater. Vi skal være
synlige i lokalsamfunnet ved å engasjere oss i lokal
eiendomspolitikk, i media og aktuelle nettverk. Vi skal
være tilstede for hverandre og være en inkluderende,
ærlig organisasjon. Husk at det er medlemmene som er
våre eiere.
Ola Arneberg
Daglig leder,
Rjukan og Tinn
Boligbyggelag

Hvorfor bli tilknyttet et boligbyggelag?

Øverland borettslag – «Melkekartongene»

Å være tilknyttet et boligbyggelag betyr at du har noen som
ivaretar dine interesser som kunde. Vi kjenner til lover og
regelverk, og sørger for god drift og vedlikehold av boligen din.
Å være en del av et boligbyggelag er som å være en del av
en stor familie. Det gir en ekstra trygghet. Våre ansatte har
nær kontakt med alle borettslagene som er kunde hos RTBBL.
Gjennom denne kontakten vil styret motta råd og veiledning
i driften av borettslaget, og du får nær kontakt og personlig
service fra noen som har lokalkunnskap.
Som medlem har du også muligheten til å være med på gene
ralforsamlingene, og på den måten påvirke organisasjonen og
hvordan den drives.

FORDELER VED Å BO I BORETTSLAG TILKNYTTET RTBBL
Det er mange fordeler ved å bo i borettslag. Du betaler et
innskudd og får en andel av fellesgjelden i borettslaget som
dekkes gjennom de månedlige felleskostnadene. Ved senere
omsetning av boligen gir dette i de fleste tilfeller god verdi
stigning.
En annen fordel du har som medlem, er muligheten til å bli
medlem av borettslagets sikringsfond. Sikringsfondet gjør
det økonomisk trygt å bo i borettslag. Dersom en andelseier
utelater å betale sin del av felleskostnadene i en periode, må
boligen selges. Bor du i et borettslag tilknyttet sikringsfondet,
slipper du å betale for naboens gjeld. Sikringsfondet dekker
borettslagets tap utover det som blir dekket via salget.

En naturlig samarbeidspartner

Maling • Gulvlegging • Tapetsering • Fargesetting

www.rjukanmalerservice.no
rjukanmalerservice@start.no • Tlf. 948 97 053

Tar vare på verdensarven

Rjukan Sentrum Vest borettslag

Ingolfsland borettslag – «Sing Sing»

Bøensletten borettslag – «O-typene»

Bo bra – bli medlem
Forkjøpsretten er din største fordel som medlem i Rjukan og
Tinn Boligbyggelag. Den plasserer deg foran i køen ved tildeling
av bolig i tilknyttede borettslag. Er flere medlemmer interes
sert i samme bolig, går boligen til den med lengst ansiennitet.
Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig. Forkjøpsfristen skal
være på minimum fem hverdager.
Du kan spare mye på å være medlem i RTBBL. Gjennom gun
stige avtaler med ulike leverandører og samarbeidspartnere
tilbyr vi gode rabattordninger på en del produkter og tjenester.
TEGNE MEDLEMSKAP?
Tegning av medlemskap i Rjukan og Tinn boligbyggelag koster:
- Innmeldingsavgift (andelskapital) kr 500,– (engangsbeløp)
- Årlig kontingent kr 300,–

Når vi har mottatt innmeldingsskjemaet, vil du få tilsendt en
giro til dekning av andel og kontingent for inneværende år.
Så snart innbetalingen er registret hos oss, vil du få tilsendt
andelsbrev og vedtekter. Du får ansiennitet fra innbetalings
datoen.
OVERFØRE MEDLEMSKAP
Et medlemskap kan overdras til slektninger i rett opp- eller
nedadstigende linje, samt til søsken. I tillegg kan medlemska
pet overføres til noen som de to siste årene har hørt til samme
husstand som den tidligere eieren. Overføring koster det
samme som årskontingenten, men er gebyrfri til ektefelle ved
dødsfall.
Skjema for overføring av andel finner du på www.rtbbl.com

Her finner du innmeldingsskjema: www.rtbbl.com
Eller les av QR-koden med mobilen din:

Svaddevegen 131, 3660 Rjukan
Per Oddvar Thomter
Tlf. 402 35 220
E-post: post@ams.no

Borettslagene i Rjukan og
Tinn Boligbyggelag
Bøensletten borettslag
Boligtype: Firemannsbolig

Øverland borettslag
Boligtype: Enmannsboliger

Gaustajordet borettslag
Boligtype: Firemannsbolig

Ingolfsland borettslag
Boligtype: Bygård

Lilletorget borettslag
Boligtype: Lavblokk

Tveitolia borettslag
Boligtype: Firemannsbolig

Nedre Bøen borettslag
Boligtype: Firemannsbolig

Tveitoparken borettslag
Boligtype: Lavblokk

Nedre Krosso borettslag
Boligtype: Lavblokk

Rjukan Sentrum Vest borettslag
Boligtype: En- og firemannsboliger

Søndre Ingolfsland borettslag
Boligtype: Lavblokk

Tinngata borettslag
Boligtype: Firemannsbolig

Tveito Alle 15 borettslag
Boligtype: Lavblokk

Sam Eydes gt 222 borettslag
Boligtype: Firemannsboliger

Vestre Bjørkhaug borettslag
Boligtype: Firemannsbolig

Tveitosletta borettslag
Boligtype: En- og tomannsboliger

Vestre Hagen borettslag
Boligtype: Lavblokk
Østre Tveito borettslag
Boligtype: Lavblokk
Øvre Krosso borettslag
Boligtype: Lavblokk

Øverlandtunet borettslag
Boligtype: Lavblokk, omsorgsborettslag
Perrongen borettslag
Boligtype: Døgnbemannet omsorgsbolig
Tinnsjå borettslag
Boligtype: Seksmannsbolig, omsorgsbo
rettslag
Skomakergata borettslag
Boligtype: Rekkehus, omsorgsborettslag

Borettslaget Tveito Alle 3
Tveitobo borettslag
Boligtype: Lavblokk
Boligtype: Lavblokk, omsorgsborettslag
Tjærnet borettslag
Tjønnstad borettslag
Boligtype: Lavblokk
Boligtype: Blokk
Måna borettslag
Furubakken borettslag
Boligtype: Fire- og seksmannsboliger
Boligtype: Døgnbemannet omsorgsbolig
Klostergården borettslag
Boligtype: Blokk
Mexico borettslag
Boligtype: Lavblokk

Finn oppdatert
oversikt på våre
nettsider
www.rtbbl.com

Rjukan – Rauland – Tinn Austbygd
Tlf: 35 08 08 00
www.tinnbank.no

Vestre Hagen borettslag – «Fjøsgårdene». Foto: Norsk Hydros fotosamling/NIA

På UNESCOs verdensarvliste
Sommeren 2015 ble Rjukan og Notodden ført opp på
UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin industrihistorie.
Ifølge søknaden er Norsk Hydros etablering på Notodden
og Rjukan det best bevarte eksempelet i Norge på den an
dre industrielle revolusjon, hvor utnyttelsen av vannkraften
i industriproduksjon forandret det norske samfunnet.
Historien handler om vannet som omgjøres til elektrisk
kraft på sin vei fra høyfjellet til havet. Den elektriske kraften
la grunnlaget for prosessindustri og arbeidsplasser til folket,
og historien forteller om framveksten av velferdsstaten
Norge – fra de fattigste til de rikeste på 100 år.
Arbeiderne trengte boliger, og en rekke fremstående
arkitekter og bygningsingeniører ble hyret inn. Rjukan ble
med dette landets første arkitekttegnede by, oppført på
rekordtid. Boligstandarden ble høy, med innlagt vann og
strøm. Arbeiderboligene er i dag en viktig del av Rjukan sin
historie om overgangen til et industrisamfunn.

«Rjukans historie er ikke bare lokal – den er
nasjonal og internasjonal. Her har spenstige
saker skjedd før, og her kan spenstige saker skje
igjen», sier Øystein Haugan, verdensarvkoordinator.
Les mer om industriarven og historien bak nominasjonen
på www.visitrjukan.com

Øvre Krosso borettslag. Foto: Norsk Hydros fotosamling/NIA

• Vindusmarkiser
• Terrassemarkiser
• Utv. Persienner
• Innv. Persienner
• Screen
• Plissegardin
• Insektsgardin
• Mørkleggingsgardin
• Lamellgardiner

Nedre Bøen borettslag. Foto: Norsk Hydros fotosamling/NIA

• Sol & Vindvokter
• Automatikk
• Motorer / Fjernkontroll
• Garasjeporter
• Industriporter
• Aut.garasjeportåpner
• Brannstiger
• Service/Reparasjon

Tov Egil Urdalen
Sam. Eydesgt. 190, 3660 Rjukan
Tlf: 909 16 500
www.te-urdalen.no • teu@te-urdalen.no

Takk til alle våre annonsører

E-post: post@rjukan-vvs.no • Tlf. 35 08 00 80
24 timers vakttelefon

Lokal leverandør av
Bredbånd • Kraft

TINN KOMMUNE – ET GODT STED Å BO
Tinn kommune ligger lengst nord i Telemark fylke, og er innfallsporten til Hardangervidda.
Vi byr på dramatisk natur med fjell, skog, fosser og vann.
Her er det nærmere 6000 innbyggere i tillegg til hytteeiere og alle turistene som finner
veien til Tinn. Kommunen tilbyr nærmest full barnehagedekning, har 5 barneskoler med
SFO-tilbud, 2 ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring.
Rjukan, som er kommunesenteret, kan tilby et rikholdig bibliotek,
flott kino, og et moderne badeland. Stedet har et godt utvalg av butikker, kafeer og restauranter.
Byen er kjent for sin industrihistorie, krigshistorie og unike arkitektur, så unik at den nå er
på UNESCOs verdensarvliste.
I vinterhalvåret er det solløst på Rjukan, men hva gjør vel det når vi har solspeil.
Solspeilet er montert i fjellveggen 742 moh, 450 m rett over Rjukan torg, det
følger solas bane, speilene fanger sollyset og sender det ned på Rjukan torg og har en
ellipseform på ca 600m2.
Tinn kommune byr på flere arrangementer gjennom hele året, og har et
rikholdig aktivitetstilbud.

Tlf. 350 80900 • www.tinnenergi.no

Sørg for nok
kapasitet
til alle i husstanden
Med Bredbånd 50 kan alle i
familien strømme filmer og
musikk, jobbe, spille online,
surfe, chatte, snappe, twitre
og mye, mye mer – og fortsatt ha masse kapasitet til
overs.
Oppgrader bredbåndet ditt
på canaldigital.no

PROSJEKTFORM AS
Rådgivning og Prosjektadministrasjon

Prosjektform as.
Et rådgiverkontor innen
taksering av fast eiendom
samt byggeteknisk rådgivning.
Vi dekker Øvre-Telemark,
Buskerud og omegn.
Kontakt oss på telefon: 35 09 15 00
Arnt Ivar Hvammen - Takstmann/Ingeniør
E-post: post@prosjektform.no

www.prosjektform.no

• Boligsalgsrapport
• Verdi og lånetakst
• Næringstakst
• Tilstandsrapport
• Naturskade
• Skjønn
• Bistand i tvistesaker
• Trykktesting av enebolig
• Radonmålinger og tiltaksplan
• Våtroms-kontroll/rapport
• Uavhengig kontroll
• Byggesøknader
• Tegninger

RAULAND STAV OG LAFT - din totalleverandør
av alle typer bygg innen tradisjonelle byggteknikker
og moderne arkitektur.
Vi leverer også alle hus, hytte og garasjemodeller
fra WWW.BYGGMANN.NO

RAULAND

STAV OG LAFT
Modernitet og tradisjon

Daglig leder: Roar Seltveit
tlf. 91888720 • post@rsl.no

