Nøkkelen
til din
drømmebolig
www.omtbbl.no
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75 år med boliger
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag (OMT BBL) ble stiftet i
18. februar 1946 under navnet Narvik Boligbyggelag. Det
var det første boligbyggelaget som ble etablert i NordNorge, og spilte en viktig rolle under gjenoppbyggingen
av Narvik etter krigen. En knapp måned etter etableringen
ble Husbanken stiftet, og boligdrømmen for folk flest
kunne bli en realitet. Dermed fikk OMT en god start for å
sikre folk flest gode boliger i gode bomiljøer.
Siden den gang har OMT BBL alltid vært en sentral
boligaktør i Narvik og Midt-Troms, og har i dag

ca. 3 000 medlemmer, og forvalter 1 850 boliger i 117 boretts
lag, sameier og andre selskap. Våre boligselskaper er fra
Narvik kommune i sør, Evenes, kommuner i Midt-Troms, og til
Senja kommune i nord.
OMT er en av 41 boligbyggelag under Norske Boligbyggelag
(NBBL). OMT, NBBL, samt flere boligbyggelag fyller 75 år i 2021.

Se film om oss her
Boligbyggelaget har bærekraft i sine gener. Verdibevarende
vedlikehold og boglede er viktig, og OMT har fokus på
FNs bærekraftsmål i arbeidet med å sikre boliger et langt
liv med lav miljøbelastning. OMT er miljøfyrtårnsertifisert,
og har vært deltaker og bidratt i utvikling av NBBLs
bærekraftsstandard for eksisterende boligbygg.
Vår visjon: OMT BBL «Sammen om trygge hjem»
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En fremtidsrettet aktør
Fra det første spadetak til nøkkelen vris i døra for første
gang, så er OMT BBL der for medlemmene sine. Vi bygger
for våre medlemmer og organiserer boliger i borettslag,
sameier eller stiftelser med et felles mål – å legge til rette
for gode boliger for alle.
OMT bygger boliger for våre m
 edlemmer med et lang
siktig perspektiv. Vi har lang erfaring med utvikling av nye
prosjekter, og arbeider med flere spennende prosjekter
både i sentrumsnære og landlige områder. Vi har fokus på
kvalitet, b
 rukervennlighet og bærekraftige løsninger, og
legger stor vekt på å tilby våre medlemmer boliger med
varig verdi.

OMT BBL sikrer ditt boligselskap 
gjennom økonomi og forvaltning:
‣ Regnskap, budsjett og økonomioppgaver
‣ Lønn, IN-ordning, Styreportal, digitale løsninger
‣ Fakturering av felleskostnader
‣ Sikringsordninger
‣ Rådgivning og andre tjenester
‣ Autorisert regnskapsfører

I brosjyren presenteres flere av våre p
 rosjekter som
kommer for salg.

OMT BBL bistår boligselskapene og
medlemmene gjennom:

En enklere hverdag for deg

‣ Personlig service og rådgivning

OMT bistår styret i boligselskapene med tjenester,
bistand og digitale løsninger og verktøy som hjelper
styret med å utføre sine oppgaver. Vi bistår innenfor
et bredt tjenestespekter og faglig perspektiv innen
økonomi, medlemsforvaltning, bygg, HMS, juridisk og
organisasjonskompetanse.
OMT har vært en sentral aktør i utvikling av Bærekrafts
regnskapet i regi av NBBL. – Vårt borettslag har vært
pilot i OMT sitt bærekraftsprosjekt, forteller Monika B.
Andersson i Elgveien 1 Borettslag. – Det har vært lærerikt og nyttig. Bærekraftsregnskapet kan bevisstgjøre
beboerne til å ta grønne valg, gjøre gode beslutninger,
og lette styret sitt arbeid i gjennomføringen av ulike
vedlikeholdstiltak.
OMT BBL tilbyr også forretningsførsel for alle typer
boligselskaper, og alle boligselskaper kan inngå avtale
om forretningsførsel med oss.

‣ Generalforsamling
‣ Temakvelder
‣ Medlemsinfo i flere kanaler
‣ Kurs og konferanser
‣ Styreskolen
‣ Beboerskolen
‣ Juridisk bistand
‣ Forsikring

Eiendomstjenester for utbyggere:
‣ Stifting av borettslag
‣ Etablering av sameier
‣ Forretningsførsel
‣ Byggdrift
‣ Driftsbudsjett
‣ Registrering i offentlige registre
‣ Forsikringsløsninger

– fra A til Å
Vedlikehold bør utføres for å bevare bygningen. Teknisk
avdeling i OMT kan utarbeide gode vedlikeholdsplaner
som gjør det enkelt å holde oversikt over hva som må – og
når det skal – utføres. Slik kan boligselskapet opprettholde
bygningens tekniske standard, og redusere kostnadene
over tid.

Tekniske tjenester:
‣ Byggeledelse og prosjektledelse
‣ Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner
‣ Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering utgjør grunnlag for tiltak i
vedlikeholdsplanen, hvor løpende vedlikehold og
rehabilitering med budsjett for aktivitetene fremkommer.

‣ Termografi

Teknisk avdeling kan utføre rehabiliteringsprosjekter og
tilbyr prosjektledelse med ansvar og oppfølging av alle
oppgavene som må gjøres – fra planlegging til ferdig
stillelse. V
 idere kan vi oppnå konkurransedyktige priser
gjennom vårt nettverk av leverandører, samtidig som vi
påtar oss byggeledelsen.

‣ Utskifting av vinduer og dører

‣ Rehabilitering av fasader og balkonger
‣ Omlegging av tak
‣ Tilleggsisolering
‣ Etterinstallering av heis
‣ Søknad om andre tilskuddordninger
‣ Forsikring
‣ Annen rehabilitering
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Tore Hunds gate
45–47
Spennende leilighetsprosjekt sentralt på Oscarsborg.
Tore Hunds gate 45–47 er et borettslag med 18 moderne leiligheter
i to blokker med fantastisk utsikt sentralt på Oscarsborg. Blokkene
består av 2-, 3- og 4-roms leiligheter fra 61 kvm til 110 kvm. Hver
leilighet har en egen balkong med store lysflater, og det er stor og
flott felles takterrasse i hver blokk.
I kjelleren er det felles parkeringsanlegg med heis til etasjeplan.
Leilighetene er moderne og har energivennlige løsninger som både
øker komfort og trivsel.
I Tore Hunds gate 45–47 kan du bo sentrumsnært, men tilbaketrukket
fra trafikk og støy.

Strandkanten
N11
Bo i strandkanten med fantastisk utsikt
ut mot Ofotfjorden. Strandkanten N11 er
8 innholdsrike eneboliger i kjede i flotte
maritime omgivelser på Ankenes.
Boligene går over to plan med stor
terrasse i 2. etg. med store vindusflater,
gode solforhold og utsikt mot sjøen.
Til hver bolig medfølger det carport og
utvendig bod.
Boligene har en barnevennlig planløsning, og ligger i et barnevennlig
område, med kort vei til badestrand
og småbåthavn. Området er også
tilrettelagt med tunnel under E6 for
gangvei til skole og butikk.
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Skogveien 27

4-mannsbolig under planlegging i Skogveien. Bo funksjonelt og godt
på Ankenes. Fire 4-roms leiligheter ca. 80 kvm. Sentral b
 eliggenhet
med kort vei til barneskole, alpinbakke, lysløype, fl
 erbrukshall,
turområder og butikk. Leilighetene er på ett plan, med stor terrasse
og flott utsikt mot Narvik.

Liland
Flott og moderne firemannsbolig under oppføring
på Liland. Boligen er sentralt beliggende, med
panoramautsikt i et barnevennlig område. Boligen
er i funkis-stil med universell utforming og god
planløsning. Leilighetene er fra 90 til 105 kvm, med
2 og 3 soverom. Fra stua får du fantastisk utsikt og
mye lys fra store vindusflater.
NÆRHET TIL:
Skole 			
Barnehage 		
Fotballbane 		
Butikk 			
Liland brygge 		
Evenes flyplass		
Busstopp		

550 m
1,5 km
1,3 km
1,2 km
1,2 km
11 km
550 m

Vårt prosjekt med utleieboliger til Forsvaret med to
6-mannsboliger, er igangsatt i det samme området.

Engstien
Borettslag
I Engstien på Setermoen er det opprettet tre
4-mannsboliger med fire moderne andels
leiligheter. Åtte leiligheter i to 4-mannsboliger
er allerede innflyttet.
Det tredje byggetrinnet er klar til start. Boligen
har gjennomgående lyse og m
 oderne leiligheter,
balkong/platt på begge sider, 2 soverom og
gode løsninger. I Engstien får du god bokvalitet i
et veldrevent og nytt b
 orettslag.
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Bovieran

Drømmer du om en leilighet med middelhavsklima og
lange, lyse kvelder hele året? Bovieran er boliger med
sosialt samvær og velvære i fokus. Her blir det temperert
klima med palmer, blomster og oliventrær i en stor og
vakker vinterhage.

Bovieran er et velkjent og veletablert boligkonsept i
Sverige, og OMT planlegger et nytt boligprosjekt i vårt
geografiske område. Se www.bovieran.no, og ta kontakt
med b
 oligbyggelaget for å melde din interesse.

Smart Arctic Building
– bærekraftig rehabilitering (BASE)
Smart Arctic er et prosjekt som fikk støtte fra Enova, og
som har levert utredning av konsepter for bærekraftig
modernisering og energieffektivisering av eksisterende
bygg i arktiske strøk.
Gjennom prosjektet ble det etablert et tverrfaglig nettverk
med forskere, rådgivere, entreprenører, bygg og boligforvaltere og energibransjen. Nettverket jobber videre
med gode løsninger for bærekraftig rehabilitering av
eksisterende bygg. Prosjektet har søknader for videre
utvikling av bærekraftige renovering og rehabilitering
av eksisterende boligbygg.

BASE

Bolig – Arktisk – Smart – Energi
Prosjektet har pågående bacheloroppgaver og master
oppgaver innen energieffektivisering og b
 ærekraftig
rehabilitering. Det har fått internasjonal oppmerksomhet.
BBC har vært i Narvik og laget dokumentarfilm fra om
social housing og den norske boligmodellen.
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Godt å bo
i borettslag

Sissel hadde medlemskap i boligbyggelaget, og fikk brukt
medlemskapet da de kjøpte leiligheten i Engstien. – Vi gikk
fra enebolig til leilighet når vi flyttet hit. Vi har bodd oss inn
i leiligheten, og har ikke angret på valget. Borettslag passer
både unge og nyetablerte, barnefamilier og godt voksne.
– Det blir et godt fellesskap der alle bidrar, og man får god
kontakt med naboene, sier Sissel Lundberg.

Sissel Lundberg er beboer i Engstien borettslag på
Setermoen. Hun flyttet til Engstien da borettslaget 
stod ferdig i 2018.

– Det er mange fordeler med å bo i Borettslag, forteller hun.
– Vi ønsket oss en lettstelt bolig, og da passer b
 orettslag
godt for oss. Vi kan bruke fritida på andre aktiviteter.
Borettslag kjennetegnes av stor grad av fellesløsninger
knyttet til bl.a. vedlikehold, økonomi og drift.
– Vi er impulsive, og liker å reise. Med leilighet er det lettvint å bruke fritida i naturen og på fjellet.

Per Bjørn og Sissel Lundberg nyter sola på terrassen

Borettslagenes sikringsordning
– gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag
Hva blir dekket av ordningen?

Dersom en andelseier unnlater å betale sin del av felles
kostnadene 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. Erstatningen
begrenser seg til 24 måneders uteblitte felleskostnader,
med 20 % egenandel på tapserstatningen.

Gunstigere finansiering

Det at borettslaget er med i Sikringsfondet, er også et
kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen
av boligene. Bankene legger vekt på om borettslaget er
med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser
på borettslagets felleslån – og bedre vilkår for deg som
låntaker når du skal kjøpe bolig.

Hvem kan være med i
Borettslagenes Sikringsfond?

Alle borettslag tilknyttet eller forvaltet av et b
 oligbyggelag
som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes
Sikringsfond. Medlemskap kan enten tegnes individuelt
av det enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom
boligbyggelaget de tilhører.
Sikringsordningen tilbys borettslag med inntil 70 %
fellesgjeld og innen gjeldende borettslagslov.

Bli medlem
– veien til boligdrømmen
og medlemsfordeler
Sikre deg drømmeboligen

Forkjøpsretten er din største fordel som medlem
i OMT. Den plasserer deg foran i køen ved tildeling av bolig i våre tilknyttende borettslag. Er
flere interessert i samme bolig, trekker den med
lengst ansiennitet det lengste strået. Derfor er
det lurt å melde seg inn så tidlig som mulig!
Finn din bolig på forkjøpsrett på
Min side og på www.omtbbl.no

Borettslagsleiligheter passer også svært godt for førstegangs
etablerere. Våre borettslag har boliger i ulike størrelser, med
1-, 2-, 3- og 4-romsleiligheter. Det er alltid en borettslagsleilighet
som ligger til salgs. OMT BBL er i tillegg med i en ordning om
felles f orkjøpsrett. Den gjør at du som medlem også opparbeider
ansiennitet til 70 000 boliger i 21 andre boligbyggelag. Det betyr
at hvis du en dag skal flytte, vil du stille mye s terkere i det nye
boligmarkedet enn om du ikke hadde vært medlem hos oss.
Felles forkjøpsrett gjelder fra 01.01.2003.

Juniormedlemskap
– en verdifull gave

Foto: Jan Arne Pettersen

Et medlemskap i boligbyggelaget kan være gull verdt når
man skal inn i boligmarkedet. Ved innmelding av juniormedlemskap betales kun andelskapitalen. Barn og unge
opparbeider ansiennitet fra innmeldingstidspunktet, men
kontingenten er gratis til det året medlemmet fyller 21 år.
Terje Tennås er en av mange
som har gitt gavemedlemskap
i boligbyggelaget. – Barne
barnet vårt er innmeldt i
boligbyggelaget. Når hun en
gang skal kjøpe noe eget,
kan årene med ansiennitet
komme godt med, sier han.
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OMT BBL – Medlemsfordeler
En lønnsom investering

Du kan spare mye på å være medlem! Et medlemskap i
OMT BBL gir deg også mange medlemsfordeler. Gjennom
gunstige avtaler med ulike leverandører og samarbeids
partnere tilbyr vi bonus og gode rabattordninger på en
rekke produkter og tjenester, som byggevarer, interiør,
forsikring, strøm, trening, kulturarrangement og mye mer.
Du får medlemsrabatter og bonus på toppen av gode
tilbud. Vis medlemsbeviset for å få rabatt. Betal med et
registrert bank- eller kredittkort for å få bonus.
Betalingskort registreres på Min Side. Her finner du også
medlemsbeviset digitalt.

Foto: Jan Arne Pettersen

Se våre nettsider for oppdaterte fordeler på
www.omtbbl.no
omt.fordelerformedlemmer.no

Innmelding

Det koster kr 500 å bli medlem i OMT. Du kan melde deg
inn på www.omtbbl.no. Ansienniteten regnes fra medlemskapet er registrert betalt. Kontingent kr 400,- betales ikke i
innmeldingsåret.

Overføring av medlemskap

Medlemskapet i OMT kan overføres til nær familie uten kostnad. Skjema for overføring finner du på www.omtbbl.no

SMARTE LADELØSNINGER
3
3
3
3

Gode medlemspriser
Komplett løsning
Enkel og bekymringsfri
Rettferdig kostnadsfordeling

Ta gjerne kontakt med:
Morten Stormo
Tlf 476 64 555
morten.stormo@polarkraft.no

MEDLEMSSTRØM
3 Som medlem får du lav
pris på din strømavtale
3 2 % medlemsbonus
3 Ingen binding
3 Oversikt på forbruket via app
3 Strømleverandør som bidrar lokalt

Ring 987 02 006 eller gå inn på polarkraft.no/medlemsstrom for å bestille!

Utsikt fra Skarberget. Foto: Stine Sollie Nilsen

Har du sjekket ut dine
medlemsfordeler?
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BVS
BVS tilbyr et bredt spekter av vaktmestertjenester og
renholdstjenester til privatpersoner, boligselskaper
og bedrifter. BVS har ansatte med høy kompetanse på
sine fagområder, og leverer et bredt spekter av tjenester.
BVS holder til i samme lokaler som OMT i
Dronningensgate 35.
BVS utfører

‣ Nybygg

‣ Renholdstjenester

‣ Rehabilitering

‣ Vaktmestertjenester

‣ Snekring

‣ Kosting og spyling

‣ Tømrertjenester

‣ Gressklipping

‣ Malertjenester

‣ Snørydding

Bygg og Vaktmesterservice AS
Dronningens gate 35
8514 NARVIK
jan@bvservice.no
958 34 823

VI BYGGER NYE BOLIGER
Ta kontakt med oss for en hyggelig boligprat

Tlf 958 34 823 | post@bvservice.no | | www.bvservice.no
Dronningensgate 35, 8514 Narvik

Aktiv Narvik
– din lokale eiendomsmegler
Hos oss finner du spreke meglere med sterk lokalkunnskap
og god kompetanse på salg av eiendom. Du skal være
trygg på salgsprosessen og få gode råd. Vi har også lokale
samarbeidspartnere som kan hjelpe deg med alt fra styling
av bolig til finansiering.

Aktiv Narvik er et lokalt meglerkontor som består
av advokat/megler Tone Merethe Viklem Olsen,
eiendomsmegler/ jurist Sigve Wiik og kontorleder
Johanna Lindgren Kristoffersen.

Vi skal sette kunden i fokus og skape tillit både for selgere
og kjøpere. Dette er også en av hovedårsaken til at så
mange velger å bruke oss. Ta kontakt med oss, vi tar deg
videre.

Kongens gate 44
8514 Narvik
narvik@aktiv.no
76 97 72 60

Tone Merethe Viklem Olsen
Advokat/megler
Telefon: 40 49 41 19

Aktiv Narvik

Sigve Wiik
Eiendomsmegler
Telefon: 90 77 53 83

Overlater du salgsoppdraget til oss får du også tilbud
om gratis bistand for klargjøring av boligen din for
fotografering og visning, helt kostnadsfritt for deg
som er medlem i OMT BBL.

Johanna Lindgren Kristoffersen
Kontorleder/medhjelper
Telefon: 90 85 21 13
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Totalleverandør av:
• Baderom
• Varmeanlegg
• Varmepumper
• Sprinkler
• Rehabilitering
• Industri
• Nybygg
• VA-anlegg
www.vvsproffen.no

Vi elsker hjem hvor rom og møbler går som hånd i hanske, og målet vårt er
derfor å skreddersy perfekte løsninger etter dine behov. Vi tilbyr blant annet
måltilpassede garderobeløsninger, solskjerming, og gulvtepper.

Vi hjelper deg å finne en funksjonell og estetisk løsning til dine vinduer, enten du ønsker
å skjerme for innsyn eller hindre at sola skinner inn. Vi har gardiner for et-hvert vindu og stil.
”Bygg” din egen gardin! Du velger stoff, komponentfarger og type betjening.

Har du behov for mer oppbevaringsplass hjemme? Eller ønsker du å skjule oppbevaringsplassen
med noen fine og tidsriktige skyvedører? Med fem forskjellige skyvedørsmodeller i enda flere
farger, og utallige valgmuligheter på garderobeinnredningen, hjelper vi deg frem til en
garderobe som passer perfekt inn hos deg!

Teppene er kommet tilbake! Og hos oss får du kvalitetstepper i alle farger og fasonger. Valget
er ditt, enten du ønsker ull, sisal eller velour. Vegg-til-vegg eller kantet gulvteppe. Vår
leverandør kapper teppene i den fasongen du ønsker, det være seg rundt, kvadratisk eller
kanskje sekskantet?

Når du trenger elektriker:

76 95 55 50

Små eller større oppgaver, vi har folkene
som får jobben gjort, fort og effektivt.

Du kan også bestille elektriker
og telemontør på

www.haneseth.no

Bredbånd, TV
og strømming
Med bredbånd og TV fra Telenor har du
superraskt nett og all TV- og strømmeunderholdningen du ønsker på ett sted.
Alltid WiFi gir deg super dekning uansett
hvor du er i hjemmet ditt. Hos oss får du
eksperthjelp uten ekstra kostnad og
fornøydhetsgaranti.
Les mer på telenor.no/alltid-wifi

Telenor. Alltid med.
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NÅR GODE RÅD
ER DYRE
25% RABATT PÅ ORDINÆR TIMESATS
FOR OMT BBL MEDLEMMER
Samboeravtale, fremtidsfullmakt, testament eller arv.
Advokatfirmaet Eurojuris Nord AS er Hålogalands største advokatfirma
med kapasitet og kompetanse til å vise vei, og lose deg trygt i havn,
uansett hvilke juridiske behov og problemstillinger du står ovenfor.

Sentralbord 77 00 21 00

eurojurisnord.no
ALLTID I FORKANT

Vi kan tilby ingeniør- og arkitekttjenester,
utarbeidelse av/endring av reguleringsplaner
og ivareta rollen som ansvarlig søker i byggesaken.
Ta gjerne kontakt for en nærmere prat. Tlf. 76 96 56 80/narvik@sweco.no

sweco.no

VI BYGGER DITT
BADEROM
Vi er stolt samarbeidspartner med OMTBBL
Vi setter stor pris på å få være en
leverandør på deres prosjekt hvor
vi får være med i planleggingsfasen
og lage kreative og lekre baderom til
beboerne.

www.ofotenror.no

Takk for godt samarbeid,
og gratulerer så mye med
75-årsjubileum!
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• Anleggsgartner
• Hagedesign
• Maskinentreprenør
• Bane
• Tining og oppvarming
amarkussen.no

DM D. Mathisen AS
Entr.

D. Mathisen Entreprenør
Postboks 626
8508 Narvik
906 07 316
dagfinn@dmathisen.no

Hålogaland Revisjon AS
• Revisjon
• Rådgivning
• Skatt

Statsautoriserte revisorer
Postbok 444, 8506 Narvik
Tlf. 76 96 55 55

www.halogalandrevisjon.no

Ofoten Brann IKS tilbyr et variert spekter
av kurs for ulike målgrupper.
Se vår hjemmeside www.ofoten-brann.no

Vi skaper utemiljø for fremtiden!

Vi utfører alt innen elektro,
svakstrøm og sterkstrøm

Tlf. 76 95 90 90 • E-post: post@2tal.as
Beisfjordveien 43, Postboks 312, 8504 Narvik

Verkstedbakken 13, 8514 Narvik • Tlf. 76 94 01 10
E-post: post@elinstallatoren.no

NaBo
skal være Narvik kommunes
NaBo skal være Narvik kommunes
og lokalsamfunnets aktør for å gi
og lokalsamfunnets aktør for å skaffe
en god bolig for de som trenger det.
et tilrettelagt trygt og godt botilbud
for de som trenger det.

www.na-bo.no
Du finner oss i Dronningens gate 35, Postboks 287, 8504 Narvik
Tlf. 76 95 09 10

Velkommen til våre to sentre i Narvik
• Styrketrening
• Utholdenhetstrening

• Klatrehall
• Gruppetrening

• Squash
• Badstuer

VI GIR DEG

Kraft Narvik
Lodve Langes gate 2, 8515 Narvik

Kraft Stadion
Lillevikveien 9, 8516 Narvik

Les mer og bli medlem: narvik.kraftsportssenter.no

Postboks 287, 8504 Narvik
Besøksadresse:
Dronningensgt. 35 , 8514 Narvik
76 95 20 00
post@omtbbl.no
www.omtbbl.no
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