Rjukan og Tinn
Boligbyggelag

Løft blikket
for Rjukan

Storgaten 19, 3660 Rjukan • Tlf: 35 08 12 30 • www.rtbbl.com • rjukan@bbl.no

Rjukan og Tinn Boligbyggelag

Tveitolia borettslag

Da Norsk Hydro trappet ned sin virksomhet i området
i 1974, oppsto behovet for å organisere og etablere et
boligbyggelag. Store deler av boligmassen ble på det tids
punktet overført til Tinn kommune. Siden den gang har
medlemstallet økt og er i dag på 800–900 medlemmer.
Det er i skrivende stund 32 borettslag tilknyttet oss, med totalt
561 boenheter.
Våre hovedoppgaver i årene siden etablering har hovedsakelig
vært knyttet til forretningsførsel og forvaltningstjenester for
våre borettslag, dette er bl.a. regnskapsførsel og periode
regnskap etter behov, innkreving av felleskostnader m.m.
Av våre borettslag finnes det 6 som er omsorgsboliger, 3 av
de på Rjukan og de 3 andre i Tinn Austbygd. Rjukan og Tinn
Boligbyggelag har vært samarbeidspartnere i b
 yggingen av
omsorgsboligene i vår kommune.
Boligbyggelaget har ansvar for å skaffe sine medlemmer bolig,
og fordele disse på en fornuftig og rettferdig måte etter de
behov som finnes, samt å sørge for at disse blir forvaltet på en
god måte for våre medlemmer. Når et boligprosjekt i regi av
boligbyggelaget ferdigstilles, blir medlemmene som tildeles
boligene, andelseiere i borettslaget. Andelene som blir tildelt

medlemmene, følger et bestemt regelverk, slik at fordelingen
foregår rettferdig.
Det å være tilknyttet et boligbyggelag er en trygghet for at
din bolig blir godt ivaretatt. Det betyr at du som medlem har
noen som ivaretar dine interesser som kunde. Vi kjenner til de
gjeldende lovverk og regler som gjelder, og passer på slik at
din bolig blir driftet godt og vedlikeholdt riktig. Din trygghet er
førsteprioritet for oss.
Å være medlem i et boligbyggelag er som å være en del av en
stor familie, der sikkerhet og trygghet er i fokus. De ansatte
hos Rjukan og Tinn Boligbyggelag er hele tiden i kontakt
med samtlige av våre borettslag. Styrene vil via denne nære
kontakten få veiledning og råd for å drifte borettslaget på
best mulig måte. Våre ansatte yter service, og deler sine
lokalkunnskaper, slik at medlemmene alltid skal føle seg godt
ivaretatt.
Du som medlem har mulighet til å være med å påvirke
organisasjonen ved å delta på generalforsamlingene. Her kan
du komme med innspill og forslag. På denne måten er vi sikre
på at alle våre medlemmer blir hørt og har en stemme.

Vi utfører alt innen bygging

Spør oss når dere skal ha noe gjort – stort eller lite.
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Vestre Bjørkhaug borettslag. Foto: Norsk Hydros fotosamling/NIA

Rjukan på Unescos
verdensarvliste
Rjukan og Notodden ble i 2015 ført opp på Unescos
verdensarvliste på grunn av sin unike industrihistorie
knyttet til Norsk Hydros etablering i områdene. Dette
er det best bevarte eksempelet i Norge på den andre
industrielle revolusjon, der bruk av vannkraft i industri
produksjon forandret det norske samfunnet.
Kraften man fikk ved å omdanne vannet som løper fra
fjell til fjord om til elektrisitet, la grunnlaget for prosess
industri og arbeidsplasser til folket som løftet Norge
fra fattig til velferdsstat på 100 år. Rjukan har en helt
sentral plass i denne historien om overgangen til et
industrisamfunn, som landets første arkitekttegnede
by, oppsatt på rekordtid, for arbeiderne som trengte
bosted. Boligstandarden var høy med innlagt vann og
strøm, og er i dag en viktig del av Rjukans historie.
Mer om industrihistorien og nominasjonen til verdens
arvlisten finner du på www.visitrjukan.no

Transformatorst., Krosso. Foto: Norsk Hydros fotosamling/NIA

Graving • Planering • Drenering • Stubbefresing
Transport • Brøyting/Strøing
Utleie av maskiner
Bøensletten borettslag i 1911. Foto: Norsk Hydros fotosamling/NIA

Øyvin Johansen - tlf.915 43 958
E-post: johansenmaskin73@gmail.com

Hvor går veien videre?
Rjukan er på Unescos Verdensarvliste. Rjukans historie 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 sær
preget av boligmassen i forhold til mange av de private
eierne. Styrene i borettslagene skal være stolte av det
arbeidet som har vært lagt ned så langt.
Mange frykter økte kostnader med vedlikeholdet når
bygninger blir underlagt verneinteresser. Det er allerede ut
viklet statlige støtteordninger gjennom kulturminnefondet
og det kommer hele tiden økte bevilgninger som skal for
valtes lokalt gjennom det kommunale apparatet. Alle gode
krefter må stå sammen, så skal vi få byen vår til å skinne.

Rjukan og Tinn Boligbyggelag

I utgangspunktet har vi boliger nok i Rjukan. Vi må legge til
rette for å endre innholdet i eksisterende boligmasse, slik at
disse blir funksjonelle iht. dagens krav. Vi har et overskudd
av små leiligheter, noe som krever sammenslåinger og
endringer til større enheter. RTBBL har opplevd et tettere
samarbeid med Tinn kommune den siste tiden, og ser fram
til et fortsatt fruktbart samarbeid som vil skape et levende
og godt samfunn for alle.
Alle kravene som stilles til oss når det gjelder å forvalte
verdensarven, kan virke positivt på utdanningstilbudet
lokalt. Kanskje det skaper nye «spesialiserte» yrkes
rettede linjer på videregående skole? Kanskje færre av våre
ungdommer reiser ut? Kanskje
vi skaper nye arbeidsplasser?
Kanskje det skaper tilflytning til
kommunen vår?

Østre Tveito borettslag

Rjukan og Tinn boligbyggelag skal
være synlige i lokalsamfunnet
ved å engasjere seg 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.
Lilletorget borettslag og Borettslaget Tveito Allé 3

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

Ola Arneberg
Daglig leder Rjukan og Tinn
Boligbyggelag

• 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

Tlf. 35 09 15 00/971 10 535
E-post: post@prosjektform.no
www.prosjektform.no

Finansiering kan du få hos oss!
Samle dine bank – og forsikringstjenester på ett sted.
Vi har personlig service, lokal kompetanse og tilstedeværelse. Ta kontakt så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

• Nybygg av hytter og hus - tilbygg
• Totalentrepriser
• Utvendig og innvendig rehabilitering
• Bad, kjøkken, vindusutskifting, takrenovering
• Sliping og behandling av trapper og golv
• Godkjent for arbeider med verdensarven

Rjukan og Tinn

– et godt sted å bo
Tlf. 35 08 26 00 • www.tinn.kommune.no

Lokal leverandør av: Fiberbredbånd • TV • Internett • Brannalarm
www.tinnenergibredbånd.no

Tinn Energi Bredbånd leverer
lynraskt fibernett i Tinn kommune.
Den nye mediehverdagen krever skikkelig bredbånd.
Jo raskere bredbånd du har, jo mer kan du gjøre på nettet.
Vi leverer bredbånd via fiber som tilfredsstiller alle behov!

Hvorfor velge boligbyggelag?
Forkjøpsretten er din største fordel ved medlemskap i
Rjukan og Tinn Boligbyggelag. Den plasserer deg foran i
køen ved tildeling av bolig i tilknyttede borettslag. Er det
flere interesserte ved kjøp av bolig går den med lengst
ansiennitet først. Det er derfor lurt å melde seg inn tidlig.
Hvorfor ikke allerede i dag?
RTBBL har gunstige avtaler med lokalt næringsliv, og
samarbeidspartnere, som gir deg som medlem mange
fordeler på ulike produkter og tjenester ved fremvisning
av ditt medlemskort.

Her ser du oversikt over alle medlemsfordelene
rtbbl.fordelerformedlemmer.no
Hvordan får jeg bonus og rabatt?
Vis medlemskortet i kassen for å få rabatt og
dra aktivert medlemskort eller registrert bank
kort i betalingsterminalen for å få bonus.

Tlf: 35 08 12 30
Mail: rjukan@bbl.no

Du finner innmeldingsskjema på www.rtbbl.com
Overføre medlemskap?
Det er fullt mulig å overføre ditt medlemskap og
ansiennitet til slektninger, rett opp- eller nedadstigende
linje, samt til søsken. Medlemskapet kan også overføres
til noen som har tilhørt samme husstand som den
tidligere eieren i løpet av de siste to årene. Gebyr for
overføring av medlemskap er det samme som års
kontingenten. Det er gebyrfritt til ektefelle ved dødsfall.
Skjema for overføring av andel finner du på
www.rtbbl.com

Storgata 19. 3660 Rjukan.
Postadresse: postboks 19, 3661 Rjukan

www.rtbbl.com
Åpningstider: Man–fre kl 10:00 – 16:00

Din lokale
MØBELBUTIKK

Rjukan Interiørsenter AS
Møbelpakke • Boligstyling
Interiørkonsulent • Hjemkjøring • Montering

Besok var inspirerende butikk

2200 KVM. MED MØBLER OG INTERIØR

Velkommen!

Svaddeveien 141, 3660 Rjukan • E-post: post.rjukan@mobelringen.no

• 109893• www.jsnorge.no

Medlemskortet
Spar penger – bruk ditt medlemskort!
Vårt medlemsprogram gir deg bonus og/eller
rabatt på en rekke varer og tjenester til deg og
ditt hjem.

Tegne medlemskap i RTBBL?
Tegning av medlemskap hos Rjukan og Tinn Bolig
byggelag koster: Innmeldingsavgift (Andelskapital)
kr. 500,-. Årlig kontingent kr. 300,-.

