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Forretningsførsel i Vestre Øre Borettslag 
 

Etter mange år som forretningsfører for Vestre Øre Bl. har advokat Geir Hovland bedt om avløsning. 

 

Styret har i denne forbindelse jobbet frem en avtale med USBL som fra 1. Januar overtok borettslagets forretningsførsel. 

 

Avtalen med USBL er basert på de samme avtalevilkårene vi har hatt med adv. Hovland, men med muligheter til å koble 

oss opp mot en rekke tjenester rundt vår drift av borettslaget. USBL kan levere tilleggstjenester som styringsverktøy for 

HMS (Helse – Miljø – Sikkerhet), byggeteknisk rådgivning, administrativ rådgivning, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, 

kurs og opplæring av styrets medlemmer samt en rekke andre tjenester. 

Styret jobbet frem mot nyttår mot flere leverandører av denne typen tjenester. 

Valget falt på USBL og var basert på en helhetsvurdering av borettslagets behov, tilbudte tjenester, tilbudte 
tilleggstjenester, kostander knyttet til avtalen samt en rekke gode referanser. 

USBL (Ungdommens SelvByggerLag) bistår over 1 500 borettslag og sameier med både økonomisk, teknisk og juridisk 
rådgivning.  

Vår avtale er ikke knyttet opp med krav om medlemskap i USBL for den enkelte beboer. Det er heller ingen andre 
endringer knyttet til prosedyrene for kjøp og salg av leiligheter. 

Styret vil sammen med USBL utover vinteren komme med mer informasjon knyttet til avtalen. 

Dersom det er spørsmål nå som trenger en avklaring så ta kontakt med styret via vår hjemmeside. 

I praksis vil den enkelte nå får tilsendt innbetalingsgiroer for felleskostnader direkte fra USBL og det må legges merke 

til at konto for innbetaling av felleskostnadene er ny slik at avtaler om automatiske trekk fra egne kontoer må endres. 

 

Ta gjerne et titt på USBL sine hjemmesider www.USBL.no og følg med på våre hjemmesider www.VOBL.no 

Advokat Geir Hovland vil fortsatt bistå borettslaget med juridisk bistand. 

Styret ønsker dere alle i Vestre Øre bl. et riktig godt nytt år. 

 

 

Med hilsen 

for styret i Vestre Øre borettslag 

 

Steinar Monge 

styreleder 
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