
Hei alle. 
Her kommer litt info om ting som skjer her i huset akkurat nå. 
 
Nettet  
vil ikke fungere 23.mai kl 1.00-6.00 om natten pga planlagt kabelarbeid. 
 
Program i kunsthallen Høst 2022 
se vedlagt program fra Vibeke. 
 
Generalforsamling 
Den 2. juni er det generalforsamling på NP, og  valgkomiteen jobber med å finne gode kandidater til styret.  
Valgkomiteen består av Leder Linn Cecilie Ulvin Tlf. 957 65 128, Hege Henriksen, Herdis Johanne Slettmo og 
vår egen Tore Rygh T: 402 03 302 
Siden jeg midlertidig har jobben som daglig leder går jeg ut av styret og det er ledig en plass som leietagernes 
representant. Dessuten slutter dessverre Lin Stafne-Pfisterer som styreleder, Liv Jessen og Hermann Tanberg 
i styret. 
Har dere innspill til gode kandidater kan dere kontakte Tore eller Linn Cecilie. 
 
Husleie 
Da jeg ble kontaktperson for leietagerne i begynnelsen av april (og nå i mai konstituert som daglig leder), 
begynte jeg å med å lage en oversikt over hvem vi leietagerne er. E-postadresse, romnummer, tlf etc. Jeg 
hadde tilgang til en rapport fra regnskapskontoret med oversikt over hva vi har betalt i husleie i 2021. Jeg så 
at her var det noe som ikke stemte. Jeg tok hver enkelts husleie og delte på antall kvadratmeter i rommet de 
leide, og kom fram til at det var stor variasjon i prisen vi betaler pr. kvadratmeter. 
 
Jeg undersøkte om det var noe mønster i ulikhetene. Man kunne tenkt seg at prisen i trebygningen var lavere 
enn i murbygningen, siden det er mer lytt i trebygget. Det var tilfelle i begynnelsen av NP´s historie, men nå 
finner jeg ikke et slikt mønster. Faktisk var det slik at den mest ekstreme forskjellen gikk mellom et lite rom i 
trebygningen til 350 kr pr kvm sammenlignet med et fint rom i murbygningen til 160 kr pr kvm. 
Man kunne tenkt seg at små rom var priset høyere pr. kvm. enn store rom, (noe de ofte er), men det er ikke 
tilfelle her. 
Man kan tenke seg at de som har gamle leiekontrakter, har lavere pris enn de som har nye. Her er det heller 
ikke noe system. Tvert imot er helt sammenlignbare rom med likt antall kvm og leiekontrakter inngått på 
samme tid,  priset forskjellig. F.eks. ser jeg at hos 2 personer som inngikk leiekontrakt på samme tidspunkt 
(2010) og med likelydende kontrakt, har den ene fått en økning i husleie på 51%, og den andre 63 % økning. 
Man kan tenke seg andre ting som vask på rommet, lett tilgang til fint kjøkken, lett tilgang til fellesverksted, 
fin utsikt etc kan spille en rolle i forhold til prissettingen, men nei. 
 
Hvorfor har det blitt sånn? Jeg tror at denne usystematiske ulikheten har utviklet seg over mange år fordi det 
ikke har vært noen enkel måte å beregne husleien på.  
 
Jeg foreslår at husleien beregnes ut fra en kvadratmeterpris som er lik for alle rom + felleskostnader som er 
pr. person (ganger 2 hvis 2 deler rom). 
 
Jeg har regnet ut en gjennomsnittlig kvadratmeterpris (inkluderer strøm) som gjør at vi til sammen betaler 
det samme som i dag. Kr 200 pr kvm. + kr 150 i fellesutgifter vil gi NP samme inntekt som i dag. Det er 
bestemt å øke husleien med 100 kr i felleskostnader pr måned slik at felleskostna blir på kr 250 pr. leietager 
pr. måned 
Mitt forslag er derfor at husleien for alle er på kr 200 pr kvm + 250 kr i fellesutgifter. 
(Kr 200 pr kvm er en fin, rund sum, men den vil øke litt for hvert år når prisen indeksreguleres). Strøm er 
inkludert i kvadratmeterprisen og kan bli utskilt på et senere tidspunkt. 
 
Konsekvensene av denne omleggingen av husleien er at noen har betalt for mye og noen for lite i husleie i 
forhold til en gjennomsnittspris. Ingen leietakere kan selvsagt klandres for dette, vi har bare betalt fakturaene 
vi har fått. Det betyr at noen leietagere vil få et prishopp på leien, mens andre vil få lavere husleie enn i dag. 



De som har vært heldige og betalt en lav husleie må akseptere at den blir høyere nå. De som har betalt for 
mye, bør kompenseres for det de har betalt for mye over en gjennomsnittspris. De vil få redusert husleie 
tilsvarende det for mye betalte i 2021 og 2022. 
 
Dette er blitt diskutert i styret og med leietagerne på husmøte fredag 7.mai, og det ble positivt mottatt. 
Styret vil trolig fatte en endelig beslutning i møte 25. mai. 
 
Den neste fakturaen vi skal betale ser lik ut som den vi pleier å betale. Den er for 2.kvartal 2022. ingenting 
nytt ennå altså. 
 
Romkabal 
Det er en del flytting innad i huset nå. 
Disse flytter ut: 
Lene Lorentzen (rom 1 og 3) og Liv Roald Page (rom 211). Takk til dere to og lykke til videre. 
Nye leietagere er: 
Kristin Nango på rom 222, Åsmund Vonheim Seip på rom 224, Randi Spieler på rom 104.  Hjertelig 
velkommen! 
 
Rom nr 002, 102, 225 og 234 er ledig. 
Hvis du har lyst til å bytte rom og vil vurdere et av disse, kan du kontakte meg. 
Vi setter en kort frist på denne muligheten, for vi må komme raskt i gang med prosessen med å få inn nye 
leietagere. 
Frist for å si fra er mandag 16.mai. 
 

Romnr Tidligere leietager Ny leietager Fra Dato Romstr. I 
kvm 

NY 
PRIS 

Ønsker å 
flytte til 

  NY kvm 

1,3 Lene Lorentzen Daisy Aschoug 1.6.22 34,0 7050 
  

34,0 

2 Tone Ørvik Ledig 1.6.22 10,4 2350     10,5 

102 Lise Nymark Haukli Ledig 1.8.22 10,5 2350     10,5 

106 Ledig Randi Spieler 1.3.22 10,6 2350 NY 
 

10,5 

118 Bjørn Wiggo Storbråthen musikkstudio i 2 rom blir kanskje ledig   21,7 4650 og 120 
 

22,0 

204 Ledig Yngvill Myhre 1.5.22 10,7 2350 
  

10,5 

211 Liv Roald Page Tone Ørvik 1.6.22 17,2 3650 
  

17,0 

220 Daisy Aschehoug Solveig Grande 1.6.22 21,8 4650 
  

22,0 

222 Marianne Bøckmann Kristin Nango 1.2.22 12,5 2650 NY 
 

12,0 

224 Tone Kristin Lileng Åsmund Vonheim Seip 1.5.22 11,4 2650 
  

12,0 

225 Yngvill Myhre Ledig nå 12,0 2650     12,0 

229 Ledig Tone Lileng 1.5.22 4,5 1150 NY 
 

4,5 

231 Ledig Astri Goksøyr 1.5.22 6,0 1450 ny 
 

6,0 

234 Daglig Leder kontor Ledig nå 12,0 2650     12,0 

 
Mvh  
Berit Blindheim 
 


