
 

 

Tilbud om individuell nedbetaling av fellesgjeld 
 
I henhold til vedtak fattet på generalforsamling 04.05.2016 har Vetlandsveien Borettslag 
tiltrådt avtale om individualisert innbetaling av fellesgjeld.  
 
Andelseierne har med dette mulighet for å innfri sin andel av fellesgjeld, helt eller delvis. Ved 
delvis innfrielse må innbetalingsbeløpet være minst kr 60 000,-. Slik nedbetaling kan skje to 
ganger pr år/halvårlig. 
 
Dersom du skulle være interessert i dette ber vi deg fylle ut vedlagte svarslipp. 
Ved inngåelse av avtalen vil det påløpe en etableringskostnad på pt. kr 5 000,- inkl. mva til 
OBOS Eiendomsforvaltning AS for administrasjon og oppfølging av avtalen. Denne må være 
innbetalt før avtalen kan benyttes. 
 
Det gis første gang mulighet til innbetaling i forbindelse med forfall den 30.03.2021. Det vil 
være mulighet for innfrielse to ganger per år: 30.03. og 30.09. For at individualisert 
innbetaling skal kunne gjennomføres forutsettes det at betalingen er på klientkonto senest 10 
dager før lånets forfallstidspunkt.   
 
Dersom du ønsker å benytte deg av denne muligheten ber vi deg om å fylle ut vedlagte 
svarslipp og returnere den til OBOS Eiendomsforvaltning AS snarest.  
 
OBOS Eiendomsforvaltning AS vil så oversende deg de nødvendige dokumenter for 
underskrift samt faktura/betalingsinformasjon på sms/e-post. Frist for retur av svarslipp 
dersom innbetaling ønskes ved første forfall er satt til 01.02.2021. 
 
Dersom du mot formodning ikke har mottatt betalingsinformasjon i god tid før forfall, vennligst 
ta kontakt med undertegnede, siw.frisk@obos.no – tlf 23165105. 
 
Det gjøres oppmerksom på at avtale sendes helst digitalt – pr post hvis det er nødvendig. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0122 - Vetlandsveien Borettslag 
 

Jeg ønsker å få tilsendt ”Avtale om individuell innbetaling av fellesgjeld (IN)”.     
 

Jeg ønsker å få tilsendt betalingsinformasjon på sms/e-post på innbetalingsbeløp 
kr________________,-.  Det avtalte beløp skal være på OBOS Eiendomsforvaltning AS 
sin klientkonto senest 10 dager før terminforfall på lånet. Dersom dette kravet ikke er 
oppfylt vil ikke overføring til lånegiver kunne finne sted. 

 
Navn:    ___________________________ 
 
Medeiers navn: ___________________________ 
 
Adresse:   ___________________________ 
 
Har bank-id   ___________________________ 
 
Bolignummer:   _____ 
 
Svarslippen returneres: 
Siw Frisk, forvaltningsassistent 
siw.frisk@obos.no – tlf 23165105 
OBOS Eiendomsforvaltning AS 
Postboks 6666, St. Olavs Plass  
0129 OSLO 
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