
Ønsker ditt borettslag eller sameie en profesjonell styreleder eller et 

profesjonelt styremedlem? 

 
Styrearbeid er et ansvarsfullt arbeid, og det er nødvendig med kunnskap, kompetanse og kapasitet for å være 

styreleder.  

Vår erfaring er at mange sameiere i eierseksjonssameier eller andelseiere i borettslag gjennom styreverv påtar 

seg ansvar de ikke har tilstrekkelig oversikt over. I verste fall kan både sameiet eller borettslaget, og det enkelte 

styremedlem pådra seg erstatningsansvar. 

Vi påtar oss verv som styreleder eventuelt som styremedlem i eierseksjonssameier, borettslag og 

boligaksjeselskap. Vi kjenner rollene som styreleder og styremedlem godt gjennom lang erfaring.  

I tillegg til selskapets økonomi og formelle spørsmål, er vi opptatt av gode forhold for eiere og beboere. Videre 

er vi opptatt av å ivareta eiendomsmassen. For de fleste eiere er fast eiendom noe av det mest verdifulle vi har. 

Å overlate styrelederoppgaver til en profesjonell vil kunne ha flere fordeler: 

• Bidrar til å se selskapet med «friske øyne». 

• Vedkommende vil ikke ha egeninteresse i saker styret behandler, og vil kunne arbeide for løsninger 

som er til det beste for beboere, eiere og selskapet. 

• Det vil være kontroll med at sameiet eller borettslaget drives skikkelig herunder at formelle krav 

ivaretas og at økonomistyringen er forsvarlig. Dette reduserer risikoen for at styremedlemmer blir 

holdt personlig ansvarlig for avgjørelser styret treffer. 

• Har trening og erfaring fra motsetningsfylte forhold, kan fungere som en megler ved konflikter. 

Litt om oss: 

  

 

 

 

Avklaringen om dere ønsker slik bistand er gratis. Honoraret for et styreverv avhenger av en rekke forhold 

herunder sameiet eller borettslagets størrelse og hva det er ønskelig at rollen skal omfatte. 

Hvis dere ønsker en uforpliktende samtale eller tilbud ta kontakt med: 

Gunn Heggelund      Lisbeth H. Schønheyder 

Tlf: 45 01 22 93      Tlf: 95 83 06 52 

e-post: gunn@styrehjelp.as    e-post: lisbeth@styrehjelp.as 

 

Lisbeth H. Schønheyder er utdannet siviløkonom og autorisert 

regnskapsfører. Hun har 15 års erfaring fra regnskap og økonomistyring. Lisbeth 

ønsker å løfte kompetansen rundt regnskap slik at man kan ta gode beslutninger 

som er forankret i styrets handlingsplaner. 

 

 

Gunn Heggelund er utdannet jurist og har 10 års erfaring som rådgiver for 

boligselskaper hvor hun bl.a. har tilrettelagt og avholdt årsmøter. God 

meglingserfaring har hun oppnådd som daglig leder for et inkassobyrå.  
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