
Et bo- og trivselskonsept 
for beboere i boligprosjekter 

og nabolag
- Styrker sosial bærekraft og prosjektets miljøregnskap.

- Perfekt også for styrearbeid.



Gled deg til å bo 
i et Heime-prosjekt!

Vi vil at du skal oppleve fellesskap og trivsel fra første dag i din nye 

bolig. Ja, til og med fra før du flytter inn. Gjennom det anerkjente 

bo- og trivselskonseptet Heime, tilrettelegger vi for arrangementer, 

fasiliteter og ordninger som gjør det enkelt å møtes, bli kjent 

og oppleve ting sammen med nye naboer, også før innflytting. 

Deltakelse er selvsagt helt frivillig, men en varm anbefaling!

Grupper er den letteste måten å bli kjent med din nye nabo. 
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Brukervennlig 
teknologi for en 
sosial, enkel og 
trygg hverdag
Alle som flytter inn i ditt prosjekt, får 

tilgang til Heime-appen. Dette er en 

kommunikasjons- og aktivitetsplattform 

med mange muligheter.

Bookingfunksjoner og deling

Noen prosjekter har fellesrom og 
gjestehybler, andre har delerom med utstyr 
som kan lånes og elsykler til alles disposisjon. 
Uansett hvilke fellesgoder ditt boligprosjekt 
har, med Heime blir det enkelt å sjekke 
tilgjengelighet og reservere det du trenger. I 
de tilfeller det skal betales for å låne noe, som 
f.eks. bil, da har Heime egen Vipps-funksjon. 
Dette avlaster et styre for mye arbeid!

Utvidet servicetilbud

Fra Heime-plattformen kan man bestille 
vaskehjelp, taxi, takeaway, frisørtime og mer 
som tilbys i nærområdet. Dere beboere får 
selvfølgelig komme med ønsker til hva man 
kan bestille av servicetjenester. I mange 
tilfeller har Heime også inngått avtaler 
med lokale næringsdrivende om eksklusive 
rabattordninger.

3Den hjelpsomme naboen

Det er utrolig mye som lar seg løse bare 
man hjelper hverandre! Heime har en egen 
funksjon som heter «Den hjelpsomme 
naboen», og der kan du be om hjelp til alt 
mulig – og si ja til å hjelpe. Trenger du noen til 
å lufte hunden eller vanne planter? Eller kan 
du hjelpe nabogutten med matteleksa? Slik 
skaper Heime et godt og trygt bomiljø!
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Arrangør og tilrettelegger 
av sosiale aktiviteter

Heime arrangerer egne aktiviteter 
eksklusivt for beboerne i ditt 
prosjekt. Du blir invitert og kan 
melde deg på via din bruker i 
Heime-appen, som har en egen 
aktivitetskalender. Eksempel på 
arrangementer kan være ulike 
kurs, vinsmaking, matlaging, 
lunsj & learn, intimkonserter 
og mye mer. Det er også lett 
for dere beboere å opprette og 
invitere til egne arrangementer 
som fellesturer, tv-kvelder og 
restaurantbesøk.
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Heime skaper fellesskap 
og trivsel på tvers av 
alle generasjoner.



Heime styrker sosial bærekraft
1 005 600 personer bodde alene i Norge i 2021 (Iflg. SSB). 

Det tilsvarer 18,8 % av befolkningen, og tallet vokser år for år. 

Ensomhet er for lengst pekt på som en av vår tids store utfordringer.

Med Heime vil vi forebygge ensomhet. Appen i seg selv er en 

kommunikasjonsplattform der beboerne kan møtes digitalt, men 

enda viktigere: den gjør det lettere å møtes fysisk. Enten det er å 

avtale en tur i skogen med noen av naboene, bestille billetter til 

alle som vil være med på kino eller tipse om at det blir TV-kveld i 

fellesstua på fredag. Slik tror vi mennesker får mer innholdsrike, 

sosiale hverdager – et bedre liv, rett og slett.

Godt for nabolagets 
miljøregnskap

Deling er bra for miljøet, deling er bra for deg. Heime gjør 

det enkelt å dele på utstyr som ikke alle trenger å eie selv. 

Mange Heime-prosjekter etablerer et «lånerom» med verktøy 

og fritidsutstyr som beboerne eier i fellesskap og kan reservere 

gjennom Heime-appen. Det er for eksempel ingen grunn til at 

alle skal eie hver sin drill, gardintrapp og garasjejekk. Slik gjør 

Heime deling til naturlig del av hverdagen, og sparer samfunnet 

for unødvendig ressursbruk og utslipp.

I prosjekter som har biler eller sykler på deling, velger mange 

å ikke eie egen bil – hvert fall ikke bil. nr. 2. Privat bilhold er 

jo også en av de største postene på enhvers private budsjett. 

Gjennom Heime er det enkelt å sjekke når en bil eller sykkel 

er ledig, og reservere.

I dag organiserer vi alt fra delebåt til selskapslokalet

Forskjellige rom som bookes Mobilitetsløsninger
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Kilde: 

Bookinger i Heime  

Heime måler Co2 utslipp reduksjonen fra delingen. Klimaregnskap.

Utbyggere eller Heime utsmykker fysisk delerom Beboere deler egne gjenstander (virtuelt delerom)
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Trenger alle eie sin egen drill eller saftpresse? 

Kilde: 



Styrets idealverktøy

Alle som har hatt en rolle i et borettslags- eller sameiestyre, 

vet at det kan følge med litt arbeid. Med Heime får styret en fin 

måte å strukturere arbeidet på og en effektiv kommunikasjonskanal 

seg imellom og til de andre beboerne. Siden Heime tilrettelegger 

for at enhver beboer kan gjøre mye selv, som å reservere en gjeste-

hybel og betale for leie av felles bil, reduseres også den totale 

arbeidsmengden for styret. 

Viktig er det også at Heime har en egen funksjon der beboerne 

kan sende saker inn til styret, en digital oppslagstavle der styret 

kan sende ut informasjon til alle beboere og et eget sted for å 

samle dokumenter som innkallinger, budsjetter og referater.

Kommunikasjon, oppslagstavle, dokumenter og saker til styret. (Eksempler nedenfor)
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Heime brukes som bo- og 

trivselskonsept i boligprosjekter 

fra Tromsø i nord til Kristiansand 

i sør. Vi har derfor masse erfaring 

å høste fra når vi planlegger

 hva  som skal skje i ditt prosjekt 

– du har mye å glede deg til.

Kristiansand

Arendal

Stavanger
Sandnes

Jørpeland

Bergen

Ålesund

Oslo

Hamar

Kongsberg
Bærum

Trondheim

Stjørdal

Tromsø

Sortland

Brumunddal

Ski
Lillestrøm

VETLE BRINGSJORD
Daglig leder

Tlf. 473 36 265
vetle@heime.com

CHRISTIAN H. SKJELBAKKEN
Salg- og markedssjef

Tlf. 915 28 850
christian@heime.com


