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TBBL forvalter nærmere 8000 leiligheter, 
de aller fleste her i Tromsøområdet. Med et 
så stort antall leiligheter, gir det seg selv at 
beboerne i disse vil være et tverrsnitt av 
befolkningen for øvrig.

I de senere år et det etablert mange nye 
private borettslag. I disse finnes det mange 
andelshavere uten evne til å betjene 
fellskostnader, med det høye rentenivå man 
har hatt i Norge i de senere år. I tillegg har 
man fått inn andelshavere som har kjøpt 
leiligheter i spekulasjonsøyemed, og som i 
et fallende marked heller ikke makter å 
betjene sine forpliktelser. Hvem som 
ansvaret for dette kan man sikkert 
diskutere. Vi for egen del har tidligere pekt 
på profitthungrige utbyggere, useriøse 
eiendomsmeglere og banker som har tatt for 
lett på kredittgivningen som vesentlige 
elementer. 

Faktum er nå engang slik at mange sliter 
med å betjene felleskostnadene, og mange 

av disse havner på 
restanselister, med 

derpå følgende 
inkasso og 
tvangssalg. Dette 
stiller nye krav til 
vår forvaltnings-
avdeling om bistand 

til lagene i form 
av en effektiv 
inkasso-
tjeneste. Vår 
tradisjonelle 
innkrevnings-
metode er 

tvangssalg av leiligheter, noe som håndteres 
gjennom tingretten.

Antall begjærte tvangssalg har økt i 
betydelig grad i den senere tid , mens 
gjennomførte salg på langt nær har økt så 
mye. Årsakene til dette kan være flere, blant 
annet at andelshaver gjør opp sitt utestående 
før tvangssalget gjennomføres. Vi tror 
imidlertid at hovedårsaken er en annen, 
nemlig at tingretten har valgt en 
omsetningsform som bare i begrenset grad 
fungerer i det markedet vi har i dag. 

Tingretten velger å gjennomføre salgene 
ved såkalt medhjelpersalg, det vil si at man 
oppnevner en eiendomsmegler til å forestå 
salget på vegne av tingretten. I et marked 
hvor mange lavinnskuddsleiligheter 
tilnærmet har en verdi lik null, blir ikke 
disse salgene gjennomført. Dette grunnet at 
omkostninger til tingretten og medjelper 
skal dekkes av salgsprisen på leilighetene. 
Resultatet blir at medhjelper definerer 
leilighetene som uselgelig til den aktuelle 
prisen, og oppdraget blir returnert til 
oppdragsgiver uten at det gjennomføres. 

TBBL har i lang tid søkt å få tingretten til 
å ta i bruk den andre omsetningsordning 
som tvangsfullbyrdelsesloven foreskriver, 
nemlig auksjonssalg. Dette i de tilfeller hvor 
det kan dokumenteres at den aktuelle 
leiligheten har vært forsøkt solgt i det 
ordinære markedet, eller hvor tvangssalg på 
tilsvarende leiligheter har vært forsøkt solgt 
uten hell. I tillegg anbefaler vi auksjonssalg 
når andelshaver har sagt opp boretten, og 
derved selv har signalisert at man mener at 

Når det offentlige svikter
leiligheten ikke har positiv verdi utover 
fellesgjelden. 

Tingretten har i denne perioden vist 
liten eller ingen evne eller vilje til å tenke 
nytt i disse sakene. På denne måte hindrer 
man andelshavere som er i en vanskelig 
situasjon, å komme seg ut av disse for-
holdene på en verdig måte. I tillegg 
forårsaker de at borettslagene eller andre 
ikke får overtatt leilighetene til en 
markedsriktig pris. Dette fører til at 
borettslagene ikke får inn sine nødvendige 
inntekter, som igjen fører til at de 
gjenværende andelshavere må ta på seg 
høyere felleskostnader. Dette blir en ond 
sirkel, som fører til at ytterligere andels-
havere før eller senere kommer i betalings-
vansker. 

Fra TBBLs side har vi søkt å legge press på 
tingretten, for å få dem til å endre sine 
holdninger. Etter lang periode med kontant 
avvisning, er det nå kommet et brev fra 
tingretten som antyder at de vil kunne vurdere 
auksjonssalg i særskilte tilfeller. 

Vi håper at vi tolker tingretten rett, og at 
man raskt iverksetter auksjonssalg i de 
tilfellene vi har nevnt ovenfor. Dette vil være 
et godt bidrag til å få mange av de 
vanskeligstilte borettslagene på bena igjen! 

Svein Dalsbø

Administrerende direktør i Tromsø 
Boligbyggelag

SOM TBBL MEDLEM HAR DU INNTIL 40% RABATT
PÅ 2 BILLETTER TIL ALLE TEATRETS OPPSETNINGER!
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Halvannet år etter at fem leiligheter i 
borettslaget U2 ble lagt ut for 
tvangssalg, er sakene fortsatt ikke 
avgjort. 

I U2 er det totalt 40 leiligheter. Da utgjør 
fem leiligheter en stor andel. 

– Vi er som en bil med sommerdekk 
på vinterføre. Vi er på veien ennå, men 
vi må kjøre jækla forsiktig, sier styreleder 
Kim-Freddy Thomesen i borettslaget U2. 
Borettslaget for unge og nyetablerte 
skulle være en solskinnshistorie, men ble 
i fjor selve skrekkeksemplet på hva 
lavinnskuddsboliger kan føre til. 

– Tvangssalg tar veldig lang tid. Det 
første tvangssalget ble krevd for 
halvannet år siden, men ingen av de fem 
tilfellene er opp og avgjort ennå. Det er 
litt forskjellig strategi fra megler til 
megler, men uansett er dette langdryge 
prosesser, sier Thomesen. 

Store tap
– Alle taper på en så lang prosess. 

Borettslaget mister egenkapital og 
skyldneren får større lån, sier Thomesen. 
I fjor sommer fikk borettslaget en avtale 
med Husbanken.

– Det hadde sikkert vært enda flere på 
tvangssalg hadde vi ikke fått den avtalen. 
Da var vi i realiteten teknisk konkurs. 
Avtalen medfører at borettslaget kan 
bygge egenkapital, samtidig som vi 
fjernet 35-årsgrensen for å kjøpe og 
opphørte all ulovlig utleie. Borettslaget 
ga også tilbud om å overta for dem som 
ville ut, sier Thomesen. 

Overtok
I henhold til avtalen med Husbanken, 

ba borettslaget andelseierne som var 
interessert, om å si opp boretten. 
Intensjonen var at man kunne gjøre det 
med én måneds varsel, men da det likvel 
ikke var mulig, ble man enige om å 

gjennomføre ordinære salg fra andelseier 
til borettslaget. 

– Det tok lang tid før vi fikk lagd en 
kjøpsavtale som var god nok, men for 
tiden er vi i ferd med å overta og sende 
papirene inn til myndighetene, sier 
Thomesen. Han forteller at de fleste som 
nå blir kjøpt ut er glade for det, selv om 
avtalen ikke er like gunstig for alle. Etter 
mange runder er styrelederens erfaring 
at borettslaget må komme tidlig på 
banen. 

– Med en gang man legger merke til 
ubetalte regninger, så bør styret gå inn 
og gjøre noe. Tvangssalg er veldig 
kjedelig for de det gjelder, og selv om 
ingenting er uforskyldt, så har de jo 
sympati fra vår side og vi ønsker å få til 
en løsning. Hvis eieren har får 
økonomiske problemer, så kan 
vedkommende si opp boretten, sier 
Thomesen. Det er en fordelaktig side ved 
lavinnskuddsboliger. 

28 hittil i år
Nord-Troms tingrett mottok 28 
begjæringer om tvangssalg innen 4. 
mars i år. Det er en liten nedgang 
sammenlignet med samme periode i fjor 
da det det var kommet inn 38 
begjæringer om tvangssalg av 
borettsandeler. 

– Det er vanskelig å vite årsaken til 
nedgangen. Det kan enten bety at den 
økonomiske krisen er over, eller så blir 
slike saker løst på en annen måte enn i 
rettssystemet, sier tingrettsdommer 
Unni Sandbukt. 

Når eieren av borettslagsleiligheten lar 
være å betale husleie sender 
borettslaget begjæring om tvangssalg. 
Tvangssalg kan gjøres på to måter.  

De to siste årene har antall tvangssalg 
steget i Tromsø, og det er borettslags-
leiligheter som er mest utsatt. 

– Hittil i år ar vi sendt 26 enheter til 
tingretten med begjæring om tvangssalg. 
Alle var på grunn av mislighold av 
betaling, sier forvaltningssjef Gerd Soleng i 
TBBL. I 2007 fikk Nord-Troms tingrett 98 
saker om tvangssalg av borettsandeler, 
mens det i 2008 økte til 162. 

– Det er en merkbar økning i antall saker. 
Samtidig ser vi i 2008 at andelen ikke 
avgjorte saker øker også. Av 162 saker i 
2008 ble 107 avgjort, sier nestleder og 
dommer Unni Sandbukt i Nord-Troms 
tingrett. Hun er en av tre dommere som er 
fagansvarlig for tvangssalgssaker. 

To typer tvangssalg
I dag gir tvangsforbyrdelsesloven to 

alternative måter å gjennomføre et 
tvangssalg på: Medarbeidersalg eller 
auksjonssalg. Ved medarbeidersalg får en 
medhjelper (som regel en eiendomsmegler) 
i oppgave å forestå salget. 

– Det gir som regel høyere utbytte, og har 
vist seg å være både vellykket og effektivt. 
Tvangssalg ved auksjon kan skje gjennom 
namsmannen eller i regi av tingretten. I 
begge tilfeller vil kapasiteten til 
namsmannen/tingretten være viktig for 
hvor raskt sakene blir behandlet, sier 
Sandbukt. 

Administrerende direktør Svein Dalsbø i 
Tromsø Boligbyggelag mener tingretten bør 
ta hensyn til at eiendomsmarkedet har vært 
dårlig i lengre tid, og se at  medhjelpersalg 
ikke er like effektivt i en slik situasjon.

– I dagens situasjon burde tingretten i 
mye større grad ha valgt auksjonssalg. Vi 
ser at mange av medhjelpersalgene ikke blir 
gjennomført, og da burde tingretten prøve 
auksjonssalg og se om det fungerer bedre. 
Mange av disse leilighetene har jo allerede 
ligget lenge ute for salg, sier Dalsbø. 

Prisdempende
Tingrettsdommer Unni Sandbukt avviser 

ikke auksjonssalg, men sier at tidsbruken 
også her vil være avhengig av ressurs-
situasjonen hos namsmannen eller retten. 

– Auksjonssalg er også prisdempende, 
også i dårlige tider. Et slikt salg har også 
færre interessenter. Tingretten har så langt 
fulgt lovens hovedregel, og besluttet 
tvangssalg via medhjelper. Men dersom det 
blir sannsynliggjort at tvangsauksjon gis 
større nettoutbytte til panthaverne, bør 
retten velge auksjon i stedet for 
medhjelpersalg. Tingretten har imidlertid 
ikke anledning til å gi en generell lovnad 
om å velge auksjonssalg i en bestemt type 
saker. Dette må begjæres og avgjøres i den 
enkelte sak, sier Sandbukt. Hun er generelt 
usikker på i hvor stor grad rettsapparatet 
kan bidra til å løse det underliggende 
problemet.

– Den økonomiske krisesituasjonen kan 
ikke løses alene ved at vi endrer salgsform, 
sier Sandbukt. FAKTA

Oppsigelse av borett
•  Når man sier opp boretten taper 

man sitt innskudd, men blir kvitt 
sin andel av fellesgjelden etter 
seks måneders oppsigelsestid. 

•  Denne andelen av felleslånet blir 
skjøvet over på de øvrige 
deltakerne i borettslaget om ikke 
leiligheten skulle bli solgt eller 
leid ut. 

•  For mer om oppsigelse av borett: 
se TBBL-jurist Marit Cathrine 
Røtvolds spalte side 6. 

Tvangssalg i rettssystemet
• Tingretten får inn begjæring om 

tvangssalg, og sender den til 
forkynnelse til eier. 

•  Eier får én måneds frist for 
uttalelse. 

•  Etter fristens utløp treffer retten 
en formell beslutning om 
tvangssalg og hvilken form 
salget skal gjennomføres på. 

•  Medhjelper får en frist på 3 
måneder til å gi retten en 
orientering/statusrapport om 
salget, men har i utgangspunktet 
ingen frist for gjennomføring av 
salget.

•  Medhjelperens honorar skal 
dekkes av kjøpesummen. Hvis 
salget ikke oppnås, kan 
medhjelper fremme et salærkrav 
som dekkes av staten. 

•  Uansett salgsform må 
kjøpesummen dekke alle 
foranstående pengeheftelser.

FAKTANær dobling av
tvangssalg

Tingrettsdommer Unni Sandbukt avgjør hvorvidt et 
tvangssalg skal gå som medhjelpersalg eller 
auksjonssalg. 

Styreleder Kim-Freddy Thomesen forteller at borettslaget U2 i fjor måtte kjøpe ut  mange andelshaverne for å berge borettslaget fra konkurs. 

– Tvangssalg tar tid
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JURISTEN

1. Andelseiers oppsigelsesrett
Det følger av borettslagsloven § 5-21 (1) at andelseier alltid har 
rett til å si opp boretten med en frist på seks måneder. Det kreves 
ingen grunn for en slik oppsigelse. Det er heller ingen formkrav 
til en slik oppsigelse. Oppsigelsen bør imidlertid gjøres skriftlig 
av hensyn til å kunne dokumentere oppsigelsen i ettertid. Dersom 
borettslaget har lagt til rette for elektronisk kommunikasjon kan 
oppsigelsen også gis ved å sende en e-post. 

Oppsigelsesfristen er 6 måneder, og fristen regnes fra den er 
kommet fram til borettslaget. Andelseier kan velge å si opp med 
lengre frist. Dette kan være aktuelt dersom han vet at det vil gå 
lengre tid før han flytter. 

Andelseier må gi fra seg boretten ved utløp av 
oppsigelsesfristen. Andelseier må flytte ut av boligen og 
overlevere nøklene til andelsleiligheten til borettslaget. Har han 
ikke gjort dette når fristen er ute, bortfaller oppsigelsen. Det 
betyr at andelseier må si opp boretten på nytt, og at den ordinære 
oppsigelsesfristen på 6 måneder gjelder.

2. Virkning av andelseiers oppsigelse
Når boretten er sagt opp er andelseier fri for sine forpliktelser 
overfor borettslaget. (NB andelseier er ansvarlig for 
felleskostnadene i oppsigelsestida).

Andelseier er fortsatt andelseier uten å ha noen borett og uten å 
ha ansvar for å betale felleskostnadene når boretten er sagt opp. 

3. Andelseier og borettslagets avtale om salg av 
andelsleiligheten
En andelseier bør søke å selge andelen dersom han sier opp 
boretten. Dersom andelsleiligheten ikke er salgbar, bør 
borettslaget prøve å få kjøpt andelsleiligheten av andelseier. Dette 
krever samtykke av borettslagets generalforsamling med to 
tredjedels flertall. Er det heftelser i andelen må man imidlertid 
komme til enighet med pantekreditorene slik at borettslaget ikke 
overtar en andel med heftelser. 

4. Tvangssalg etter oppsigelse
Når andelseier har sagt opp boretten, og ikke overført andelen til 
andre, følger det av borettslagsloven § 5-21 tredje ledd at 
borettslaget kan kreve tvangssalg av andelen. Borettslaget kan 
sende begjæring om tvangssalg til tingretten straks 
oppsigelsesfristen er ute.

Dette tvangssalget skal gjennomføres etter reglene i 
borettslagsloven § 4-8 andre ledd.

Det følger av § 4-8 annet ledd annet punktum at  reglene i 
tvangsloven kapittel 11 gjelder så langt de passer. Reservasjonen 
«så langt de passer» skyldes at formålet med tvangssalg etter § 4-8 
er et annet enn ved andre tvangssalg. Formålet med et tvangssalg 
etter borettslagsloven § 4-8 er å frata andelseieren eiendomsretten 

til andelen. Det er salget som er målet, og ikke at salget er et 
middel til å gi kreditorene dekning for sine krav. Det viktigste 
unntaket er nevnt i § 4-8 annet ledd at dekningsprinsippet i 
tvangsloven § 11-20 ikke gjelder. Men heller ikke andre regler om 
forholdet til bedre prioriterte heftelser kan brukes, kravet om 
tvangssalg har prioritet foran alle heftelser. Tvangsbruk er heller 
ikke aktuelt som alternativ til tvangssalg, jf. tvangsloven § 11-1 
fjerde ledd. Heller ikke regelen i dekningsloven § 2-10 om rett til 
erstatningsbolig gjelder når borettslaget krever tvangssalg etter 
reglene i § 4-8 annet ledd. 

5. Om utleie av andelsleiligheten
I oppsigelsesperioden er det kun andelseier som kan leie ut 
boligen. Om borettslaget kan leie ut boligen etter at andelseieren 
har gitt fra seg boretten er verken omtalt i loven eller 
forarbeidene til denne. Det kan argumenteres med at når 
andelseieren har sagt opp sin borett så har han ingen rett til å 
bebo leiligheten eller leie den ut og at denne retten da er gått over 
til borettslaget. Problemet er imidlertid at boligen i disse tilfellene 
må selges på tvangssalg. Dersom boligen leies ut gir dette en 
uklar situasjon og det kan oppstå mange praktiske og juridiske 
problemer. Den sikre løsningen er derfor å vente med å leie ut 
boligen til borettslaget er blitt eier av andelen.

6. Forholdet til Sikringsfondet
Borettslag som er med i Sikringsfondet, må sørge for å følge 
Sikringsfondets retningslinjer og Fagstandarden ved oppsigelse 
og tvangssalg. Sikringsfondet stiller krav om at borettslaget må 
sørge for å begrense sitt tap for eksempel ved at borettslaget 
erverver andelen enten ved tvangssalg eller ved en frivillig avtale 
med andelseier. 

Oppsigelse av borett Marit Cathrine Røtvold
Juridisk rådgiver TBBL

Pynten borettslag i Lillehammer er ett av svært mange borettslag og sameier som har inngått en avtale om KOMPLETT,  
fremtidens tv- og bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital grunnpakke  
på nærmere 40 tv-kanaler, HD-kanaler, 2 ekstra favorittkanaler, bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. Ta kontakt  
med styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT.

Nå har også Pynten borettslag rimeligere digital-tv, bredbånd og telefoni. 
Har dere?

Jeg kan se HD-kanaler på flatskjermen

Jeg har raskt bredbånd

Jeg kan se alle BBC-kanalene

Jeg har mange tv-kanaler
Jeg kan sette tv-program på pause

Jeg kan se barnekanaler

* KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover grunnpakken/serviceavtale.
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TBBL Teknisk og Entreprenør-
companiet Nord AS klarte kunst-
stykket å bli ferdige halvannen måned 
før tida med Havtun Omsorgsboliger 
på Brensholmen, uten at det gikk på 
bekostning av kvaliteten. 

– Beboerne var veldig fornøyd med å 
kunne flytte inn tidligere enn avtalt, sier 
styremedlem Oddmar Nilsen i 
Boligstiftelsen Havtun omsorgsboliger.

God standard
Boligstiftelsen er byggherre, mens 
Entreprenørcompaniet Nord AS har vært 
totalentreprenør. TBBL har vært rådgiver 
i dette prosjektet gjennom flere år, og 
TBBL Teknisk har vært prosjekt- og 
byggeleder under utførelsen. Prosjektleder 
Per-Magnar Halvorsen ved TBBL Teknisk 
mener omsorgsboligene holder en god 
standard, med blant annet 
kvalitetskjøkken med integrerte 

hvitevarer, balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning og vannbåren varme.

– Skulle man hatt noe sånt i byen, måtte 
man gitt mye for leilighetene. Det skal 
vanskelig la seg gjøre å finne 
omsorgsboliger med tilsvarende standard. 

Smidig entreprenør
Havtun Omsorgsboliger består av syv 
toromsleiligheter 65 m², en 
treromsleilighet med på 80 m² samt felles 

Topp moderne

dagligstue. Leilighetene ligger i tilknytning 
til det eksisterende bo- og servicesenteret, 
slik at det dermed blir adgang til heis og 
servicetilbudene. Tromsø kommune som 
forestår tildelingen av boligene, føyer seg 
inn i rekken av de som er imponert over 
utbyggingstakten.

– Kommunen var imponert over 
effektiviteten. Econor må berømmes, de 
har vist en usedvanlig smidighet og 
velvilje, roser Halvorsen. Byggeprosessen 
har fremstått som meget ryddig, og selve 
byggeplassen er også meget trygg og 
ryddig. HMS og Rent Bygg har hele tiden 
vært i fokus. 

Så langt har seks beboere kommet seg på 
plass, mens den syvende er på vei. De kan 
føle seg trygge i de nye leilighetene, som 
har lege og hjemmetjenesten vegg i vegg. 
Omsorgsboligene skal nå drives videre av 
stiftelsen, som ikke har umiddelbare planer 
om å overdra boligene til kommunen. 

– Det har vært en arbeidsom, men artig 
prosess. Vi kan nok ikke gi slipp på 
boligene riktig ennå, sier Oddmar Nilsen 
muntert.

Jorunn Reibo Ryeng, styremedlem i Stiftelsen 
Havtun Omsorgsboliger, viser rundt i de nye 
omsorgsboligene på Brensholmen. Her er plass til 
åtte beboere i topp moderne leiligheter. 

omsorgsboliger

Havtun Omsorgsboliger ligger idyllisk til på Brensholmen.

– Vi er glade for at jobben ble gjort. Beboerne var 
fornøyde da de kunne kjøre bilene innomhus igjen, sier 
styreleder Gørill Nilsen ved Rundvannet borettslag.

Det 30 år gamle parkeringsanlegget trengte sårt en 
renoveringsrunde. De bærende betongkonstruksjonene hadde 
særlig behov for å bli rehabilitert.

– Det var en ganske omfattende jobb. 
Betongkonstruksjonene fikk en fullstendig renovering. Man 
har vært plaget med både lekkasjer og sprekker i betongen, så 
det var tydelig at anlegget var nedslitt, opplyser prosjektleder 
Roy Jakobsen i TBBL. 

I tillegg fikk anlegget nytt elektrisk anlegg og et 
ventilasjonsanlegg som bytter ut lufta hvis det registreres for 
mye eksos eller fukt i anlegget. To brannporter lukkes 
automatisk hvis brannalarmen går. Gata over garasjeanlegget 
har også blitt renovert, med ny tekking og nylagt asfalt. 

Totalt er det 96 parkeringsplasser i anlegget. 
– Det ble jo en smule kaotisk utenfor borettslaget da alle 

måtte parkere i gata. Så nå er både bileiere og de som ikke 
har bil tilfreds med at anlegget er tatt i bruk, sier Gørill 
Nilsen.

Renoverte Rundvannet garasjeanlegg

– Det er jo en ren fryd å se det nye garasjeanlegget, mener prosjektleder Roy Jakobsen i 
TBBL. Her flankert av Gørill Nilsen og Willy Kaspersen i styret ved Rundvannet 
borettslag. 
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Utsikten fra 
leilighetene er det 
heller ikke noe å 
utsette på. 
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Lørdag 25. april
Hovedøen social club
Opplev kubansk salsa på norsk. Kjente norske 
populærmusikkslagere er arrangert og spilt som ekte 
og heftig kubansk salsa. 
Musikalsk leder, komponist og arrangør er 
Sverre Indris Joner 

Kl. 2000
Billettpris  Ordinær 240
TBBL-pris kr. 190

Lørdag 18., mandag 20. og tirsdag 21. april
Maskeballet
Den Norske Opera og Ballett feirer 50 år med en 
fullscenisk operaoppsetting. 
Orkester: Tromsø Symfoniorkester og Forsvarets 
Musikkorps Nord-Norge
Kor: Kammerkoret Ultima Thule
Solister: Den Norske Opera og Ballett.

Kl. 1900
Billettpris  Ordinær 350
TBBL-pris kr. 300

Onsdag 13. mai
Salif Keita
Salif Keita en merkestein innen vestafrikansk 
musikk. Med sitt 10 manns orkester serverer han 
svingende rytmer det nesten er umulig å sitte stille til.

Kl. 1930
Billettpris  Ordinær 390
TBBL-pris kr. 350

Fredag 15. mai
Bobby McFerrin
Lederen for Rikskonsertene Åse Klevland sa: Bobby 
McFerrin er en stor inspirator innen stemmebruk og 
improvisasjon. Han samler publikum til sang på en 
unik måte. Få utøvere oppleves som mer 
tilstedeværende i salen enn Bobby McFerrin.

Kl. 1930
Billettpris  Ordinær 490
TBBL-pris kr. 450

billetter: 77 66 33 66/www.kulturhuset.tr.no

Ved hjelp av en vedlikeholdsplan kan 
man planlegge boligselskapets 
vedlikehold ti år frem i tid. Nå tilbys 
denne momsfritt gjennom TBBL for 
tilsluttede lag. 

– Grunnen til at 
vedlikeholdsplan 
tilbys momsfritt er 
at det gjennom 
TBBL regnes som et 
forvaltningsprodukt, 
forklarer teknisk-/
utbyggingssjef i 
TBBL Svein Erik 
Rollstad.

Ved arbeidet med 
en vedlikeholdsplan 

vil ansatte ved TBBL Teknisk gjennomføre 
en total gjennomgang av statusen til 
boligselskapet for å se hva som trengs av 
vedlikehold, og ikke minst når og til 
hvilken pris. 

– Omfattende arbeid
Arbeidet innebærer tilstandsanalyser av alt 
fra grunnmur til tak, samt gjennomgang av 
gamle dokumenter for å finne ut når 
utbedringer sist ble gjort. Dette gjør at 
ingen vedlikeholdsplan er lik. Alle 
skreddersys til det individuelle bolig-
selskapet. For teknisk konsulent i TBBL, 
Knut Flatvoll, er produksjon av 
vedlikeholdsplaner en stor del av jobben.

– Det er et veldig omfattende arbeid. 
Man skal registrere og befare absolutt hele 
bygningsmassen, forteller han.

Hvor lang tid han bruker på jobben 
avhenger av hvor stor bygningsmassen er 
og hvor mye dokumentasjon som finnes. 
Om boligselskapet har en grundig FDV-
dokumentasjon eller god oversikt over 
tidligere utbedringer, gjør det arbeidet med 
utarbeidelse av vedlikeholdsplanen enklere.

Opprettholder verdien
Med en vedlikeholdsplan fra TBBL Teknisk 
blir det enklere for styret å planlegge hva 
som skal gjøres, både i tid og penger. 
Dessuten er en slik vedlikeholdsplan med 
på å oppfylle det økonomiske ansvaret 
styret har for å ikke påføre borettslaget 
ekstra utgifter.

Et godt vedlikehold vil på sikt sørge for at 
enhetene ikke faller i verdi. 

Boligselskapene vil også kunne bruke 
planen for å fremstå som mer seriøs ved at 
de tar vedlikehold på alvor.  

En vedlikeholdsplan vil kunne forhindre 
at småskader utvikler seg til langt 
alvorligere skader, samt at boligselskapet 
får grunnlag til å planlegge vedlikehold og 
unngår dermed etterslep.

– Vedlikehold fra dag én
Kostnadene i vedlikehold kan variere sterkt 
fra år til år for det enkelte boligselskapet.

– Etter at laget er etablert må det utføres 
vedlikehold hvert år. Etter to år bør man 
utføre vedlikehold på blant annet 
dørpumper, og etter tre-fire år kan det være 
at det må males utvendig på nytt, sier 
Flatvoll.

– Forfallet av alle byggene starter 
umiddelbart etter at de er bygd, og over tid 
kan små ting ha utviklet seg voldsomt, 
legger han til.

Følgende borettslag er de siste i rekken til 
å melde seg på kjøp av vedlikeholdsplan: 
Vestre Hansmark, Brattbakken, Aquarium 
og Granittveien.

Tilbyr momsfri
vedlikeholdsplan

Teknisk /utbyggingssjef i 
TBBL, Svein Erik 
Rollstad.

Ifølge teknisk konsulent Knut Flatvoll vil et godt vedlikehold sørge for at borettslaget ikke faller i verdi.

Norske Boligbyggelag (NBBL) 
arrangerte 4. og 5. mars det årlige 
Teknisk Forum. For første gang ble 
forumet arrangert i Tromsø med TBBL 
som vert.

Tema for årets Teknisk Forum var 
tjeneste- og forretningsutvikling. Selv 
om programmet var tett ble det likevel 
lagt av tid slik at gjestene kunne få se 

hva Tromsø har å by på. 
Tirsdagskvelden ble brukt til sosial 
sammenkomst på Ølhallen, mens 
onsdags formiddag ble brukt til guidet 
tur.

Svein Erik Rollstad i TBBL Teknisk 
er særdeles fornøyd med hvordan de to 
dagene forløp.

– Vi lærte mye av det, og mye av det 

som ble oppsummert av de 35 
deltakerne var at det hadde vært svært 
nyttig, forteller han. Rollstad holdt selv 
foredrag om blant annet 
profesjonalisering av tjenestetilbudet og 
bygging av merkevaren TBBL teknisk.

– Det finnes jo byggefeil til et anslag 
av 3-4 milliarder kroner hvert år, så det 
er mye å lære av slike forum, sier han.

Teknisk Forum i Tromsø
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Boligmarkedet i Tromsø viser positive tendenser i årets 
første måneder. 

Allerede i fjerde kvartal i 2008 var det tegn til at noe var i emning, 
og de to første månedene i 2009 viser at det er en viss positiv 
endring i markedet.

Tromsø øker mest
Det er prisøkning så langt i år sammenlignet med fjoråret. 
GARANTI-kjeden opplevde en prisstigning både i januar og 
februar. Bare i februar steg prisene med 4,1 prosent for landet 
totalt, mens tallene fra Tromsø viste en prisstigning på 6,7 prosent 
i samme periode. Vi registrerer at der er flere mennesker på 
visninger og mer forespørsler på telefon og på nettet. 

Likevel er det for tidlig å si at markedet har snudd. Tendensen 
må befestes over lengre tid før man kan si at den verste tida er 
over. Det er fortsatt folketomme visninger, mens andre er godt 
besøkt. Omsetningstiden på solgte boliger hos GARANTI 
Tromsø var i januar og februar på 63 dager i snitt. Dette er 20 
dager raskere enn snittiden i Tromsø for øvrig.

Rentenedgang
Statistisk Sentralbyrå har uttalt at det kan ta opp 
mot to år før markedet er friskmeldt. Det usikre 
arbeidsmarkedet kan vise seg å være 
boligmarkedets største bøyg.

Regjeringen signaliserer at arbeidsmarkedet 
på sikt er mer usikkert enn først antatt. På 
den annen side kan rentenedgangen de 
siste månedene slå positivt ut for de som 
har ventet med å kjøpe seg bolig. Tromsø 
har jo mye offentlig tjenesteyting og vil 
forhåpentligvis merke litt mindre til 
arbeidsledigheten enn steder som er 
avhengig av industrielle 
hjørnesteinsbedrifter.

Topp 10 
På det meste var det 850 boliger til salgs i 
Tromsø. Nå er antallet rundt 500. 
Sannsynligvis bør det være et sted mellom 
300 og 400 boliger til salgs før man kan si 
at det er et sunt marked i balanse. Likevel er 
det en positiv utvikling, og for oss er det 
gledelig at vi er blant de 10 beste 
GARANTI-kontorene i landet. Det er jo 
artig at vi markerer oss positivt allerede, med 
tanke på at vi ble en del av GARANTI-kjeden 
først ved årsskiftet. Dette skal vi fortsette 
med!

BOLIGMARKED

God start
på 2009

Leif-Harald Svendsen
leder for GARANTI 
Eiendomsmegling i Tromsø
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TBBL bevarer det beste fra den opprinnelige borettslags-
modellen og kombinerer det med fremtidsrettede 
løsninger i Sundet borettslag. 

– Dette er trygghet og kvalitet, forsikrer prosjektleder Ingvild 
Bratterud om TBBLs nyeste borettslag.

Full oversikt
Noe av målsettingen til Sundet er å representere den opp-
rinnelige borettslagstanken, samtidig som det er fremtidsrettet.

– Borettslag har fått sine slag den siste tiden, men Sundet 
drives etter gammel modell, hvor man har oversikt over alle 
utgifter fra dag én. Her dukker det ikke opp uforutsette utgifter 
etter fem år, betrygger prosjektlederen, som også legger vekt på 
at borettslaget i sin helhet er lokalprodusert.

– Bjørn Bygg som utbygger er en velrenommert aktør som 
kjenner nordnorske forhold, og som borger for god, gammel 
håndverkskvalitet, sier Bratterud. At leilighetene bygges etter 
lavenergiprinsippet og med universell utforming, signaliserer 
samtidig en åpenhet overfor moderne løsninger.

Gode forsikringer
Beboerne kan også nyttiggjøre seg av individuell nedbetaling. 
Prinsippet er at man kan betale inn en ønsket sum to ganger i 
året, for på den måten å redusere de månedlige utgiftene til sin 
leilighet.

Sundet kombinerer 
trend og tradisjon

Sundet borettslag er tro mot den opprinnelige borettslagsmodellen, hvor man 
har full oversikt over alle utgiftene. Samtidig er det skikkelig håndverkskvalitet 
på leilighetene, og de ligger flott til på Tomasjord. 

FAKTA
Sundet borettslag
•  Adresse: Evjenveien på Tomasjord
• 35 leiligheter over fire etasjer, med to, tre eller fire rom. 
•  Brede svalganger og stor heis til parkeringsanlegget i 

underetasjen er med på å garantere livsløpsstandard, 
som gjør at leilighetene vil passe for alle. Egen 
garasjeplass er med i prisen, samt bod i tilknytning til 
garasjeplassen.

•  Leilighetene er bygd etter lavenergiprinsippet Energi-
behovet er rundt halvparten av forbruket i en 
tradisjonell bolig.

•  Innglasset balkong i alle leiligheter, bortsett fra første 
etasje som har egne terrasser.

•  Det er fortsatt ledige leiligheter i Sundet borettslag.

Utleiemegling er et nytt tilbud fra GARANTI Eiendomsmegling i 
Tromsø. Mange boligeiere kan nå trygt legge alt ansvar for utleie 
over på meglerne.

– Vi ser at det er behov for denne typen megling her i Tromsø, og 
vi skal nå imøtekomme dette med å tilby kundene våre en komplett 
utleiepakke. Vi kan ta oss av alt fra å arrangere visninger, få inn rett 
leietaker, til å organisere leieinntektene, sier Ingvild Bratterud i 
GARANTI.

Alle typer leiligheter 
Utleiemegling er et tilbud for alle typer leiligheter, både frittstående 
og i borettslag. Bratterud tror likevel det er borettslagsleiligheter 
som det er mest aktuelt å drive utleimegling med.

– Dette er aktuelt både for borettslag som har andeler de vil leie 
ut, men også for private i borettslagene som ønsker å leie ut sin 
leilighet. Det er spesielle regler og vedtekter forbundet med å leie ut 
i borettslag, og dette er ting vi har spisskompetanse på. 

Rett pris
Å overlate ansvaret for utleie til profesjonelle kan man spare både 
tid og penger på.

– Vi har en større arena enn privatpersoner har for å finne rett 
leietaker, og ikke minst vet vi bedre hvilken pris man kan forvente 
å leie ut for. Videre har vi mulighet til å kreditt-vurdere eventuelle 
leietakere for å vurdere deres betalings-evne. I tillegg sørger vi for 
kontrakter som ivaretar både utleiers og leietakers rettigheter og 
interesser, for eksempel med tanke på utleieperiode og oppsigelse. 
Når leietakeren er på plass, kan vi drifte hele utleieforholdet og 
sørge for at utleier får inn husleia til rett tid. Vi har også kontakt 
med leietaker i hele leieperioden og løser ting som kan oppstå 
underveis, opplyser Bratterud.

Forskutterer husleia
Viser det seg at leietakeren ikke betaler, vil GARANTI forskuttere 
husleia. Slik vil utleier ha en sikrere inntekt under utleieperioden. 

– Vi ser et behov for utleiemegling i Tromsø og kan nå tilby en komplett 
utleiepakke, for alle typer leiligheter, sier Ingvild Bratterud i GARANTI 
Eiendomsmegling i Tromsø.

– GARANTI tar en fastpris for selve utleiemeglingen, og 
hvis vi skal forvalte utleieforholdet tar vi en prosentsats av 
husleia. Men man skal huske på at det fort kan bli dyrt for 
utleier dersom man har en leieboer som ikke gjør opp for seg. 
Å få ut en leietaker som ikke betaler for seg kan være en nitid 
og ubehagelig prosess. Dette er noe utleier slipper å forholde 
seg til ved å velge utleiemegling. Eventuelle konflikter tar vi oss 
av, betrygger Ingvild Bratterud.

Tilbyr utleiemegling

– En slik ordning er veldig gunstig for de som vil spare 
gjennom å bo. Jo større sum man går inn med ved borettslagets 
betalingstermin to ganger i året, jo lavere utgifter hver måned. 
Et eget husleiefond sikrer også at man ikke har ansvar for at 
naboen skal betale sin del av utgiftene, så man svarer bare for 
sin egen del av fellesutgiftene. På samme måte må man heller 
ikke dekke utgiftene til eventuelle usolgte boliger, det er man 
skånet for gjennom boligsamvirkets forsikring. Tiden hvor 
enkelte aktører presenterte kreative finansieringsløsninger er 
forbi, og Sundet garanterer for en åpen og gjennomsiktig 
oppbygging, sier Bratterud.

– Kort sagt, hvis man er på leting etter et kvalitetslag med 
riktig plassering og alle fasiliteter, uten at det ligger midt i byen, 
så er Sundet et perfekt alternativ, smiler prosjektlederen.



Den 1. januar i år fusjonerte Troms Kraft Marked og Ishavskraft, og du er nå kunde 
hos Ishavskraft as. Vi bygger videre på den gode kvaliteten vi har levert tidligere.

Ishavskraft ønsker fornøyde 
TBBL-kunder ved å tilby:

 tilgjengelig og god kundeservice

 strøm og nettleie på en og samme faktura i vårt hjemmeområde

 ingen skjulte avgifter

 en oversiktlig og presis faktura

 etterskuddsvis betaling av faktisk forbruk

 gunstige kraftpriser til TBBL-medlemmer

Som kunde hos Ishavskraft er du en god støttespiller for lokale lag og foreninger

Spar strøm – spar penger og miljø!

Alta: 78 44 96 50  –  Tromsø: 04925  –  kunde@ishavskraft.no  –  www.ishavskraft.no
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Er du klar over at du kan spare store summer gjennom ditt medlemskap i 
boligbyggelaget? På forsikringen for eksempel.

Lavere forsikringspremie? 
Ring Forsikring fra Norske Boligbyggelag på 03215 eller bestill på nbbl.no
Prøv lykken med Bonussjansen og vinn reisegavekort på 
www.nbbl.no/medlemsfordeler 

 

Nordmenn fl est er ikke akkurat kjent for å være fl inke til å prute.
Slik er det vel også med oss som er medlem i boligbyggelaget. 
Heldigvis fi nnes det andre måter å spare penger på. Det er bare 
å være mange nok sammen, så får man mengderabatt. Vi er jo over
770 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag, og sørger for 
”ferdigpruta” priser for deg som er medlem. 

Her har du noen eksempler:
• 30 gratis ringeminutter/mnd
• Bredbånd - mer fart til lavere pris
• Rimelig forsikring
• Lavere boliglånsrente



TEMA: Gode bomiljø Hva skaper gode bomiljø i og rundt et borettslag? Bli med på en liten rundtur i Tromsø.

Barna og byen
får nytt
BakOlsen
Velforeningene Hansmark og Fagereng går nå sammen 
om å gi BakOlsen, den lille alpinsløyfa for barn, en 
tiltrengt ansiktsløftning.
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BakOlsen skitrekk ble åpnet i 1986 med 
Hansmark velforening som den store 
pådriveren. 22 år etter er skitrekket nedbetalt 
og i noen tilfeller er utstyret modent for 
utskiftning. 

– Vi ønsket å engasjere oss, og det betyr 
penger, forteller styreleder i Fagereng 
velforening, Hugo Dalsbø. Fagereng vel har 
vedtatt i styret å gå inn i arbeidet med 
BakOlsen med 150.000 kroner.

Samarbeidet mellom de to velforeningene er 
nå et faktum, og 
arbeidet med 
anskaffelsen av et 
nytt skitrekk kan stå 
ferdig allerede 
høsten 2009.

Utvider anlegget
Selv om skitrekket er 
22 år har området vært 
brukt som skibakke mye lenger. Området ble 
brukt til uteaktiviteter helt tilbake til midten 
av 1900-tallet. Det husker Dalsbø godt.

– Jeg tilbrakte mye tid her på vinteren. På 
storkulen vi kaller Himmelspretten, brukte vi 
for eksempel å trene på å sette nedslag, 
forteller Dalsbø. Han hører med til den 
generasjonen som i sin tid fikk forlenget 
lysløypa i området.

Det lille skitrekket skal nå tilpasses bedre for 
mindre barn. Utfordringen ned bakken kan 
være stor for de aller minste, så nå skal den 
suppleres med en slakere trasé.

– Den nye traséen skal gå fra toppen 
nordover parallelt med lysløypa i en slakere 
bue rundt til det ender opp helt nederst, 
forteller teknisk ansvarlig for trekket, Ulf 

Andreassen. I tillegg er det planlagt å forlenge 
lysløypa nedenfor BakOlsen mot Fagereng.

– Det er et fantastisk sted for barns 
oppvekst-vilkår, legger han til.

Dugnadsånd
Etter oppgraderingen vil den daglige driften av 
anlegget være som før. Foreldre i nærmiljøet 
har vakthold på frivillig basis i god gammel 
dugnadsånd.

– BakOlsen er en plass hvor du trygt kan 
sende ungene dine på 
ettermiddagen. Jeg vil si det 
er ganske unikt i Tromsø som 
dugnadsbasert aktivitet. Vi 
ser gjerne at det blir flere 
slike anlegg i kommunen, 
sier Andreassen. Alt 
avhenger av en kommunal 
godkjenning og viljen til den 
enkelte forelder.

– Anlegget vårt har gått i 22 år ved hjelp av 
dugnad. Vi er ikke unike på noen måte, bare 
vanlige foreldre. Foreldre involverer seg jo i 
skole, fotball og andre ting, så hvorfor ikke noe 
som dette? spør han. Han håper dette kan 
være en modellbakke for andre borettslag og 
velforeninger som ønsker å gi tilsvarende 
tilbud til barna.

I helgene er det som regel over 100 barn i 
BakOlsen, mens det på ettermiddagen i 
ukedagene kan være rundt 20-30. Et årskort på 
BakOlsen koster 350 kroner per person mens 
det for en familie koster 750 kroner. 

Ulf Andreassen og Hugo Dalsbø på befaring i BakOlsen. – Vi håper dette kan være en modellbakke for andre 
borettslag og velforeninger der man kan gi tilsvarende tilbud til barna, forteller Andreassen.

Det er et 
fantastisk sted for 

barns oppvekstvilkår.
Ulf Andreassen, teknisk ansvarlig 

for BakOlsen skitrekk

Skitrekket på bildet skal byttes ut i løpet av 
året med et nytt og mer moderne.

Bak Olsen  er en trygg øvingsplass for 
skielskere i alle aldre.

Unna i løypa! 

Glimmervegen i Kroken er det eneste borettslaget med egen internavis. 
Det er også et av de lagene i Tromsø med flest aktiviteter for beboerne.

Gir ut egen internavis

I Glimmervegen borettslag opplever de 
sjelden at det bare er noen få som deltar 
på dugnadene. Av de 155 beboerne er det 
rundt 70 prosent som møter opp for å 
rydde vekk det som har hopet seg opp 
gjennom vinteren. De få som ikke kan 
delta er som regel de eldre som ikke er i 
god nok form til fysisk arbeid.

– Etter vårdugnaden tar vi frem benkene 
og da blir det kaffe og vafler til de voksne 
og saft til ungene, sier styreleder Helge 
Hauglann. Det er ofte dugnader, og med 
hver dugnad følger det et sosialt 
arrangement.

Mange lekeapparat
– Etter vårdugnaden er det lekeplassene 
som får seg en runde. I 2008 hadde vi 
budsjettert med rundt 100.000 kroner til 
vedlikehold av lekeapparatene, forteller 

Hauglann. Dette er kroner som tydeligvis 
trengs all den tid det er hele seks 
lekeplasser i borettslaget.

– Dette er nok det borettslaget i Tromsø 
med flest utearealer. Rundt 32 prosent av 
området er bebygd. Resten er utearealer, 
forklarer vaktmester Sigmund Indrevoll.

Feiret 35 år
De sosiale aktivitetene i Glimmervegen er 
faste hvert år med felles grillfest med 
fellesaktiviteter hver St. Hans. Frem mot jul 
tas faklene frem til fakkeltoget, og enkelte 
nyttårsaftener stiller borettslaget opp med 
eget fyrverkeri.

I fjor fylte også borettslaget 35 år, noe 
som også måtte markeres.

– Vi satte opp partytelt og hadde fest. 
For beboerne var dette gratis, forteller 
Hauglann.

Internavis
Alle disse sosiale aktivitetene koordineres 
og meldes fra om gjennom internavisen 
Glimbo, den eneste i sitt slag i byen. 

– Vi startet med å gi ut disse i 1999, og 
nå kommer avisa ut fire ganger i året, 
forteller styrelederen. Avisa har blitt 
såpass populær at forespørsler om mer 
innhold stadig kommer.

– Noen synes kanskje vi skriver litt for 
lite, men det er litt av hensikten at den 
skal være billig og enkel å lage, sier 
Hauglann og viser til at avisen ganske 
enkelt er et foldet A3-ark.

Kanskje må avisa snart vike for det 21. 
århundre. Om kort tid er det planlagt 
lansering av Glimmervegens egen 
nettside. 

Styreleder Helge Hauglann og vaktmester 
Sigmund Indrevoll foran Glimmervegen 
borettslag.

TEMA: Gode bomiljø
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TEMA: Gode bomiljø

– Vi lar beboerne få bestemme over sitt eget 
borettslag, og holder mange ekstraordinære 
generalforsamlinger. Da får alle si sin mening 
og lufte det de måtte ha på hjertet. Mange 
beboere stiller opp og viser at de er 
interesserte. Da vi la fiber til borettslaget lot 
vi for eksempel beboerne bestemme om de 
ville tilslutte seg det. Det skal være fritt valg, 
forklarer styreleder Olav Jarle Strøm.

– Vi hører flere som sier at de setter pris på 
at de får lov til å bestemme. Det er i aller 
høyeste grad viktig for bomiljøet at beboerne 
får lov til å være med på å ta avgjørelsene, 
sier Strøm.

Grillhytte 
Som i så mange borettslag er det selvfølgelig 
en begrensning på hvor lenge man kan holde 
en fest gående. Ikke alle setter pris på bråk 
fra naboen nattestid, og ikke alle setter pris 
på å måtte avslutte festen tidlig på kvelden. 
Dette problemet har borettslaget løst på 
forbilledlig vis, og har bygget en grillhytte 
akkurat langt nok unna til at bråk derfra ikke 
skulle bli til sjenanse.

På toppen av knausen bak borettslaget 
står hytta klar til bruk, og med 172 
leiligheter og totalt rundt 350 beboere går 
det nesten ikke en helg uten at hytta brukes.

– Det er kun to dager i året hytta ikke kan 
bli lånt ut: Nyttårsaften og St. Hans. De to 
dagene er den åpen for absolutt alle, 
forteller styrelederen.

Feirer 30 år
Grillhytta har hele tiden vært Strøms 
hjertebarn, noe som ikke har gått ubemerket 
hen hos beboerne i Brattbakken. På veggen 
over ildstedet henger et stort skilt inngravert 
«Strømstad», etter styrelederen. Grillhyttas 
uoffisielle navn.

– Plutselig en dag hang det bare der, sier 
han.

Hytta har stått der i syv år, og den vil bli en 
viktig del når borettslaget snart skal feire 30 
år.

Toppen av
hyttekos

Styreleder Olav Jarle Strøm i grillhytta som er i bruk nesten hver eneste helg.

Brattbakken borettslag har sin egen mening 
om hva som gir et godt bomiljø. Ei lun og 
god grillhytte for eksempel.

I Brattbakken borettslag er det lett å lufte meningene sine.

Benker både 
utenfor og inni 
hytta gjør at 
det er plass til 
mange. Her 
kan beboerne 
nyte mat og 
drikke 
samtidig som 
de tar inn 
utsikten av 
både 
Tromsdalen og 
Kvaløysletta.

Plutselig en dag hadde hytta fått navn.

Det går nesten
ikke en helg

uten at hytta brukes.
Olav Jarle Strøm, Brattbakken borettslag"
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Knausen borettslag bruker den 
nettbaserte styreportalen aktivt. 

– Vi bruker portalen aktivt for å godkjenne 
eller avvise faktura, og kan også søke etter 
gamle fakturaer. Jeg får også beskjed via 
sms når det nærmer seg forfall på en 
regning. Det gir oss god samlet økonomisk 
kontroll, forteller styremedlem Bård 
Nygård. Sammen med styreleder Kristin 
Sjursen må han attestere samtlige regninger 
styret betaler gjennom året. 

– Vi legger ned mye tid i styrearbeidet og 
sjekker portalen fast en gang i uken for å 
holde oss oppdatert, både på økonomien og 
nye beboere, forteller Sjursen. 

Hun legger til at portalen gjør 
styrejobben mer lettvint og fjerner alt 
pairarbeid de hadde før. 

Ikke bare attestering 
– Når vi får inn dokumenter om eierskifte 
pleier vi også å ønske alle nytilflytta 
velkommen til nabolaget med en 
blomsterbukett på døra, sier styrelederen. 

Styrer som bruker portalen får 

informasjon om bygningsdata, 
beboerlister, leverandørlister 
og dagsferske 
økonomirapporter som gjelder 
deres lag. Disse listene kan 
hentes og eksporteres til for 
eksempel Excel. 

Først i landet 
– Portal betyr inngang til 
bygning eller plass. Det er 
nettopp dette det dreier seg 
om, sier Henning Norbakken 
som er ansvarlig for drift av 
portalen hos TBBL. 

Styreportalen er et eget, 
lukket arbeidsrom på internett, 
for styrene i lag forvaltet av TBBL 
forvaltning. 

– Tromsø boligbyggelag var først ut i 
landet med styreportalen. Vi startet med 
denne i 2006 og er snart oppe 600 brukere 
fordelt på 115 styrer, forteller han. 

Styreportalen inneholder blant annet et 
elektronisk arkiv hvor styrene kan arkivere 
alle typer dokumenter, brev, sakspapirer og 

lignende slik at de berømte ringpermene 
under trappa skal kunne forsvinne. 

– Det koster ingenting å bruke 
styreportalen, den er en del av den 
forvaltningsavtalen lagene allerede har 
med oss. Vi har et mål om at alle forvaltede 
lag skal ta i bruk portalen, konstaterer 
Norbakken. Les mer på
www.tbbl.no/Tbbl/Forvaltning/

Elektronisk styrerom på Knausen

Fra venstre: Styreleder Kristin Sjursen, nestleder Bård Nygård, 
styremedlem Inger Vardenær og varamedlem Oddbjørg Kristiansen i 
Knausen Borettslag.

Forklaring til ligningsoppgaven 2008
FOR DEG SOM EIER FORVALTET LEILIGHET

Andel gjeld (Ligningsoppgavens post 4.8.2) 
Her vil borettslagets/sameiets skattemessige langsiktige gjeld 
fordeles på den enkelte andelseier/sameier ihht. husleienøkler eller 
egen nøkkel for fordeling av kapitalutgifter. 
Dette vil være ihht. oppgave fra låneinsti-tusjon. For de borettslag 
som har avdrags-frihet vil ikke denne verdien endre seg i forhold til 
opprinnelig fellesgjeld for leilig-heten så lenge borettslaget ikke har 
gjort ytterligere låneopptak. For sameiet vil også kortsiktig 
skattemessig gjeld rapporteres under denne posten.

Andel av annen formue (Ligningsoppgavens post 4.5.3) 
Her vil borettslagets/sameiets skattemessige formue være fordelt på 
den enkelte andels-eier/seksjonseier. Dette for eksempel være 
innestående på bank, øremerkede midler og andre fordringer. 
Borettslagets kortsiktige skattemessige gjeld kommer til fradrag her 
før beløpet fordeles på den enkelte.

Andel ligningsverdi (Ligningsoppgavens post 4.3.1) 
Alle som eier en andel pr. 31.12.08 vil ha en ligningsverdi oppført i 
denne posten. Ligningsverdien er økt med 10 prosent fra forrige år. 
Enkelte lag kan ha fått ytterligere økning som skyldes påkosting/
rehabilitering i laget. Denne økningen vil fordeles ut på den enkelte 

andelseier og føre til økning i 
ligningsverdien. I andre lag kan 
forholdet mellom garasjeleie og andel 
felleskostnader har ført til en liten 
ubetydelig endring.

Andel kostnader/utgifter (Ligningsoppgavens post 3.3.4) 
Her er borettslagets/sameiets andel av rentekostnader fordelt på den 
enkelte andelseier/seksjonseier. Denne posten inneholder både 
pantegjeldsrenter, eventuelle byggelånsrenter og andre renteutgifter 
som er påløpt i borettslaget/sameiet i løpet av året. 
I borettslag med høy andel av fellesgjeld vil dette bli en ganske stor 
fradragspost.

Andel av inntekter (Ligningsoppgavens post 2.8.1) 
Her er borettslagets/sameiet andel inntekter fordelt på den enkelte 
ihht. husleienøkler i laget. I de fleste tilfeller vil det være 
renteinntekter som er fordelt her. I borettslag vil gevinst ved salg av 
egeneide leilighet (borettslaget leilighet) også fordeles som inntekt på 
den enkelte.

Om du har leid ut leiligheten din med enn 50 prosent, halvparten av 
eiertiden i 2007, skal forretningsfører i tillegg krysse av for at 
boligen har vært utleid.

Pusse opp?
Vi påtar oss alt av oppussing og renovering, 
påbygg og tilbygg 
- til konkurransedyktige priser.

Vi leverer alle typer håndverkertjenester
- fra snekker, maler og flislegger 
til rørlegger og elektriker.
Du trenger ikke være medlem  
eller bo i leilighet for å bruke oss.
Går du med oppussingsplaner 
bør du ta kontakt med seriøs håndverker nå 
for et uforpliktende tilbud!
Gode referanser!

TBBL Servicesentral AS
Alkeveien 6, Tromsø.
Tlf. 77 60 32 38 / 37 
service@tbbl.no • www.tbbl.no TBBL Servicesentral AS

ØKONOMI

Elin Nystuen
Økonomisjef i TBBL



Hans Hansen bruker termografi for å 
dokumentere varmelekkasjer i 
borettslagene.

– Til nå har jeg vært i 45 leiligheter, og det er 
ganske tilfeldig i hvilke rom det påvises 
varmelekkasjer. Men der det forekommer, er 
det oftest i overgangen mellom gulv og vegg, 
eller mellom veggen og taket, opplyser 
Hansen.

Styret bestemmer
For å avdekke varmetap i leilighetene, 
benytter man et infrarødt termokamera. 

Med rett til

 å lete

Teknisk konsulent Hans Hansen finner det som er å finne av varmelekkasjer ved hjelp av termografi.

Enten du er kartelsker, trenger å 
finne veien til et nytt sted, eller bare 
er glad i dupeditter og fiffige 
tekniske løsninger: Internett florerer 
av gode og smarte karttjenester. 

Her følger en kort liten oversikt: 
geoNorge er et nasjonalt nettsted for 
kartdata og annen geografisk stedfestet 
informasjon i Norge. 

Norge i bilder gir deg gode kart til å 
måle avstand og areal samt viser 
ortofoto.

Kystverket har sjøkart, landkart, 
satellittbilde og ortofoto for hele Norge. 
Samt temainformasjon som farleder, 
navigasjonsinnstallasjoner, 
verneområder, ankringsområder osv. 
Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, 
stedsnavn, kommune og koordinater for 
hele landet.

Naturbase inneholder data om 
natur og friluftsliv. For eksempel vernet 
område, naturtyper/arter, 
motorferdselregulering, kulturlandskap 
og liknende. 

se Norge har daglig oppdaterte kart 
som viser snø, vær, vann og klima for 
Norge.

Lokalt tilbyr stat og kommuner 
digitale kart basert på geografiske 
informasjonsdata. Statens Vegvesen 
har Vis Veg-tjeneste, Norge i bilder med 
målestokk og Norges Vassdrag og 
Elektrisitetsverk Atlas med tema 
som f.eks. flomsonekartplan. 

Skrednett har 31.500 registreringer av 
skredhendelser og viser data om alle 
typer skred og skredfarlige områder fra 
hele landet. Her kan du søke frem 
adresser, reguleringsplaner, fiskeplasser, 
turløyper, fortidsminner, eiendommer, 
hyttetomter, boligtomter og mye annet 
spennede.

Statens kartverk Sjø legger ut nye 

kart i 2010 med tilgang på oppdateringer 
hver 14. dag via Print on Demand. Hele 
11.633 kvadratkilometer ble sist høst 
oppmålt på norskekysten vår! Med 
Norgesglasset til Statens kartverk finner 
du tak i 700.000 stedsnavn samt alle 
gateadresser og vise dem i kartutsnitt. 
Greit å bruke til å forkare veien med.

Live Search Maps baseres på bilder 
fra satellitter og kameraer som foto fra 
luften. Her får du også byer og terreng i 
3D. Du kan også søke etter navn, 
adresse telefonnummer og firma, se 
trafikkmeldinger levert av NRK trafikk, 
eller bruke e-post til å sende 
kartinformasjon. I tillegg kan du bruke 
ruteplanleggeren. 

Google Earth lar deg velge mellom 
jordkloden, verdensrommet eller 
planeten Mars. Du kan utforske havet 
med satellittsporing eller finne 
skipsvrak. Du kan gå tilbake i tiden og 
se hvordan det så ut i Antikkens Roma. 
Google Earth har mange spennende 
elementer i seg. Den viser 3D-bygninger, 
været og global bevissthet for å nevne 
noe. Den har til og med flysimulator.

GPS har mellom 24 og 32 satellitter 
som fungerer i et nettverk, og 
mottakeren mottar signaler fra mer enn 
seks satellitter. Greit å ha om tåka 
kommer overraskende. 

LEKANGS LEKER
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Karttjenester

på nett
Kjell Magnar Lekang
IT-konsulent i TBBL

I løpet av 2008 var det tre tilfeller av 
alvorlig lekkasje i boligselskap i Tromsø. 
Samtlige av disse skjedde i modulbygg 
oppført i løpet av de siste fem årene.

I løpet av fjoråret har TBBL Teknisk 
registrert tre tilfeller hvor brudd i de 
vertikale avløpsstammene har ført til 
omfattende skader. Flere leiligheter har blitt 
berørte etter at kloakk og avløpsvann har 
kommet på avveie. Samtlige skader var på 
relativt nye modulbygg.

Eventuelle varmetap markeres med mørke 
felter på skjermen til kameraet.

– På bakgrunn av bildene lager vi en 
rapport hvor det beskrives anbefalinger for 
hva man kan gjøre for å redusere påvist 
varmetap. Det er borettslagene som bestiller 
termografi, så det er opp til hvert enkelt styre 
å beslutte hva som skal gjøres videre. I de 
fleste tilfellene må man åpne leilighetene fra 
utsiden for å bedre isolasjonen, og de andre 
byggdetaljene, en prosess som er relativt 
kostbar. Til slutt blir det et spørsmål om 
prioritering og økonomi, forteller Hansen, 
som er teknisk konsulent i TBBL.

Vanlig fenomen
Det er gjerne i kuldeperioder beboerne selv 
merker varmetapet, og flere og flere 
borettslag ser verdien av å få dokumentert 
hvor varmetapet er størst.

– Termografering er en ideell måte å 
dokumentere tilstanden til borettslaget, for 
eksempel i forbindelse med renovering. Når 
man først er på leting etter varmelekkasjer, 
kan det jo være at man ser andre 
uregelmessigheter som styret ikke visste om, 
sier Hansen, og legger til at det langt fra bare 
er eldre borettslag som sliter med varmetap.

– Dette forekommer i flere typer leiligheter 
og hus, men enkelte lekkasjer er mer 
oppsiktsvekkende enn andre. I ei leilighet var 
det for eksempel fire minusgrader ute, og 
nesten to minusgrader langs deler av 
randsonen av gulvet, sier Hansen og 
fortsetter letingen. 
 

Mørke felter på skjermen på det infrarøde kameraet 
indikerer varmelekkasje.

Mange borettslag ser verdien av å få dokumentert hvor 
varmetapet er størst.

Alvorlige avløpslekkasjer 
– Det er for tidlig å generalisere, men det 

var alarmerende nok til at vi mener det er 
riktig å gå ut med informasjonen, forteller 
Ragnar Solstad i TBBL Teknisk.

Vet ikke årsak
Ennå er det usikkert nøyaktig hva som har 

forårsaket lekkasjene. Det foreligger teorier, 
men ingen foreløpige konklusjoner. Det som 
er sikkert er at en muffe som kobler to 
lengder rør sammen har glidd fra hverandre 
på grunn av svikt eller bevegelse.

– Som alltid vurderes mulighet for å søke 
regress. I disse tilfellene er nødvendig 
dokumentasjon samlet inn for å gi et godt 
nok grunnlag til å vurdere regress, sier 
Solstad. Regress er enkelt forklart den 
metoden forsikringsselskapene har for å få 
tilbake pengene fra den eller de man mener 
er ansvarlig for at skaden har skjedd. 

Over én million
Solstad ønsker ikke å si hvilke 

boligselskap skadene gjelder, men han 
bekrefter at alle skadene har skjedd i tre 
forskjellige boligselskap. Til sammen er åtte 
boenheter berørt. To av disse er midlertidig 
fraflyttet mens arbeidet med reparasjoner 
pågår.

– Vi har enn så lenge ingen sum for samlet 
erstatning, men det blir ganske sikkert å 
passere én million kroner, sier Solstad.

Egenkontroller
Ennå holdes det på med å samle inn 
informasjon om saken og å finne ut av 
årsakssammenhengen. TBBL har enn så 
lenge ikke hatt erfaringsutvekslinger med 
boligbyggelag i andre byer for å se om de 
har opplevd tilsvarende.
For å forebygge slike skader anbefaler 
Solstad at fagfolk kontaktes. Disse har 
kunnskap, utstyr og metoder for å avdekke 
om skader er i ferd med å skje. Er skaden 
allerede skjedd må dette meldes som 
forsikringsskade dersom ikke byggherren 
påtar seg dette som reklamasjon.
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Enkelt oppgjør  
etter skade
1. januar 2009 etablerte vi DnB NOR 
Skadeforsikring. Og vi har klare mål. Vi har 
bestemt oss for å bli best der det virkelig gjelder  
- på selve skadeoppgjøret. 

For flere fordeler se dnbnor.no eller kom innom et 
av våre bankkontorer. 
 

MEDLEMSPARTNER

Tromsø Baderom er ny samarbeids-
partner med TBBL. TBBL-medlemmer 
kan nå få rabatter på alt fra små 
rørdeler, til komplette baderoms-
løsninger.

– Snart er vi ferdige med Nord-Norges 
flotteste Show Room for baderoms-
løsninger, sier avdelingsleder Cato 
Myrstad inne i den velfylte butikken.

Hele spekteret
Tromsø Baderom er en del av aksje-
selskapet Lagnes Rør, men profilerer seg 
som Tromsø Baderom.

– Det signaliserer at vi nå satser mer på 
baderom og ikke bare rør. Her prøver vi å 
være først ute med nye trender og design 
til en fornuftig pris. Vi prøver hele tiden å 
utvikle butikken og fyller de 250 kvadrat-
meterne vi har så godt vi kan med både 
eksklusive og rimelige produkter i hele 
spekteret av baderomsutstyr, sier Myrstad.

Hent inspirasjon
Butikken i Heiloveien 6 har et av de beste 
utvalgene av baderomsutstyr i Tromsø. 
Som ny samarbeidspartner med TBBL 
håper de nå å få enda flere kunder 
innenfor dørene.

Ny samarbeidspartner

– Her har vi noe for enhver smak, både de litt mer eksklusive produktene og de rimeligere løsningene, sier 
avdelingsleder Cato Myrstad i Tromsø Baderom.

– Avtalen er gunstig, både for oss og TBBL-
medlemmene. Medlemmene eier sin egen 
leilighet og det er nærliggende å tro at mange 
tenker å gjøre noe nytt med badet sitt en eller 
annen gang. Vi tenker også å ha egne 
medlemskvelder her i butikken. Men vel så 
viktig er det at medlemmene bare kommer 
innom og henter inspirasjon, selv om de ikke 
planlegger å pusse opp med det aller første, sier 
avdelingslederen.

FAKTA
Rabatt for TBBL-medlemmer:
•  25 prosent rabatt på rørdeler 
•  10 prosent rabatt på alt man trenger 

til et bad, som toalett, kraner, 
servanter, badekar, tilbehør og 
baderomsmøbler

•  50 kroner i rabatt på gjeldende 
timepris for rørlegger

Verdens Naturfond vil ha hele verden 
med seg på en dugnad for miljøet. 
Ishavskraft oppfordrer alle sine 
kunder til å slukke lyset en time lørdag 
28. mars. 

Verdens Naturfond oppfordrer Norge og 
verden til å markere klimaproblematikken 
ved å få virksomheter, myndigheter, 
organisasjoner og private husholdninger til 
å slå av alle elektriske lys, samt annet 
unødvendig elektrisk utstyr i én time for å 
redusere strømforbruket.

– Og i år er også Tromsø og Ishavskraft 
med på denne aksjonen. Lørdag 28. mars 
klokken 20.30 håper vi at våre kunder 
skrur av mest mulig elektronsk utstyr og 
lys. Da vil Troms Kraft følge med på 
strømforbruket og se om denne timen har 
lavere forbruk enn ellers, forteller Grete 
Ovanger, markedssjef i Ishavskraft. 

Slukk lyset – spar penger
Første gangen Earth Hour, som aksjonen 

heter, ble avviklet, i 2008 slukket 50 millioner 
mennesker og 19.200 virksomheter lyset i en 
time. 370 byer i 35 land spredt på syv 
kontinenter deltok. Igjen oppfordres hele 
verden til å slukke lyset i én time.

– Det skal lite til for å spare strøm,  men 
strømforbruket i Norge øke. Vi har flere tv-er, 
datamaskiner og andre tekniske hjelpemidler 
som bruker mye strøm – også når de står i 
hvilemodus. Eksempelvis bruker en 
Playstation 3 like mye strøm som fem 
kjøleskap, sier Grete Ovanger.

Hun forteller at vi kan alle bidra dersom vi 
blir mer bevisste på hvor mye unødvendig 
strøm vi lar stå på til en hver tid. 

– Hvis vi alle endrer litt på våre hverdags-
rutiner, vil vi alle spare miljøet og vi vil alle 
også merke det på strømregninga, sier Grete 
Ovanger.

Grete Ovanger, markedssjef i Ishavskraft. (Foto: 
Simen Fangel)

1. Slukk lyset når du går ut av rommet
2. Luft kort og effektivt
3. Bruk mindre varmtvann
4. Bruk sparepærer utendørs, i kjelleren 

eller kalde rom
5. Hold innetemperaturen på 19-22 °C. 
6. Hold kulda ute med tetningslister 

rundt trekkfulle vinduer og dører. 
7. Isoler boligen 
8. Skru helt av elektriske apparater som 

har stand-by modus, også TV’n. 
9. Bruk ikke mer væske enn nødvendig 

når du koker. Bruk lokk. Skru ned 
varmen når det har begynt å koke.

10. Slå av kaffetrakter når kaffen er 
ferdig traktet, og bruk termos.

FAKTA
10 enkle sparetiltak

VISSTE DU AT ?

!

Tidligere Troms Kraft Marked AS 
fusjonerte med Ishavskraft as 1. januar 
2009. Alle tidligere Troms Kraft Marked-
kunder er nå kunder hos Ishavskraft. 
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Tiden går, Jacob Friis består. Nå er 
fjerde generasjon Friis klar til å ta over 
forretningen.

Jacob Friis Ur & Optikk har eksistert i 
lokalene i Storgata i hele 106 år, og er med 
det en av Tromsøs eldste håndverks-
bedrifter. Jacob Friis selv skal etter hvert 
trappe ned, og datteren Annichen Friis-
Sandness og sønnen Andreas Friis skal føre 
den tradisjonsrike forretningen videre.

– Det blir artig å føre familietradisjonen 
videre. Vi har alltid hatt fokus på god 
kundeservice og gode produkter, og det 
kommer vi til å fortsette med. I tillegg har 
jeg mange positive erfaringer og gode 
rutiner fra min forrige arbeidsplass, som jeg 
kan bidra med til å gjøre oss enda mer 
fokuserte. Så noen endringer vil nok 
komme her også, smiler Annichen, som har 
jobbet 10 år i optikerbransjen i Oslo før hun 
vendte tilbake til Tromsø. 

Progressive linser
I starten skal far og datter jobbe i team, for 
Jacob selv trives så godt på jobben at han 
ikke har planer om å trekke seg helt ut med 
det første.

– Han synes det er greit å bli avlastet 
noen arbeidsoppgaver. Jeg har tatt over 
ansvaret for utvalget på briller og solbriller, 
samt opplæring og planlegging av 
aktiviteter. Her jobber vi med form, farge 
og mote når vi hjelper kundene våre å finne 
riktig innfatning. På kontaktlinsemarkedet 

har det de siste årene kommet flere gode 
progressive linser, som gir folk over 45 år 
mulighet til å se klart både på avstand og 
nær. Dette er veldig morsomme produkter å 
jobbe med, forteller Annichen. 

– Vi har også et godt utvalg på ur, og 
Andreas som er urmaker reparerer og yter 
den beste service til klokkekundene.

Øyehelse
Ifølge Annichen har det vært en markant 
utvikling i optikerbransjen de siste årene. 
Optikerne har blitt løftet fra å være en 
brilleprodusent, til å bli en førstekontakt for 
kundenes øyehelse.

– Jeg har en mastergrad i klinisk 
optometri fra 2005, og synes faget har blitt 
enda morsommere å jobbe med etter det. 
Ved mistanke om øyesykdom henviser vi til 
dirkete til øyelege. Nytt utstyr ble kjøpt inn 
senhøsten i fjor for å kunne tilby kundene 
best mulig synsundersøkelser. Selv om vi 
har mange faste kunder på 
kontaktlinseavtaler, har vi også som regel 
kapasitet for å ta timer på dagen for de som 
trenger det. Her foretar vi grundige 
undersøkelser, med fokus på å lage gode 
briller. Samtidig har vi har kontroll på 
øyehelsen til kundene, oppsummerer den 
fremtidige butikksjefen.

MEDLEMSPARTNER

www.intersporttromso.no

Sportshuset A/S, Storgata 87         Tlf: 77661100
Intersport Tromsø A/S, Jekta Øst  Tlf: 77607110
Sportshuset A/S, Veitasenteret    Tlf: 77661100

Vi hjelper deg med riktig utstyr!
Fjellskipakke Fischer E99 ski, Alfa Synnefjell sko og BC auto binding

Turskipakke Fischer Power wax med sko og binding

Alpinpakke twin tip barn/jr. Tecnopro Dude/Blender/Flutes , med sko og binding

Fischer Sprint barneskipakke m/sko og binding

Fjellstav Swix Tradition m/lærtrinse   399,-

Madshus Star barneskipakke m/sko og binding

Pakkepris
1599,-

Pakkepris
3499,-
(spar 948,-)

799,-
(spar 400,-)

(tilbudspris)

Pakkepris
1999,- (spar 2398,-)

(spar 1998,-)

999,- 999,-
(tilbudspris)(tilbudspris)

PakkeprisPakkepris

950,-
(spar 250,-)

DBS Bikerz 430 P16
Jentesykkel u/gir.  

(spar 180,-)

DBS Spectra sykkelhjelmer voksen

DBS Spectra sykkelhjelmer barn

Asics Gel Landreth 5 løpesko
herre/dame

199,-
NÅ;

149,-
NÅ;

(Ski fra 110-140)

(Ski fra 150-170)2499,-

Nakamura Firefly 24
Kjempetøff 24˝sykkel med dirt jump
ramme, dempegaffel og Shimano girutstyr.
Aldersgruppe 8-12 år.

DBS Pulse MTB. 
Med skivebremser og Deore girutstyr-

2.499,-

2.999,-

Fjerde generasjon Friis
– Det er daglig innom kunder som bruker medlemskortet fra TBBL for å få rabatter på produktene våre, og det 
må gjerne komme flere, smiler to generasjoner Friis: Jacob Friis, Annichen Friis-Sandness og Andreas Friis.

Jacob Friis Ur & Optikk har eksistert i lokalene i 
Storgata i 106 år.

FAKTA

– Jeg vet at butikken er i de beste hender når Annichen 
overtar den daglige driften, sier Jacob Friis, som ikke 
skal trekke seg helt tilbake med det første.

Jacob Friis
En del av Synsamkjeden, som er 
Nordens største optikerkjede. Som 
TBBL-medlem får man følgende 
rabatter:
•  Førstegangstilpasning av 

kontaktlinser: 25 prosent
•  Kjøp av komplett brille og 

solbriller: 10 prosent
•  Kjøp av kikkert: 10 prosent
•  Kjøp av ur og klokker over 500 

kroner: 10 prosent 

I tillegg får TBBL-medlemmer tilbud 
om abonnementsordning på 
kontaktlinser med innkalling til 
undersøkelse en til to ganger i året

28
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Fornyelsen begynner 
              hos oss!

www.tromsobaderom.no

10-18 10-20 10-17 10-15

Heiloveien 6, 9015 Tromsø     Telefon: 77 75 99 90

MAN - ONS TORSDAG FREDAG LØRDAGJekta
vest

Elkjøp

Normotor

Obs!
bygg

Eurosmart
servantkran

995,-

Eurosmart
Kjøkkenkran

595,-
veil.kr. 749,

veil.kr. 1295,

1695,-

Eurosmart
Kjøkkenkran

veil.kr. 2175,-

med avstenging

Term 1000
Dusjtemostat

1195,-
veil.kr. 1567,-

Tempesta
Mono
Dusjgarnityr

495,-

veil.kr. 633,-

Høiax 200L
Bereder

Høiax 120L
Benkebereder

kun kr.

Grohe Rapid
innbygningssisterne
Hvit trykkplate og Kalevit wc

 2395,-

Baderomsmøbel 60cm
Porselenservant, servantskap
og speil med belysning.

 3495,-

3795,-

kun kr.

3895,-

Leveres uten toalettsete

Kampanjen gjelder ut uke 17 eller så langt lageret rekker.

Besøk oss i dag!
Du finner oss mellom Jekta
og Elkjøp på Langnes!
Du er hjertelig velkommen!

D i n e  f o r d e l e r 09
Kjøkken Mobil- og IP-telefoni Bad

Skadedyrkontroll Kultur Komplett finansieringstilbud

Ur og optikk Overnatting og konferanse Renovasjon

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35

Gassutstyr, verktøy og arbeidsklær Solavskjerming og gardinutstyr Bildekk og felger

Komplett forsikringstilbud Strøm Bistand ved dødsfall 

Glass og interiørkonsulent Alarm, vakthold og overvåking Kultur

Glass & Fasade as

Advokatbistand Varmepumper Blomster og planter

Eiendomsmegler Brannvern, utstyr og service Telefoni, mobil og internett

Byggevarer Bilutleie Avis og annonsering

 Møterom og overnatting Installasjon og elektriske produkter Tur- og sportsartikler

   20% medl.rabatt på ord priser    Maskiner og verktøy     Håndverkertjenester

mer info: www.tbbl.no   –   tlf. 77 60 32 00

 

 

ENERGISERVICE AS

- Med hjertet i sentrum !

AS

NYHE
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RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad

Benytt en entusiast når du skal selge din bolig
Lokal kunnskap kan du ikke skryte på deg. Den må erfares. Sier vi at lekeapparatene i parken er morsomme 
og utfordrende – så er de det. For oss er ikke dette noen lek. En eiendomsmegler fra GARANTI kjenner ditt 
nærmiljø, er fl ink til å avdekke boligsøkeres behov og kan formidle alle de gode salgsargumentene.

• Morsomme lekeapparater i parken

 Vi bygger boligsalg på tillit
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GARANTI Eiendomsmegling Tromsø - en del av TBBL
Grønnegata 58-60 - Tlf. 77 60 32 25 - www.tbbl.no / www.garanti.no

Ingvild Bratterud
Utleiemegling/Prosjekt
Mobil: 46 96 05 55
Telefon: 77 60 32 25

Leif-Harald Svendsen 
Salgssjef/Eiendomsmegling
Mobil: 91 60 96 43
Telefon: 77 60 32 30

Pat-Karin Sjøttem Pedersen 
Oppgjør
Telefon: 77 30 32 22

Raimond Sørensen
Eiendomsmeglerfullmektig
Mobil: 41 47 48 56
Telefon: 77 60 32 32

Tom Eirik Larsen 
Eiendomsmegling
Mobil: 48 29 94 40
Telefon: 77 60 32 23


