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Modige borettslagsledere benytter mulighetene
din bolig er en investering. det er viktig å ta 
vare på den. bor du i et boligselskap er du 
avhengig av at også dine naboer har samme 
holdning. fremtidige investeringer i fellesarea-
lene krever to tredjedels flertall.
når nye boliger bygges er installering av heis 
en selvsagt ting. i 2007 hadde 82 prosent av 
nye lavblokkleiligheter tilgang til heis. i Tromsø 
tror vi at prosentsatsen var nærmere hundre. 
Hvorfor er det slik? Jo, selvsagt fordi dette er 
en kvalitet som tas for gitt i nyboligmarkedet. 

i Tromsø ble det bygd mange blokker med fire 
etasjer på 1960, -70 og -80 tallet. disse skulle 
være rimelige og heis ble betraktet som en 
unødvendig luksus. i ettertid har ingen av disse 
funnet det formålstjenelig å etterinstallere heis, 
sannsynligvis fordi styrene rundt omkring finner 
å ville prioritere andre vedlikeholdsoppgaver. 
Vi mener dette er feil – etterinstallering av heis 
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14-15 nå er det gunstig å 
investere i heis i boligselskap. 
husbanken kan gi tilskudd til 
bygging.

22-23 Forhåpningen Park 
er under miljøsertifisering og 
blir landsdelens første grønne 
boligselskap.

20-21 Frøydis Barnung vant 
vervekonkurransen til TBBl og 
stakk av med en flott flatskjerm-tv. 

18-19 Inneklimaet er viktig. 
det er inneluften vi puster inn mest 
av i løpet av et døgn. Balansert 
ventilasjon gir god gevinst. 

4-5 Utbyggere i Tromsø har 
plan om å bygge nærmere 7000 
nye boliger i byen fram mot 
2022. 

6-9 her får du noen gode råd foran 
fjellturen, og noen gode tips som kan 
bidra til å gjøre påsketuren enda mer 
perfekt både for store og små.

På coVereT

Modige borettslagsledere benytter mulighetene

må ses på som en investering, og er kanskje 
det viktigste tiltaket boligselskapet kan gjøre for 
å øke verdiene på leilighetene i fremtiden. Vår 
påstand har godt belegg: i utredningen «fysisk 
tilgjengelighet i norske boligbyggelag» fremkom-
mer det at to av tre boligbyggelag har erfart at 
boliger med god tilgjengelighet oppnår bedre 
pris enn boliger med dårlig tilgjengelighet! en 
utredning som norsk institutt for by- og regi-
onsforskning gjennomførte i 2007/2008 viser 
også at boligkjøperne bokstavelig talt setter 

pris på heis. Prisene på leiligheter i boligblok-
ker økte med 5-7 prosent, eller ca 2.700 kroner 
per kvadratmeter, når leilighetene hadde heis. 
sannsynligvis er dette et forsiktig anslag.

Våre undersøkelser i Tromsø-området viser 
at opp mot 150 heiser bør installeres i eldre 
blokker. Vi tror at tiden nå bør være inne for en 
storsatsning på dette tiltaket. ikke minst gjør en 
særdeles gunstig tilskuddsordning i Husbanken, 
hvor man kan oppnå inntil 50 prosent tilskudd 
på investeringen, at det nå er tid for handling.
Hva er de gode grunner for å investere i heis?
•	 Vi	får	godt	betalt	for	dette	i	fremtiden!	Eldre	

mennesker kan fortsette å bo i et trygt og 
kjent nærmiljø, og de pårørende kan glede 
seg over at mor og far har innrettet seg klokt 
og lettvint. 

•	 Undersøkelser	viser	også	at	de	eldre	og	
omsorgstrengende ønsker å ha kontroll og her-

redømme over sitt eget liv. få vil på sykehjem, 
noen prefererer omsorgsboliger, men de aller 
fleste ønsker å bo lengst mulig i egen bolig. 
Vi vet at eldrebølgen kommer og at antall 
eldre vil dobles over de neste 50 år. nettopp 
derfor vil fremtiden vise at leiligheter uten lett 
tilgjengelighet, vil være langt mindre attraktive 
i boligmarkedet enn leiligheter med heis. 

•	 Heis	er	nødvendig	for	noen,	men	nyttig	for	
alle! om du har barnevogn, tunge handlepo-
ser, bruker rullator eller rullestol – heisen er 
et gode som letter hverdagen for alle, både 
gammel som ung.

Tbbl tror tiden nå er inne. Vi bør definere det 
som en minimumsstandard at blokker med fire 
etasjer eller mer må ha heis tilgjengelig! 

Svein Dalsbø
administrerende direktør

TBBL tror tiden nå er inne. 

Vi bør definere det som en 

minimumsstandard at blokker 

med fire etasjer eller mer må ha 

heis tilgjengelig!
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Pågående boligprosjekt i Tromsø kommune:

Prosjektnavn  antall boenheter
Solneset  520
G2+G5, Storelva  40
Evjenveien 65  40
Bergli, COOP  7
Kroken vest  150
Åsgård boligområde  120
Haakon VIIs gt 25  13
Forhåpningen 23-27  12
Steinbruddet i Workinnmarka  400
Strandkanten delfelt VII  150
Strandkanten, B8  60
Stenberg, trinn 1  uavklart
Mellomveien  20
Storhaugen  70
Oladalen, Myrvold  6
Lanesbukt  75
Strandkanten K9-10  75
Samvirkegården  20
Lanes  300 - 400

Totalt  2078 - 2178

Forslag til utbyggingsområder i Tromsø kommune:

Prosjektnavn antall boenheter
Skjelnan  cirka 500
Malmvegen  250
Strandbyen  2500 - 3000
Hungeren  500 - 1000

Totalt  3750 - 4750

Med forbehold om avvik. Listene er ikke garantert uttømmende.
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fakta
TBBLs prosjekt i øvre Kroken

 Cirka 250 boligenheter.
 Circa 30-35.000 m2 bra
 Circa 12.000 m2 bya (beregnet ut fra 
gjennomsnittlig høyde 3 etg)

 Circa 60 prosent 2- og 3-roms leiligheter i 
lavblokk.

 Circa 10 prosent 1-roms i lavblokk.
 Circa 30 prosent 4- og 5-roms i rekkehus.

Plan om 7000 nye boliger i Tromsø
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Tromsø har i en årrekke vært i norgestoppen 
på befolkningsvekst. byens 67.091 innbyggere 
og om lag 8.000 studenter deler i dag 31.699 
boenheter av ulik type, størrelse og forfatning. 

Søkt om 2000
økende innbyggertall krever flere boliger. over 
2000 boligenheter ligger per i dag i søknads-
bunken til Tromsø kommune. som vi ser av kar-
tet vil sjøsiden sørøst på Tromsøya bli ytterli-
gere fortettet med boliger. allerede opparbeidet 
infrastruktur i området vil holde kostnadsnivået 
på utbyggingen nede. lanesbukta, som har 
vært preget av industri, vil i fremtiden bli 
et boligområde med kjøpesenter i tillegg til 
næringsvirksomhet. På samme måte vil det bli 
fortetting på storelva, Håpet, Workinnmarka, 
evjenveien og i Kroken, dersom utbyggerne får 
det som de vil. 

På solneset, nord på Tromsøya, er det planlagt 
520 boligenheter. for å sette dette i perspektiv, 
er dette flere enheter enn det finnes innbyggere i 
bjarkøy kommune.  

planlagte proSjekt
samtidig er kommunen varslet om at mellom 
3750 og 4750 boenheter er på planleggings-
stadiet. dette er prosjekter der mye enda ikke 
er klarlagt, og som ulike interessegrupper 
skal få uttale seg om i en konsekvensutred-
ning. Kommunen er nødt til å veie behovet for 
nye boliger opp mot for eksempel bevaring av 
friluftsområder, skole- og barnehagekapasitet 
og vegutbygging når de vurderer de ulike 
prosjektene. 

Kjell nilsen i skjelnan utbygging håper å 
få klarsignal til å bygge rundt 500 enheter på 
skjelnan, som i praksis vil være en utvidelse 
av Kroken bydel.

– området er ikke ferdigregulert, og det gjen-
står blant annet usikkerhet om veien utover til 
Tønsnes. Men vi håper å få området regulert til 
høsten. i så fall vil vi i hovedsak bygge rekke hus, 
samt noen eneboliger og lavblokker.

Fram mot 2022 finnes det planer 
om å bygge opp mot 7000 nye 
 boliger i Tromsø. De fleste på 
fastlandet.

ProSjEKTNAvN   ANTALL BoENhETEr

 1 Solneset   520
 2 g2+g5, Storelva  40
 3 evjenveien 65  40
 4 bergli, Coop 7
 5 kroken vest 150
 6 Åsgård boligområde 120
 7 haakon viis gt 25 13
 8 forhåpningen 23-27 12
 9 Steinbruddet i Workinnmarka 400
 10 Strandkanten delfelt vii 150
 11 Strandkanten, b8 60
 12 Stenberg, trinn 1  uavklart
 13 mellomveien  20
 14 Storhaugen 70
 15 oladalen, myrvold  6
 16 lanesbukt  75
 17 Strandkanten k9-10  75
 18 Samvirkegården  20
 19 lanes   300-400

  Totalt  2078 - 2178

pågående boligproSjekt i 
tromSø kommune:

forSlag til utbyggingSområder 
i tromSø kommune:

ProSjEKTNAvN   ANTALL BoENhETEr

 20 Skjelnan Cirka 500
 21 malmvegen 250
 22 Strandbyen 2500 – 3000
 23 hungeren 500 – 1000

  Totalt 3750 – 4750 

Med forbehold om avvik. Listene er ikke uttømmende.

Plan om 7000 nye boliger i Tromsø

TBBl vil styrke 
Kroken som bydel
Med rundt 250 nye boliger i øvre Kroken, alle med heis og livsløpsstandard,  

ønsker TBBL å løfte bydelen. 

de nye boligene fra Tbbl vil, dersom planene 
godkjennes, bidra til fortetting innenfor eksiste-
rende bygrense. det ligger i overordnet byplan-
strategi å bygge nordover på fastlandet. Tbbls 
planer med de nye boligene i øvre Kroken er å 
utnytte eksisterende infrastruktur som vei, vann 
og avløp, samt skole og barnehage.

den planlagte nye bebyggelsen vil ikke være 
sjenerende for eksisterende boliger, i motset-
ning til eventuelle byggeprosjekt i strandsonen, 
hvor man begrenser allmenn tilgang og kan 
ødelegge utsikt for andre. i Tbbls prosjektet 
foreslås det å bygge en tydelig markagrense, 
som ikke kan flyttes videre opp i ettertid. 
dette vil øke tilgjengelighet til friområdet for 
eksisterende boliger, og oppgradere nettverk av 

uterom og viktige forbindelser i Kroken. 
Tbbl-prosjektet vil blant annet gi mulighet 

for å fjerne parkering på bakkeplan ved å tilby 
parkeringskjeller, og dermed øke tilgjengelig 
uteareal. 

Malmveien vil i følge planen bli en gate med 
fortau, som har bebyggelse og grønne uterom 
på begge sider. 

boenhetene som er planlagt skal ha univer-
sell tilgjengelighet. Heis og parkeringskjeller er 
allerede inkludert. dette vil bli et supplement 
til eksisterende boligtyper i bydelen, slik at 
Kroken kan tilby boliger for hele livsløpet. 

fremtidige beboere kan se frem til god 
bokvalitet i form av god utsikt, gode solforhold 
og kort vei til marka, skole og butikk.
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Legg ut på fjelleventyr i påsken. I Troms er det 
mange flotte fjell – for eksempel Lyngsalpene 
i øst og høyfjell med brede skogkledte daler i 
grensestrøkene i Indre Troms. 

Snødekte bakker innbyr til mye lek og 
moro. Ta gjerne små rompeakebrett med på tur. 

lySløyper i tromSø
•	 På	Tromsø	kommunes	nettside	finner	du	

opplysninger om løypeforhold for kommunalt 
tråkkede skiløyper. 

•	 Det	er	lysløype	i	Tromsdalen,	på	Tromsøya,	
Kvaløya, i finnvikdalen og på strekningen 
snarby- Tønsvika-Tromsdalen.

•	 Lysene	slås	av	i	samtlige	lysløyper	cirka	
klokken 23.30. 

•	 Utfartsparkeringer:	Håkøybotn,	Finnvika,	
finnvikdalen, snarbyeidet og Tønsvika ble 
klargjort for parkering fra uke 5 i 2010. 

dette pakker du pÅ og med deg
•	 Påkledning:	Trøye,	longs,	sokker	og	skjerf	

i ull, vindtett bukse, jakke, votter og lue i 
vann- og vindtett materiale, gamasjer og 
solbriller.

•	 I	lommene:	Kart	og	kompass,	blyant	og	papir	
eller gPs, ekstra batterier til gPs, solkrem, 
skismurning og skiskrape. 

•	 I	sekken:	Ekstra	klesskift	(undertøy,	sokker,	
votter og lue i ull), spade, førstehjelpsutstyr, 
sitte- eller liggeunderlag, stearinlys, fyrstikk 
(i vanntett pose), hodelykt, niste og reser-
veproviant, termos med varm drikke, kniv, 
vedkubber, kokeapparat og brennstoff. 

•	 For	ekstra	sikkerhet:	Sondestang	og	nødra-
kett. 

•	 For	overnatting	utendørs:	Varm	sovepose,	
liggerunderlag, telt eller spade for å lage 
snøhule. 

tur med barn
•	 Forbered	barna	på	turen,	og	«selg»	turidéen	

– vær entusiastisk og tro mot prosjektet. 
legg gjerne rammer for turen, men la også 
barna bestemme noe. 

•	 Bestem	om	målet	med	turen	er	å	være	ute	
og leke, eller å komme fram til et bestemt 
sted. fortell barna om dagens mål, de liker 
forutsigbarhet.

•	 Lag	niste	med	sunn	og	næringsrik	mat	og	
drikke. Ta også med små premier som pastil-
ler og sjokolade som kan hjelpe på humøret.

•	 Kle	dere	etter	vær-	og	føreforhold	–	ingen	har	
det gøy om de fryser. Vindtette og vanntette 
bevegelsesvennlige klær er viktig. 

•	 La	gjerne	barna	ha	med	en	venn	på	turen,	da	
går det meste mye lettere.

•	 Vær	leken	og	tull	med	barna.	Prat	sammen	
om smått og stort under turen. 

•	 Sett	ord	på	de	positive	turopplevelsene	både	
på turen og i etterkant. 

•	 La	barna	gå	først	og	bestemme	tempoet.	Det	
er mer motiverende å ligge i tet enn å halse 
etter i baktroppen.

id
é 
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Sikker 
snøglede

det er tid for lange dager ute 
i det fri. Flere spenner på seg 
skiene og drar til fjells. da 
gjelder det å bruke de ni fjell-
vettreglene, råder Tor  Indrevoll, 
leder i Tromsø røde Kors 
hjelpekorps. 

pakk Smart
•	 Alt	bortsett	fra	lette	gjenstander,	som	for	

eksempel liggeunderlag, bør pakkes inn i 
sekken. 

•	 Soveposen	legges	i	bunnen	av	sekken.
•	 Legg	tunge	gjenstander	inn	mot	ryggen.
•	 Ting	du	vil	ha	bruk	for	under	turen,	legges	

lett tilgjengelig i sidelommer og topplokk.
•	 Pakk	tingene	i	plastposer	eller	vanntette	pak-

keposer slik at de holder seg tørre. 
•	 Pass	på	at	vekten	blir	fordelt	likt	på	begge	

sider av sekken. 

Slik SlÅr du opp telt
•	 Finn	en	teltplass	før	mørket	kommer.	
•	 Velg	et	sted	hvor	det	er	lunt,	gjerne	nede	i	en	

fjelldal, inne i en treklynge eller bak en stor 
stein. Husk samtidig på at det er lurt å trekke 
litt opp i høyden fordi kald luft ofte samler 
seg nede i dalbunnen. 

•	 Ikke	slå	opp	teltet	i	nærheten	av	bratte	fjell-
sider da kan det være fare for ras.

•	 Underlaget	bør	være	flatt	og	jevnt.
•	 Bygg	en	snømur	rundt	teltet	for	å	beskytte	

mot vær og vind. legg også snø over kanten 
på teltduken for å holde teltet på plass og 
isolere mot kulda. 

Slik lager du raSteplaSS med 
Slik lager du bÅl
•	 Ta	med	vedkubber	i	sekken.
•	 Velg	et	lunt	sted	litt	opp	i	en	skråning	hvor	

beina kan hvile oppå snøen. føttene blir 
snart kalde dersom de plasseres nede i ei 
grop. 

•	 Bruk	spade	eller	skiene	til	å	trampe	til	et	fint	
sete med ryggstø. 

•	 Legg	gjerne	skiene	oppå	«setet»	og	dekk	til	
med sitteunderlag eller granbar. ryggsekken 
kan brukes som ryggpute og isolasjon for 
snøen. 

•	 Grav	en	grop	for	bålet.	Legg	et	gulv	av	tykke	
stokker eller kubber. deretter legges mindre 
stokker på tvers av disse i to eller tre etasjer. 
avstand mellom stokkene er viktig for at 
ilden skal få luft til å brenne. På toppen leg-
ges tørre småkvister og never som antennes. 

Dra på tur med familie og venner. Et følge gjør ofte turen hyggeligere og ikke minst tryggere, da det 
er flere som kan hjelpe til dersom uhellet skulle være ut. 
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i Tromsø-regionen er det mange flotte fjell og 
oppkjørte løyper som inviterer til fine turopp-
levelser. Men utfart i fjell og mark krever at 
man tenker sikkerhet.   

– noen synes å ha glemt de ni fjellvet-
treglene, men i hovedsak er folk flinke til å 
planlegge før de legger ut på tur. Mange har 
god peiling på sikkerhet i fjellet, sier indrevoll. 
blant de flinke er de såkalte ekstremsportkjø-
rerne, mener han. 

– Vi har snakket med mange av dem. de tar 
sine forholdsregler, ser ting an i forhold til siste 
snøfall og lignende, og har mye sikkerhets-
utstyr med seg, fortsetter korpslederen.  
 
riSikofakorer
i fjellet risikerer en nedkjøling og andre 
nødsituasjoner av mangel på trening, klær og 
lokalkunnskap. derfor er det viktig å være obs 
på værendringer, kle seg godt, være tilstrekke-
lig godt trent og kjenne omgivelsene. og ikke 
minst ta høyde for at mobildekningen kan være 

varierende, samt at batterier i håndholdt gPs 
tømmes ganske raskt for strøm i kulde.

– Vi har mange leteaksjoner og henteopp-
drag. i 2009 var det mellom 20-25 rednings-
operasjoner i Troms. ofte dreier det seg om folk 
som har vært uheldige og skadet seg, gått seg 
tom eller har blitt tatt av skred, sier indrevoll. 

Korpslederen og Jørn olsen, som er frivillig i 
Hjelpekorpsets skutergruppe, har lagt merke til 
at flere og flere våger mer i ukjent terreng. 

– det er en trend at folk søker større utfor-
dringer, og Tromsø tiltrekker seg mange slike 
som vil prøve seg i fjellet. svært få er lokal-
kjente – noe det er viktig å være, sier olsen.   
 
god beredSkap
– når politiet slår alarm, blir sju personer i 
Hjelpekorpset oppringt. i neste steg ringer kon-
feransetelefonen, og 16 andre ledere blir koblet 
inn. de avtaler hvem som skal gjøre hva – alle 
har sine spesialområder – og rykker ut. det 
hele går veldig kjapt, sier indrevoll. 

Han forteller humrende om en gang politiet 
tok kontakt, og Hjelpekorpset satte i gang full 
leteaksjon. så ønsket politiet å avvente situa-
sjonen, og ba indrevoll holde an mannskapene. 
Men som politimannen indrevoll snakket med 
snart oppdaget, hadde de første fra korpset 
allerede ankommet stedet. det visste seg å 
ikke være behov for redningsmannskapene, 
men de røde Kors-frivillige var i alle fall raskt 
på pletten. 
 
tett Samarbeid
Tromsø røde Kors Hjelpekorps ble stiftet for 
60 år siden. de begynte med manngard, ski og 
staver. senere har røde Kors fått spesialiserte 
grupper med høyteknologiske hjelpemidler. 
i dag bruker de for eksempel snøskutere og 
følger mannskapene ute via digitale kart på pc. 
i dag har Hjelpekorpset i Tromsø 100 aktive 
frivillige. Mesteparten er organiserte i lag og 
faggrupper. Korpset har lag og grupper for 
flysøk, skred, skuter, bre og krevende terreng, 

Røde Kors Hjelpekorps har en gruppe spesialisert på redning av personer tatt av skred. Her er gruppen under en øvelse i skaret ovenfor Tromstun i fjor. Etter at de   har lokalisert den skadde, fester de sikring i fjellet og firer seg ned. Her gir de førstehjelp og tilkaller nødvendig hjelp for å få fraktet personen ut fra fjellet. I 
dette tilfellet trekkes båren opp fjellsiden og gjennom løssnøen, en strabasiøs ferd selv for topptrent personell. Til slutt tar snøskuteren over transporten oppe på fjellet. 

Det er en trend at folk søker større 
utfordringer, og Tromsø tiltrekker seg 

mange slike som vil prøve seg i  fjellet. Svært 
få er lokalkjente – noe det er viktig å være.
jørn olsen, Tromsø røde Kors hjelpekorps
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samband, depot, koordinasjon og transport. 
ifølge indrevoll er Hjelpekorpsets skred-

gruppe blant de fremste på sitt felt i norge, 
og underviser for eksempel redningspersonell 
i ambulansehelikoptre og i forsvaret. Korp-
set samarbeider tett med røde Kors-korps i 
nabokommunene, og med andre aktører som 
norsk radio relæ liga, Tromsø land rover-
klubb, flytjenesten, Tromsø sjøredningskorps 
og norsk folkehjelp. 

– Vi jobber godt sammen til det beste for den 
eller de som trenger oss, slår indrevoll fast. 

 
åpen infoSentral i påSken
Påsken pleier ikke være en travlere tid enn 
andre.	Ulykker	i	fjellet	skjer	jevnt	over	hele	
vinteren, ifølge korpslederen. det er også en 
årstid for hard trening. Med korte mellomrom 
gjennomfører Hjelpekorpset ulike øvelser. Men 
påsken er den eneste perioden at røde Kors 
har en åpen informasjonssentral, hvor folk kan 
henvende seg for råd. indrevoll og olsen ser 

Tor Indrevoll, leder i Tromsø Røde Kors Hjelpekorps tipser om å repetere fjellvettreglene når fjellturen planlegges. 

Røde Kors Hjelpekorps har en gruppe spesialisert på redning av personer tatt av skred. Her er gruppen under en øvelse i skaret ovenfor Tromstun i fjor. Etter at de   har lokalisert den skadde, fester de sikring i fjellet og firer seg ned. Her gir de førstehjelp og tilkaller nødvendig hjelp for å få fraktet personen ut fra fjellet. I 
dette tilfellet trekkes båren opp fjellsiden og gjennom løssnøen, en strabasiøs ferd selv for topptrent personell. Til slutt tar snøskuteren over transporten oppe på fjellet. 

1. legg ikke ut på langtur uten tilstrekkelig trening.
2. Meld fra hvor du går.
3. Vis respekt for været og værvarslingene.
4. lytt til erfarne fjellfolk.
5. Vær rustet mot uvær selv på korte turer. 

Ta alltid med ryggsekk, spade og det utstyr fjellet krever.
6. Husk kart og kompass. 
7. gå ikke alene.
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9. spar på kreftene, og grav deg inn i snøen om nødvendig.
 
(Kilde: lille norske leksikon)

de ni fJellVeTTregler:

Tips fra røde Kors
Ha din gPs nærmest mulig kroppen for å 

•	
unngå at den raskt tappes for strøm. Ta med  

ekstra batterier og ha dem i lomma. i godt 

vær er det kun nødvendig å ha gPs-en påslått 

for markere «nyttige punkter», eksempelvis 

kryssende løyper eller hytter, som kan gjøre 

turen tilbake lettere om været skulle bli 

dårlig. 
Ta med bobleplast. den virker isolerende og 

•	
veier svært lite. bruk gjerne bobleplasten som 

sitteunderlag. Vær oppmerksom på at mobildekningen i 

•	
fjellet kan variere, og at det derfor kan være 

vanskelig å få tilkalt hjelp via telefon. 

fram til å tilbringe mye tid i fjellet i påsketiden. 
– Vi vil bruke påsken til å trene og holde oss 

oppdaterte	på	løypetraséer.	De	endres	gjerne	

fra år til år, forteller de. 
da gjenstår det bare å ønske god påske og 

god tur!
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hurtigruten byr på seg selv

det er gjerne sånn at newyorkere aldri har 
klatret opp i frihetsgudinnen eller at parisere 
flest bare opplever eiffeltårnet på avstand. slik 

er det med mange av oss også. Vi har aldri 
vært på nordkapp, sett de syv søstre speile 
seg i havet eller opplevd finnmarkskysten i 
blått vinterlys. Kysten av nord-norge er en 
eksotisk opplevelse og en drøm for turister fra 
hele verden. På Hurtigruten kan man se kysten 
gjennom beundrende øyne til folk som har reist 
rundt halve kloden for opplevelsen.

tromSø-kirkeneS-tromSø
Tidligere var det nesten bare på sommerhalv-
året folk ferierte på Hurtigruten. nå er det 
stadig flere, ikke minst utlendinger, som legger 
turen til vinterhalvåret. regionsjef i Hurtigruten, 

odd erik Kjelkvik, anbefaler tromsøværinger 
tur-retur til Kirkenes. gjerne i februar, mars 
eller april.

– Tromsø-Kirkenes er virkelig en reise! 
lysforholdene på denne tiden er fantastiske 
og skiftende. Man aner en antydning til vår, 
samtidig som man får kjenne på naturkreftene i 
ville, vakre landskap. 

i tillegg til attraksjoner som nordkapp og den 
majestetiske havklippen finnkirka som reiser 
som en katedral på vestsiden av nordkinnhalv-
øya, får man virkelig kjenne kystkulturen på 
pulsen på vei til Kirkenes, i følge Kjelkvik.

− det er ikke for ingenting at arthur arntzen 

Hurtigruten gjør nå en sjarm-
offensiv mot TBBL-medlem-
mer. Har du medlemskort 
får du nå oppleve verdens 
vakreste sjøreise til nesten 
halv pris!
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hurtigruten byr på seg selv
bruker Hurtigruta som skrivestue. anløps-
havnene våkner til liv med gaffeltrucker og 
skuelystne når skipet legger til kai. om bord 
kommer et persongalleri av studenter på tur, 
tante	Magda	på	vei	til	undersøkelse	på	UNN,	
fiskere, direktører og turister på sitt livs reise.

tromSø-SVolVær-bergen
i Tromsø er vi i følge Kjelkvik heldige som kan 
se frem til en like praktfull tur om vi tar sør-
gående avgang.

− Tromsø-svolvær, tur-retur er en flott 
helgetur. Man får cruisefølelsen og en velkom-
men adspredelse i hverdagen. dette er en tur 

som passer spesielt godt for familier, bedrifter, 
kjærester eller venner som ønsker å tilbringe 
et par dager sammen. Man er bokstavelig talt i 
samme båt, legger Kjelkevik til.

om man har anledning til å bruke et par 
dager ekstra, er det ingen vits å stoppe i svol-
vær. fire dager tar cruiset til bergen fra Tromsø, 
og Hurtigruten kan i følge Kjelvik ordne billige 
flybilletter hjem igjen.

− rhododendronen står i full blomst i bergen 
lenge før det begynner å spire her hjemme. Jeg 
kan varmt anbefale verdens vakreste båtreise 
på vei til en tidlig vår på bryggen i Hansabyen, 
lokker Kjelkvik. 
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medlemStilbud
hele 45 prosent rabatt på reise og lugar i  
perioden 15.4 til 10.5 for TBBL-medlemmer! 
 
Priseksempler inkludert rabatt:

bergen-Tromsø fra 3359,-
Tromsø-bergen fra 3230,-
Tromsø-Trondheim fra 2316,- 
Trondheim-Tromsø fra 2188,- 
Tromsø-svolvær fra 966,- 
svolvær-Tromsø fra 966,- 
Tromsø-Kirkenes fra 1656,- 
Kirkenes-Tromsø fra 1656,- 

alle priser er oppgitt pr person i dobbel innvendig l2 lugar 
bestilling av reiser med denne rabatten gjøres hos Via Tours 
i Tromsø på telefon nr: 776 48002 eller e-post: tromso@
viatours.no 

Odd Erik Kjelkvik i Hurtigruten frister TTBL-
medlemmer med eksklusiv rabatt på spektaku-
lære oppleveleser.
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bol igMarKedeT

2007-komplekset
■ ■ ■ gjennomsnittsprisene på boliger i Tromsø økte med tre prosent i årets første måned. også sam-
menliknet med prisnivået for ett år siden er gjennomsnittsprisene økt på tre prosent – og er nå høyere 
enn 2008-nivået. dette er selvsagt hyggelige nyheter for alle som føler frykt for boligformuen sin, etter 
lang, lang tids dystre avisoppslag om «krakk» og «katastrofal utvikling».

det er lett å bli engstelig, hvis man nettopp har kjøpt seg bolig og leser i avisene at landets fremste 
økonomieksperter mener at det meste av de pengene du har brukt på boligkjøpet er «tapt». og særlig ille 
blir det når boligmarkedet hele tiden skal sammenliknes med prisnivået for 2007 – da alle boligprisene 
var på det desidert høyeste. Jeg kaller dette «2007-komplekset». Hvis du sammenlikner prisene med 
sitt aller høyeste, vil det meste fremstå som en nedgang.

■ ■ ■ Har du tapt penger hvis gjennomsnittsprisene synker?
nei, selvsagt ikke! du taper ikke noe som helst før du eventuelt selger boligen, og du da opplever at 
salgssummen er lavere enn hva du kjøpte boligen for. dette er det få som opplever. dessuten kjøper 
og selger de fleste i det samme markedet, og da utjevnes tap og gevinster.

det finnes riktignok noen spekulanter som har tapt penger; de som kjøpte bolig den gangen prisene 
var på det høyeste, og som hadde kortsiktige planer om selge disse videre med høy fortjeneste. og 
det finnes noen som ufrivillig har måttet selge boligen sin på et ugunstig tidspunkt, på grunn av et 
uventet jobbytte, et samlivsbrudd eller andre ting som ikke lar seg planlegge. Men for de aller fleste 
betyr ikke endringene i boligprisene noe som helst. når du kjøper en bolig, så gjør du det fordi du skal 
bo i den, ikke fordi du skal selge den. at prisene går opp, betyr ikke at du TJener penger. at prisene 
går ned, betyr ikke at du TaPer.

■ ■ ■ Vi blir i det daglige kontaktet av dem som kjøpte bolig da prisene var på det aller høyeste. det 
hender at vi kommer til at det er vanskelig å selge til en høyere pris enn det de selv betalte for to-tre år 
tilbake, eller at de rett og slett i dagens marked må påregne å selge med tap. 

Men dersom kunden ikke av økonomiske årsaker er tvunget til å sele, er det jo et alternativ å fortsette 
å bo i boligen frem til markedet har tatt inn igjen tapet. Har du ikke råd til å fortsette å bo i boligen, eller 
vente på bedre tider, så er kanskje dette i utgangspunktet for dyr bolig for kunden. Må man flytte, kan 
derfor utleie være et godt alternativ for mange.

Men har du kjøpt en bolig du trives i, og som du klarer å betjene kostnadene ved, så taper du verken 
penger eller livskvalitet ved å fortsette å bo der du bor.

Leif-harald Svendsen
Salgssjef,

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø
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aktivisering av  
medlemskort gir  
større fordeler

sammen med medlemsbladet ditt har du nå mottatt 
medlemskortet. dette er også fordelskortet ditt som 
inneholder mange medlemsfordeler. Tromsø bolig-
byggelag er med i fordelsprogrammet til norske 
boligbyggelag. 

AV	FrANK	G.	Mo,	KUNDEANSVArLIG,	NBBL	PArTNEr	AS

ENDA FLErE ForDELEr
dette innebærer at du som medlem i boligbyggelaget får tilgang til flere 
medlemsfordeler. Tilbudene blir stadig utvidet med lokale leverandører 
og sentrale medlemsfordeler. du må aktivere medlemskortet for å få 
tilgang til mange av disse, samt for å få ytterligere bonus og rabatt. gå 
inn og registrer deg. der kan du også lese mer om de ulike tilbudene. 

hvorDAN AKTIvErE MEDLEMSKorTET?
1. gå inn på www.tbbl.no
2. Klikk «aktivering av medlemskortet» i menyen til venstre.
3. Velg boligbyggelag. fyll inn ditt medlemsnummer og postnummer i 

feltet til høyre og klikk «neste». nb! bruk ditt medlemsnummer og 
ikke det 19 siffrede kortnummeret.

4. fyll inn nødvendige opplysninger og klikk «neste». Husk å legge inn 
opplysninger om du allerede er kunde av de sentrale medlemsfordeler 
eller om du ønsker tilbud fra disse (dette for å oppnå de beste vilkår).

du vil motta e-post om at kortet ditt er aktivert.

BoLIgByggELAgENES ForDELSProgrAM
fordelsprogrammet har fått flere nye nasjonale 
leverandører. det arbeides kontinuerlig for å 
utvide dette tilbudet, slik at dere kan dra enda 
større nytte av medlemskapet. Jon r. grimsbo 
i nbbl Partner forteller at målet er å tilby 
boligbyggelagenes medlemmer norges beste 
medlemsfordeler gjennom fordelskortet. 

for ytterligere informasjon om våre leverandø-
rer og tilbud gå inn på www.tbbl.no hvor du også 
får aktivert medlemskortet ditt.

Kundeansvarlig i 
NBBL Partner AS. 
Frank G. Mo.

Mediesenter
Du er kanskje en av dem som allerede har skaffet deg et mediesenter å 

ha i stua?

Mediesenter har vært på markedet i flere år og har utviklet seg i takt 

med resten av teknologimarkedet. Du kan velge å kjøpe ferdige bokser 

som kobles rett til TV, men også en PC kan gjøre nytte for seg.

TV oG radio

Dersom du nettopp har kjøpt PC med Windows Vista, 7 Home Premium, 

Ultimate, Professional eller Enterprise har du allerede Windows Media 

Center. 

Dette mediesenteret gir oss en god anledning til å samle alle på de 

forskjellige interessene våre. Vi kan bruke det til å se internett-TV eller 

ordinært TV om du har tuner. Er du ikke hjemme kan du ta opp program-

met. Den henter frem musikken din enten fra internett-radio eller den du 

eventuelt har lagret. Mange liker også å se på bilder, videoer eller filmer. 

Mediesenteret blir som et bibliotek som gjør det lett for oss å finne frem.

SpillereGler

Noen spilleregler bør du følge ved bruk av PC som mediesenter. Bruker 

du Vista, som krever en del minne, bør du helst ha fra 1GB og oppover. 

Har du lite diskplass kan alternativet være ekstern hardisk. Da sikrer 

du deg også en backup. Bruk gjerne trådløs mus og tastatur. Da kan du 

sitte i sofakroken og styre anlegget. Koble det gjerne opp mot TV- appa-

ratet om du har mulighet. Da kan du sitte litt lengre unna. «10-foot user 

interface» er en gyllen regel som sier at du bør kunne se det meste på 

skjermen fra 3meters avstand. 

Har du en veldig gammel PC stående kan du skifte ut hovedkort, 

prosessor og minne og få en brukbar maskin til rundt tusenlappen.

alTernaTiVT operaTiVSySTeM

Er disken skrøpelig kan alternativet være å starte for eksempel Linux fra 

en minnepenn, men om du har mulighet så installer gjerne Ubuntu Linux 

9.10 på disken. Til slutt kan du for eksempel legge inn mediesenter-

applikasjonen XBMC som fungerer svært god og er enkel å bruke.

Her er noen frittstående program som kan brukes under Windows og 

Linux. Boxee, Moovida, Hulu Desktop og SageTV. I tillegg finnes det en 

rekke flere program som passer for Mac OS X og Apple TV.

Om tid og penger ikke spiller så stor rolle kan det være lettere å 

stikke innom butikken og sjekke utvalget der. 

iT-spalten

Kjell Magnar lekang
iT-ansvarlig TBBl
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Heiser Hamar 
høyere
Siden 1990 har det blitt installert 200 heiser i norske borettslag. 
113 av disse har kommet i hamar.

Mellom årene 1996 og 2005 gikk andelen hei-
ser i Hamar og omegn boligbyggelag (Hobbl) 
fra 13 til 70 prosent. 

avdelingsleder for prosjekt og byggeledelse 
i Hobbl, John lillesæther, har grunn til å være 
stolt. ingen andre boligbyggelag i landet kan 
vise til en liknende suksess. alle de med rul-
lestol, barnevogn eller litt skrøpelige ben har 
nå fått økt tilgjengelighet til bygningene, og 
dermed en enklere hverdag.

informaSjon og dialog
– det finnes ingen fasit på hvordan man får 
noe slikt til, men vi har brukt mye tid og res-
surser på området. det viktigste punktet for å 
få ting gjort er at det kreves mye informasjon 
fra vår side til medlemmene. Man kan ikke 
råkjøre en slik prosess. Medlemmene må få 
tid til innspill, argumenter og funderinger, 
forteller lillesæther.

i perioden 1996 til 2000 ga Husbanken 70 
prosent tilskudd for prosjektering og installa-
sjon av heis. i dette tidsrommet ble det bygget i 
overkant av 30 heiser i Hamar-området. resten 
er bygget uten tilskudd til installasjon.

– må Ha appell
Hobbl har vært i stand til å løse alle forespørs-
lene de har fått vedrørende heis. 

– Vi har ofte gått mange runder før det blir 
besluttet et vedtak. Hos et lag gikk det hele 
seks år fra ideen kom på bordet til beslutnin-
gen ble tatt, forteller han.

– Vi ser at dette må ha appell i borettslaget 
før det tas en beslutning. det er alltid slik at det 
til enhver tid er mange ting som skal gjøres i 
et lag. da må man ta hensyn til alle grupperin-
ger og gjerne gi tilbud om en totalpakke som 
kanskje inkluderer etterisolering og skifte av 
vinduer, i tillegg til etterinstallasjon av heis.

fra SkepSiS til begeiString
Målet er å få til en løsning de fleste medlem-
mene kan være fornøyde med. lillesæther har 
flere ganger opplevd at skepsisen har snudd til 
begeistring.

– folk har vært fornøyde i etterkant. Til tross 
for at de bare bor i en høy første etasje så 
kommer heisen godt med ved et beinbrudd. 
Vi ser også at mange som ikke trenger heis er 
solidariske ovenfor naboens behov.

Ingen andre boligbyggelag har hatt større suksess enn HOBBL når det gjelder etterinstallering av 
heis. Bildet er fra Nordengen i Hamar.

Tilskudd fra  
Husbanken
– Vi kan gi inntil 50 prosent 
tilskudd til prosjektering og instal-
lasjon av heis i blokker over tre 
etasjer, forteller overingeniør i 
Husbanken, Trygve larsen. (bildet) 
resten av investeringen må ifølge 
han dekkes 
gjennom lån eller 
oppsparte midler.

det er en 
begrenset mengde 
tilskuddsmidler 
banken har tilgjen-
gelig for formålet. i 2009 disponerte 
Husbankens region Hammerfest, som 
inkluderer distriktene finnmark, nord-
Troms, balsfjord og Tromsø, rundt 30 
millioner i tilskudd. bygging av heiser 
utgjorde kun en liten del av summen.

– får vi mange søknader må vi nok 
gi avslag på noen, men nå er vi på 
begynnelsen av kalenderåret, og da 
er det en ny pott. Vurderingene vi må 
gjøre underveis er blant annet å se på 
hvor mange boliger som får nytte av 
heisen, og hvordan det sammenfaller 
med universell utforming, sier larsen.
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få heiser 
i tromsø
Blant borettslag tilknyttet TBBL mangler 150 trappe opp-
ganger tilgang til heis. Ingen lavblokker av eldre dato har 
heis. TBBL-direktør Svein Dalsbø mener dette forringer 
verdien av boligene.

– samtlige av disse lavblokkene vil være i bruk 
i 2030, påpeker teknisk sjef svein erik rollstad. 
innen den tid er eldrebølgen for lengst over 
oss og mangelen på heis kan gjøre hverdagen 
vanskelig.

– i tillegg er det stor forskjell i pris på nye og 
gamle, godt vedlikeholdte, boliger. Jeg tror mye 
av grunnen til dette  er heis, sier Tbbl-direktør 
svein dalsbø.

– attraktiviteten til de borettslagene uten 
heis vil gå ytterligere ned etter hvert som 
tiden går. det er noe som blir vektet tungt av 
kjøperne, legger rollstad til.

– nå den rette tiden
Tbbl gjorde i fjor prosjektering på etterinstal-
lering av heis til to borettslag. ingen av de to 
har så langt indikert at de ønsker å gå videre 
med planene. 

– Heis blir av noen kanskje sett på som en 
luksus, men de tenker ikke på at årene går. 
beboerne blir eldre, man får barn, brekker 

en fot, og så videre, sier 
direktøren.

– lavkonjunkturen vi 
er inne i gjør at nå er den 
rette tiden til å gjøre inves-
teringer og rehabiliteringer. 
entrepenørene har mindre 
å gjøre og kan gi bedre 
tilbud, legger han til.

tbbl Hjelper deg
Tromsø boligbyggelag 
har over årene utviklet kompetansen rundt 
prosjektering av etterinstallering av heis. Tbbl 
har jobbet tett opp mot miljøet i Hamar og har 
kapasitet til å ta prosjektering og byggele-
deroppdrag. de bistår også med søknader til 
Husbanken, eventuelle tilskudd, utarbeiding av 
kontrakter og så videre.

for mer informasjon om bygging av heis, ta 
kontakt med teknisk sjef svein erik rollstad på 
telefon 952 31 235.

Kostnader  
ved heis
investeringskostnader for heis 
avhenger av hvilken løsning som 
blir valgt og hvor mange etasjer det 
er snakk om. Kostnadene på heis 
montert utenpå bygningsmassen 
befinner seg som regel mellom 2 
og 2,5 millioner kroner per heis, 
inklusive moms. 

driftskostnadene er beregnet til å 
være mellom 15.000 og 20.000 per år og 
innbefatter service, alarm, heiskontroll, 
strøm og brannutstyr. et relevant eksem-
pel fra Hamar er som følger:

et borettslag tok i 2005 opp lån på 17.4 
millioner kroner for etterinstallasjon av 
heis med en rente på 7,35 prosent. sam-
tidig ble det benyttet 500.000 kroner av 
egenkapitalen og det eksisterende lånet 
på 7,8 millioner ble innfridd. løpetiden på 
lånet var 30 år med fem års avdragsfrihet.

Husleieøkningen varierte noe avhengig 
av størrelsen på leiligheten. for en mid-
dels toroms var husleien før heis 1.794 
kroner. den månedlige økningen, netto 
etter skattelette, ble 246 kroner. for en 
treroms var husleien før 2.109 kroner og 
etter 2.398, en netto økning på 289.

Saksgang ved bygging av heis
saksgangen ved etterinstallering av heis 
begynner med den faglige bistanden Tbbl 
Teknisk tilbyr i form av prosjektledelse. 
omfanget av tiltaket kartlegges ved hjelp av 
befaringer, møter og prosjektering. 

styret involveres i diskusjonen før det 
utarbeides et prosjektdokument med kost-
nadsoverslag og budsjett. størrelsen på en 
slik investering innebærer at beslutningen om 
etterinstallering av heis må tas i generalfor-
samling med to tredels flertall. neste post er å 

kontakte kommunen for byggetillatelse.
– Hvis tiltaket rent fysisk lar seg plassere 

så er vi i kommunen positive til installering av 
heis, forteller overingeniør i Tromsø kommune, 
Kåre arkteg (bildet).

Han understreker at det i en søknad må 
foreligge dokumentering til offentlige krav 
som for eksempel brannteknisk undersøkelse 
og nabovarsel.

– På generelt grunnlag er vi positive til at 
man ønsker å legge til rette forholdene for alle 

beboerne. det er for øvrig helt i tråd med den 
nye plan- og bygningsloven der det er sterkt 
fokus på universell utforming, sier han.

neste steg består av innhenting av pristil-
bud og utarbeiding av kontrakter med utfø-
rende firma. der etter søkes det om byggelån, 
Husbanklån og eventuelle tilskudd

Underveis	i	byggeprosessen	vil	TBBL	Tek-
nisk foreta teknisk, økonomisk og framdrifts-
messig oppfølging av arbeidet, før det til slutt 
kommer en ferdigbefaring og overtakelse.

Teknisk sjef i 
TBBL Svein Erik 
Rollstad.
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Vårens viktigste møte
borettslag og eierseksjonssameier for boliger 
omtales samlet som boligselskaper, selskap 
som er eid av de som er andelseiere i boretts-
laget eller seksjonseiere i sameiet. eierne, som 
generalforsamling/sameiermøte, er selskapets 
øverste organ. alle eiere kan møte i generalfor-
samling/sameiermøte, og har tale-, forslags- og 
stemmerett.

HVorfor møte opp 
Må man så møte på generalforsamlingen/sam-
eiermøtet i boligselskapet?

det er ikke nødvendig, men fornuftig å møte 
opp. Her kan man være med å påvirke vedtak og 
beslutninger som har konsekvenser for den som 
er andelseier/seksjonseier og for boligselskapet. 
fordelen med å møte opp er blant annet at du 
slik får en rett til å påvirke ditt eget boligselskap. 
beslutninger som tas på generalforsamlingen/
sameiermøtet er blant annet om det skal settes 
i gang store fellesprosjekter som vil påvirke 
 felleskostnadene i boligselskapet.

det er viktig å huske at som eier i et boligsel-
skap er det i din interesse å forvalte selskapet 
så godt som mulig. det skal avholdes ordinær 
generalforsamling/sameiermøte en gang i året. 
generalforsamling avholdes innen utgangen av 
juni måned hvert år – sameiermøtet skal holdes 
innen utgangen av april. styret kaller inn til 
generalforsamling/sameiermøte med minst 8 
dagers og høyst 20 dagers varsel. saker som 
skal tas opp må være klart angitt i innkallingen. 
dersom en eier mener det er viktige forhold som 
bør tas opp kan dette meldes som en sak til 
styret som tar det inn i sakslisten ved innkalling. 

Valg aV Styre
Valg av styre er en av generalforsamlingens 
viktigste oppgaver. styret forestår den daglige 
driften av selskapet. for enkelte viktige saker 
må styret ha samtykke fra generalforsamlin-
gen/sameiermøtet, men for øvrig er det styrets 
oppgave å lede virksomheten i boligselskapet 
i samsvar med lov, boligselskapets vedtekter 
og vedtak som er gjort av generalforsamlingen/
sameiermøtet. styret velges for to år og skal 
bestå av minst tre personer. alle oppgaver som 
ikke er lagt til andre organer i boligselskapet, 
skal styret ta seg av. fastsettelse og innkreving 
av felleskostnadene er en av styrets viktigste 
oppgaver. styret må også sørge for at alle 
lagets utgifter blir betalt til rett tid. en annen 
viktig oppgave er å sørge for vedlikehold av 
fellesarealer. styret representerer boligselska-
pet utad og kan for eksempel inngå avtaler på 
boligselskapets vegne.

HVa kan jeg leSe ut aV årSregnSkapet?
behandling av selskapets årsregnskap er også 
en viktig sak på ordinær generalforsamling/
sameiermøte.

Årsregnskapet består av en driftsoversikt 
(resultatregnskap) og en oversikt

over eiendeler, gjeld og egenkapital 
(balanse), samt styrets beretning og revisors 
beretning for revisjonspliktige selskaper. 

driftsoversikten beskriver den økonomiske 
aktiviteten i det året som er gått. Her finner du 
hvilke inntekter og kostnader boligselskapet 
har hatt i løpet av året, og om årets drift går 
med over – eller underskudd. oversikten over 

eiendeler, egenkapital og gjeld beskriver hvilke 
eiendeler og hvilke gjeldsforhold boligselskapet 
har, og hvor mye egenkapital selskapet har pr. 
31.12 i det aktuelle året.

i årsberetningen skal styret gjøre rede for 
alle forhold som er viktig for

å bedømme boligselskapets stilling og resul-•	
tat av den virksomheten som ikke
fremgår av det øvrige regnskapet. det omfat-•	
ter også slike forhold som er
inntruffet etter årets utgang, samt forslag til •	
bruk av overskudd eller
dekning av tap. •	
for selskaper som er revisjonspliktige, 

inneholder årsregnskapet også revisors beret-
ning. i sin beretning gir revisor en uttalelse til 
selskapets generalforsamling/sameiermøte om 
det avlagte regnskapet og selskapet stilling på 
tidspunktet for avleggelse.

informaSjon og medbeStemmelSe
når man møter på generalforsamling/sameier-
møte får man delta i beslutningsprosessen i sitt 
boligselskap. generalforsamling/sameiermøte 
er også et forum for informasjon og drøfting 
av planer for felles oppgaver og løsninger for 
 felles utfordringer. i denne forsamlingen har 
alle interesse av at boligene beholder sin verdi, 
og at det forblir godt å bo i fellesskapet. 

dersom du som eier vil bidra til ditt eget 
bomiljø, og være med å bestemme over fram-
tida i ditt boligselskap er generalforsamling/
sameiermøte en viktig avtale i vår.

Dersom du som eier vil bidra til ditt eget bomiljø, og være med å 

bestemme over framtida i ditt boligselskap er generalforsamling/

sameiermøte en viktig avtale i vår.   
gerd Soleng 

forvaltningssjef

nå er det igjen tid for årets eiermøter i borettslag 
og eierseksjonssameier.

fa
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Vårens viktigste møte
Tre store
forskjeller
borettslaget og eierseksjonssameiet har mange 
likheter, og det er i hovedsak tre forhold som 
skiller borettslaget fra eierseksjonssameiet:

finanSiering og pantSetting
et borettslag har eierrådigheten over alle boli-
gene i borettslaget, og finansiering av bygging 
eller vedlikehold kan skje ved at borettslaget 
pantsetter alle borettslagets eiendommer under 
ett. i et eierseksjonssameie er det den enkelte 
sameier som har eierrådigheten over boli-
gen han bor i, og sameiet kan ikke pantsette 
boligene. Ved opptak av lån må de enkelte sek-
sjonene pantsettes hver for seg av den enkelte 
sameier. dette kan bety en vesentlig forskjell 
i muligheten for finansiering av for eksempel 
fellesarbeider i eierseksjonssameiet i forhold til 
i borettslaget. 

anSVar oVerfor kreditorer
en medeier i eierseksjonssameiet hefter for 
sameiets felles forpliktelser i forhold til sin 
sameiebrøk. andelseieren i borettslaget har i 
motsetning ikke noe direkte økonomisk ansvar 
overfor borettslagets kreditorer. derimot vil 
andelseieren overfor borettslaget være ansvar-
lig for sin del av fellesgjelden. andelseieren vil 
kunne kvitte seg med ansvaret for fellesgjelden 
gjennom å si opp boretten. dette gjelder selv 
om han ikke får solgt andelen. eierseksjons-
sameieren vil derimot ikke bli kvitt sine forplik-
telser bare ved å flytte og selge seksjonen.

brukereierprinSippet
i et borettslag er det et viktig prinsipp at laget 
eies av de som bor der. i et sameieforhold er 
det ikke noen rettslig sammenkobling mellom 
bruken av eierseksjonen og eiendomsret-
ten. selv om det er adgang for andelseiere i 
borettslag til å leie ut boligen under visse vilkår, 
er brukereierprinsippet et viktig skille i forhold 
til eierseksjonssameiet.

Har du spørsmål omkring 
din andel/eierseksjon? 

ansatt som ny  
økonomi sjef
gry olsen Holand (40) er ansatt som ny økonomisjef i 
Tbbl. de siste syv årene har hun jobbet som økono-
misjef hos avikom. 

Holand har bodd i Tromsø siden tenårene og i 1998 
var hun ferdigutdannet som økonom ved Høgskolen 
i Tromsø. nå gleder hun seg til å ta fatt på arbeidet i 
Tbbl.

– det er et nytt og spennende område for meg. 
Tbbl er et selskap i stadig utvikling, og jeg vil jobbe 
hardt med effektivisering, sier hun.

slik får du kontakt med rette vedkommende:

•	Skal	du	kjøpe	eller	selge?	
 - e-post: tromso@garanti.no
 - Telefon: 77 60 32 25

•	Har	du	solgt	eller	kjøpt?
 - e-post: post@tbbl.no
 - Telefon: 77 60 32 16

•	Skal	du	leie	ut	borettsandel?
 - e-post: husleie@tbbl.no
 - Telefon: 77 60 32 00

•	Avtalegiro	eller	opplysninger	 
om KID?

 - e-post: husleie@tbbl.no
 - Telefon: 77 60 32 18

•	Strøm-,	gass	-	eller	vannmåling?
 - e-post: husleie@tbbl.no
 - Telefon: 77 60 32 18

spørsmål om fastsetting av husleie eller betalingstidspunkt, 
kontakt styret i ditt boligselskap.

De ansatte i beboerservice (fra topp til bunn): Rune Myrhol, Torhild Heitmann, Christian Lorentzen, Grete Simonsen, Linda Pedersen og Ingelin Friis-Dahl.
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balansert
ventilasjon
gir bedre
luftkvalitet
Mesteparten av lufta vi puster inn  
daglig er inneluft. Men i mange bygninger 
er inneluften foreurenset og dårlig. Balansert 
 ventilasjon gir frisk og filtrert luft i boliger, barnehager  
og skoler, og bruker lite energi.

de aller fleste boliger i vårt land har såkalte 
«spalteventilanlegg» med avtrekk fra kjøkken 
og	bad.	Uteluften	trekkes	gjennom	spalte-
ventiler i overkant av vinduene eller gjennom 
ytterveggsventiler. forurensninger i uteluften 
trekkes altså direkte inn i boligen. 

balansert ventilasjon er nå kommet inn i for-
skriftene som krav. internasjonalt er det mange 
fremragende forskerteam som nær sagt unisont 
skriver at inneluftens kvalitet må forbedres 
vesentlig og at det er sammenheng mellom 
inneluftkvalitet og helseproblemer.

beHoV for god filtrering
et balansert ventilasjonsanlegg forutsetter et 
luftinntak som sikrer mot fuktinntrengning. 
dette er svært viktig for å unngå enhver form for 
mikrobiell og/eller bakteriell vekst i systemet. 
negative helse- og trivselseffekter ved forurens-
ninger i inneluften i boliger anses for veldoku-
menterte. så vel sivilarkitekter som rådgivere og 
ulike entreprenører må i årene fremover levere 
produkter som legger vesentlig vekt på helse, 
miljø og sikkerhet (HMs) for brukerne.

Mange boligblokker, rekkehus og vanlige 
boliger er utette, og beboerne får derfor ofte 
betydelige luftmengder gjennom ytterveg-
gene. Ved rehabilitering prioriteres ofte skifte 
av vinduer og bedre isolasjon. dette gir bedre 
energiøkonomi, men ulempen kan være fukt-
problemer hvis man ikke sørger for tilstrekkelig 
ventilasjon.

et eldre trehus i  stavanger ble rehabilitert 
etter å ha stått i 100 år. resultatet – uten 
balansert ventilasjon – var store fuktskader, og 
etter få år råtnet huset.

innemiljø uten Høye utgifter
balansert ventilasjon sikrer tilførsel av godt 
filtrert uteluft. avtrekksluften trekkes gjen-
nom en varmegjenvinner fra våtrommene. den 
termostatstyres, slik at vi alltid skal føle frisk, 
temperert luft. Ventilasjon med varmegjen-
vinning sparer det meste av kostnadene til 
oppvarming av ventilasjonsluften. dette betyr 
at man også i den kalde årstiden kan ventilere 
uten å engste seg for høye strømutgifter.

en annen fordel er god utlufting med tanke 
på radon fra grunnen, fukt eller avgassing fra 
materialer i bygningen og inventar. 

i de senere år er dokumentasjonen om 
sammenhenger mellom innemiljøfaktorer og 
klager over dårlig inneluft, støy og mangelfull 
temperaturkontroll, massiv. innlæringsevnen 
for skolebarn svekkes når temperaturene 
stiger over 23-24 grader, og forurensninger 
i inne luften kan føre til hodepine, slimhinne-
irritasjoner og svekket helse.

Viktig for barna
barn er mer utsatt for forurensninger i luften 
– inne eller ute. de oppholder seg innendørs i 
cirka 90 prosent av årets timer. av de 15 kilo 
luft vi puster inn per døgn, er altså hele 13,5 

kilo inneluft. 1,5 millioner norske menn, kvinner 
og barn lider av sykdommer der dårlig inne-
miljø kan være en utløsende årsak. redusert 
luftkvalitet fører til at vi går for halv maskin – 
barna lærer ikke det de burde, og vi voksne yter 
kanskje bare 70 prosent av potensialet.

Med de krav til tetthet vi i dag har for å 
redusere energibruken, får vi praktisk talt ikke 
tilført uteluft gjennom utettheter i ytterveggene. 
Klaffventiler eller spalteventiler over vinduene 
gir en viss utlufting, men når det begynner å 
bli kaldt utover høsten, blir ventilene ofte tettet 
igjen. dette er særlig ille i soverom, hvor barn 
kan ta skade av dårlig tilførsel av frisk luft. 

det kan ikke forsvares å lage regnestykker 
som viser at balansert ventilasjon i boliger 
lønner seg på elektrisitetsregningen, men 
man kan hevde at bruk av varmegjenvinner i 
ventilasjonsaggregatet vil redusere økningen i 
energibruken.

allergi og reakSjoner
det er en alarmerende økning av allergi/
overfølsomhet blant barn og unge. økningen 
har sammenheng med miljøforhold – spesielt 
innendørs. 25 prosent benytter ifølge astma- 
og allergiforbundet medisiner, og for 200.000 
mennesker i norge (fire-fem prosent) dreier det 
seg om alvorlig og/eller vanskelig sykdom med 
store konsekvenser for funksjon og livskva-
litet. det meste av dette starter i barne- og 
ungdomsårene. 

Balansert ventilasjon i praksis. 
Tilførsel av luft skjer gjen-

nom de røde kanalene mens 
avtrekkskanalene er gule.
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symptomer på allergi og astma/luftveisproble-
mer kan være irritasjon i nese, hals og øyne, snue 
og tetthet i åndedrettssystemet, eller en følelse 
av tørrhet i slimhinner eller på huden. Hoste og 
heshet følger med, og det kan utvikles luftveisin-
feksjoner. andre symptomer kan være hodepine, 
unormal tretthet eller svimmelhet.

slike sykdommer koster norge minst 12-15 
milliarder per år, i tillegg til lidelsene.

Sikre godt innemiljø
Tillat ikke tobakksrøyking inne hvor barn 
oppholder seg, vær varsom med valg av 
materialer, malinger, utstyr og rengjø-
ringsmidler. sørg for god ventilasjon i 
hobbyrom – som alltid må ha undertrykk 
i forhold til boligen for øvrig.

installer balansert ventilasjon med 
tilførsel/avtrekk av tilstrekkelig og godt 

filtrert uteluft. anbefalt luftveksling kan være 
1,5 eller cirka 500 m3/h for en bolig med brutto 
gulvflate på 140 m2. dette er vesentlig over for-
skriftenes minimumskrav, som ligger hele 12 år 
bak kunnskapsnivået i internasjonale spissmiljøer. 

sørg for at ventilasjonsag-
gregatet har regulering, 
slik at luftmengden 
kan reguleres ned ved 
lavt behov, og pass på 

at avtrekk fra 
kjøkkenet går 
direkte til det 
fri.

av rådg. 
ingeniør 
Gaute 
 Flatheim

fakta
gaute Flatheim:
■ sivilingeniør gaute flatheim (72) etablerte 

i 1965 sitt eget rådgivende VVs-firma som 
etter hvert fikk 14 avdelinger og 142 ansatte.

■ samme år ble han den første rådgiver som 
introduserte varmegjenvinning.

■ Har i samarbeid med norske institutter, 
høgskoler og universiteter jobbet med 
utvikling av ventilasjonsløsninger.

■ Var en av grunnleggerne av international 
society of indoor air Quality (isiaQ), en 
uavhengig organisasjon hvis formål er å 
bidra til produksjon av godt innemiljø.

■ Vant i 2008 scanvac-prisen for sitt arbeid 
med å sette ventilasjon og inneklima på 
dagsordenen.

■ er i dag aktiv som rådgiver og analytiker 
gjennom selskapet flatheim as. Han er 
regnet som en av landets fremste eksperter 
på ventilasjon og inneklima.

Pynter på fasaden

To borettslag i Tbbl startet nylig ganske så 
omfattende forbedringer av bygningsmassen. 
Tbbl Teknisk med Knut Hermansen i spissen 
er byggeleder for begge. Myrheim ii på Håpet 
er i gang med en renovering til en prislapp 
på 14,2 millioner kroner, mens arbeidet ved 
glimmerveien borettslag på Tomasjord ligger 
foreløpig an til å koste noe over 16 millioner.

– På Håpet skal fasade og verandaene 
byttes ut. det er også besluttet å etterisolere 
veggene. i utgangspunktet var ikke isolasjonen 
med i planene, men differansen er kun på 
600.000 kroner og da er det et billig tiltak når 
entrepenøren allerede er på stedet. det ville 
kostet enormt mye mer dersom det skulle vært 

gjort i en egen operasjon, forteller Hermansen.
det var under en termografisk undersø-

kelse at det ble oppdaget enkelte luftlekka-
sjer i bygget. det samme er tilfelle ved glim-
merveien borettslag. der er forbedringene 
enda mer omfattende. 81 leiligheter skal 
utbedres med ny kledning, bedre veggisole-
ring og isolering av tak. 

– entrepenøren bygger en ny takkonstruk-
sjon med isolering som rett og slett skal 
legges oppå det gamle, påpeker Hermansen.

arbeidet ved Myrheim ii og glimmerveien 
begynte i januar. begge renoveringene er 
beregnet å være ferdige i løpet av høsten.

nå gjennomgår borettslagene Myrheim ii og glimmerveien  renoveringer 
for til sammen 30 millioner kroner. 

Ved Glimmerveien boligselskap legges det nytt tak over det gamle for å forbedre isoleringen. 

Tbbl Teknisk med ny «uniform»
nye røde boblejakker gjør at de syv ansatte i 
Tbbl Teknisk er godt synlig for publikum når 
de er ute på oppdrag. det er også meningen. 

disse karene ser gjerne at Tbbl-medlemmer 
tar kontakt med dem hvis det er noe de lurer 
på, eller vil melde fra om. 

Fra venstre står Rune Wara, Morten Mo Vik, Svein-Erik Rollstad (leder), Knut Hermansen, 
Hans Hansen, Roy Jakobsen og Ragnar Solstad.
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Vant tv fra TBBL
i november arrangerte Tbbl en vervekampanje 
hvor man kunne være med i en trekning av 
flotte premier. den som vervet flest medlem-
mer ville bli premiert med en flatskjerm-tv til 
en verdi av 5000 kroner. de nye medlemmene 
ville få gratis årskontingent i 2009, og kun 300 
kroner å betale for sin andel i boligbyggelaget. 
frøydis barnung, bosatt i Målselv, var kjapp og 
meldte inn sine sju barnebarn fra null til sju år. 
at hun kunne vinne en tv, gikk henne hus forbi. 

– Jeg ante ikke at det var en konkurranse! 
Min motivasjon for å melde inn barnebarna 

akkurat da, var at man slapp å betale årskon-
tingent. for meg ble premien en kjempebonus, 
sier barnung. 

TENKEr LANgSIKTIg
selv tegnet hun medlemskap i Tbbl i 1975. da 
var hun og ektemannen ole Kristian barnung på 
boligjakt i Tromsø, og endte opp med å kjøpe 
borettslagleilighet i Kroken. senere flyttet paret 
fra byen, men frøydis barnung fortsatte å være 
medlem. Med tiden fikk hun god ansiennitet 
på sin andel, og overførte den til den ene dat-

teren i tilfelle hun ville få bruk for den. så ble 
barnung en dag oppringt av sin sønn som så 
på boliger i Horten, og lurte på om ikke moren 
hadde en andel med lang ansiennitet. Han fikk 
så andelen overført fra søsteren. det faktum at 
sønnen gjennom avtalen om storbybolig kunne 
gjort et boligkjøp i oslo og omegn med andelen 
fra 1975, fikk moren til å tenke på barnebarna 
og deres framtidige boligbehov. 

– Jeg ville melde inn barnebarna slik at de 
får god ansiennitet når de blir studenter og 
kommer i voksen alder. at andelene kan brukes 
i flere storbyer er et flott tilbud! 

KLAr oPPForDrINg
den 37 tommers tv-en fikk ekteparet barnung i 
hus i januar. 

Frøydis Barnung meldte barnebarna inn i TBBL, og vant en stor flatskjerm-tv uten å vite at hun deltok i en vervekonkurranse. Tv-en fikk hun og ekte-
mannen Ole Kristian Barnung fra elektronikkbutikken på Domus-senteret i Bardufoss. 

frøydis barnung vervet de sju barnebarna i Tbbl, og uten å være 
klar over at hun var med i en vervekonkurranse, stakk hun av 
med hovedpremien. 
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Innmelding i TBBL
■ andelskapitalen koster 300 kroner ved 

innmelding. Årskontingenten er på 300 
kroner, men for de under 18 år (junior-
medlemskap) er den på 100 kroner. 

■ Medlemsfordeler: som Tbbl-medlem får 
du en rekke lokale og nasjonale med-
lemsfordeler, samt at du kan benytte deg 
av forkjøpsretten på en rekke boliger.

■ storbysamarbeidet: gjennom storbysam-
arbeidet kan du bruke din ansiennitet 
for å skaffe deg bolig i oslo og omegn, 
bergen, stavanger, Trondheim og Tromsø.

■ Til sammen får du forkjøpsrett til cirka  
45 000 boliger. dette gjelder både ved 
kjøp og leie av bolig. du kan også benytte 
deg av medlemsfordelene i disse byene.

Jeg sier det til alle foreldre 

og besteforeldre jeg kjen-

ner – meld barna og barnebarna 

deres inn!

Frøydis Barnung, TBBL-medlem

– Vi er svært fornøyde med den nye tv-en. 
selv hadde vi aldri kjøpt en flatskjerm nå. den 
gamle vi hadde holdt seg godt – vi så ikke 
behov for det, forteller hun. 

som nevnt var tv-en en tilleggsgevinst. 
barnung er mest opptatt av at arvingene kan få 
stor nytte av sine medlemskap. 

– Jeg sier det til alle foreldre og bestefor-
eldre jeg kjenner – meld barna og barnebarna 
deres inn! Mannen min og jeg betaler årskon-
tingentene for barnebarna så lenge vi kan. Å 
bruke 100 kroner på hver av dem i året er så 
lite, sier hun og smiler. 

– får vi flere barnebarn, melder vi de også 
inn! 

TBBLs vervekampanje 11/2009
■ 78 nye medlemmer ble vervet.
■ Heldig vinner av flatskjerm-tv til en verdi 

av 5000 kroner er frøydis barnung.
■ Vinnere av sentrumsgavekort til en verdi 

av 1000 kroner er ronald isaksen som 
vervet og simon Prost som ble vervet.

Fornøyde 
i Vestlia

Vestlia borettslag har foretatt en omfattende rehabilitering, og er 
særdeles fornøyd med resultatet. 

i slutten av september, etter ett år med 
omfattende arbeid, var borettslaget ferdig 
renovert.	Utbedringene	som	hadde	blitt	gjort	
er svært mange.

– i mange enheter hadde vi problemer 
med fukt. derfor la vi ny drenering rundt og 
i enkelte tilfeller under enhetene. Vi skiftet 
taket og fikk etterisolert veggene. Kledningen 
ble byttet ut og over halvparten av vinduene 
ble erstattet. sikringsskap ble modernisert, 
balkongene har fått dobbel størrelse og 
inngangspartiene er blitt større. i tillegg har vi 
fått opp ekstra uteboder, forteller styreleder i 
Vestlia borettslag, leif friberg.

borettslaget ble bygget i 1981. Med en 
kostnad på 20 millioner er dette det største 
etterarbeidet som er blitt gjort siden den 
gang. Viljen blant beboerne for å få dette til 

var stor, og på generalforsamlingen i forkant 
av byggeprosjektet ble vedtaket enstemmig.

selv om bygningsmassen nå ser helt ny ut, 
er det ifølge friberg ikke det som er den mest 
påfallende forandringen. i hvert fall ikke for 
dem som bor der.

– Vi har merket at det har kommet en ny 
positivitet i borettslaget som ikke har vært 
der før. siden arbeidet startet har vi hatt flere 
sosiale arrangementer sammen. fellesskaps-
følelsen har blitt mye sterkere, forklarer han.

det er dette som har ført til at borettslaget 
ser fremover på hva som kan gjøres. de har 
nylig fått innvilget 25.000 kroner fra kom-
munen til utbedring av lekeplassen. 

– Vi skal bytte ut lekeapparater, bygge nytt 
gjerde og få ryddet plassen opp. denne gang 
skal alt gjøres på dugnad, forteller han.

– Vi har merket at det har kommet en ny positivitet i borettslaget som ikke har vært der før. 
Fellesskapsfølelsen har blitt mye sterkere, forklarer styreleder Leif Friberg.

Godt naboskap
Hei og godt nyttår til dere i bolyst! Vi er en 
nabogjeng i blåkollen borettslag som har det 
trivelig ilag! i år som i fjor møttes vi seint 
lillejulaften nede i oppgangen for å kose oss 
med gløgg og litt pepperkaker, nesten alle 
inngangene var representerte og vi hadde ei 
trivelig stund uten julestress!

Vi vil med dette bare vise at det går an 
å finne på koselige ting i førjulstia når man 
bor tett!! 

Nyttårshilsen fra Anne & Kjell Arne Molund, 
oppgangskontakter for 2010 i Malmveien 218



forhåpningen Park er med i pilotprosjektet 
«grønne boligselskap» styrt av grønn Hverdag i 
samarbeid med Tbbl, Troms Kraft og ishavs-
kraft. boligselskapet hadde sitt første møte 
med grønn Hverdag før jul, og har allerede satt 
i verk tiltak. bakgrunnen for at forhåpningen 
Park meldte seg som pilot, var at et styremed-
lem hadde latt seg begeistre av ordningen 
for miljøsertifisering i jobbsammenheng. Han 
presenterte	idéen	om	grønne	boligselskap	på	et	
styremøte, og styret tok tenning. 

– i utgangspunktet visste vi veldig lite om 
dette,	men	likte	straks	idéen,	forteller	styre-
leder ann-Trude With notø. 

– Vår motivasjon ligger i å spare miljø og 
penger. Vi merker et stort fokus på miljø og 
global oppvarming, og mener at alle kan bidra 
litt til å skape en endring, sier hun. 

LærINgSProSESS
forhåpningen Park ble bygget i 2007, og 
tilfredstiller på grunn av sin unge alder allerede 
en rekke av bransjekravene som stilles bolig-
selskap, for eksempel når det gjelder kilde-
sortering. nå har forhåpningen Park etablert 
ordninger for spesialavfall, og alle postkasser 
har fått «nei-takk»-klistremerker som reserva-
sjon mot uadressert reklame. With notø fortel-

ler at styret og de øvrige beboerne nå er inne i 
læringsprosess knyttet til miljøprosjektet. 

– Vi lærer mye nytt. for eksempel visste 
ikke jeg at lysrør og lyspærer skal kastes som 
spesialavfall – jeg har kastet det som glass, 
sier hun. 

ENØK
i tiden framover vil styret blant annet se på 
grep for energiøkonomisering, og vil få veiled-
ning fra energileverandørene som er med i 
pilotprosjektet. styrlederen nevner at instal-
lering av lyssensorer sensitive for bevegelse er 
under vurdering. 

– Vi har en jobb å gjøre når det gjelder 
energi tiltak. nylig fikk vi en forferdelig strøm-
regning. nå er vi ivrige etter å få ned strøm-
forbruket, ler With notø. Hun forteller at andre 
tiltak som står på agendaen er tilgjengelig-
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Gleder seg til grønn strømregning
forhåpningen Park er under miljøsertifisering og blir trolig lands-
delens første grønne boligselskap. Motivasjonen er å bidra til et 
bedre miljø – og samtidig senke strømregningen. 
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Gleder seg til grønn strømregning

fakta
■ forhåpningen Park stod ferdig juli 2007, 

og består av 17 enheter – ti rekkehus og 
sju leiligheter.

■ forhåpningen Park er med i pilotpro-
sjektet «grønne boligselskap» initiert av 
grønn Hverdag, Tbbl, Troms Kraft og 
ishavskraft. 

■ boligselskapet jobber for å få miljøsertifi-
sering fra stiftelsen Miljøfyrtårn. 

■ for å bli sertifisert må forhåpningen 
Park gjøre tiltak innen følgende områder: 
bomiljø, energi, avfall, transport og 
estetikk. 

■ Trolig blir forhåpningen Park nord-norges 
første grønne boligselskap.

■ Per 15. februar 2010 er det sju miljø-
sertifiserte boligselskap i norge. disse 
befinner seg i rogaland og sør-Trøndelag. 

gjøring av informasjon om kollektivt transport-
tilbud og tilrettelegging for sykkelbruk. snart 
skal boligselskapet ha fellesmøte for å forankre 
miljøprosjektet blant alle beboere, og fordele 
oppgaver knyttet til tiltak. styrelederen håper å 
komme i mål med det meste av tiltak før påske, 
og få status som miljøfyrtårn utpå vårparten. 

ØNSKEr grØNN BØLgE
at forhåpningen Park mest sannsynlig blir det 
første grønne boligselskapet i nord-norge, er 
noe With notø liker tanken på. 

– det ville selvfølgelig være kjempeflott! Jeg 
håper det at forhåpningen Park nå miljøsertifi-
seres vil virke motiverende for andre. det er ikke 
mye som skal til. Man kan selvsagt si at det er 
lett for oss fordi boligselskapet er nytt, men jeg 
mener det er ganske enkelt uavhengig av bolig-
selskapets alder. Vi håper at flere vil følge etter!

Vår motivasjon ligger i å 

spare miljø og penger.

Styreleder ved Forhåpningen 
Park, Ann-Trude With Notø, 
håper at flere boligselskap i 
TBBL hiver seg på den grønne 
bølgen. 

Leieboerne, del 1
Siden tidenes morgen, da mennesket klatret ned fra den busken det befant 
seg i, har det vært en klar rollefordeling mellom kjønnene. De samler. Vi jakter. 
Instinktene er fortsatt der, til tross for tusener av års utvikling av armhulsputer.

Instinktet var så absolutt ikke tilstede hos meg den kvelden jeg satt hjemme 
alene foran fjernsynet. Hjernen var sløvet av realityserier og generelt latskap. Der-
for tok det en stund før jeg forstod at jeg ikke så på Jakten på Kjærligheten alene. 

Helt ytterst i synsvinkelen merket mine skjerpede sanser bevegelse. Der satt en 
bitteliten husmus på bakbena og tittet på Kathrine Moholt. Plutselig vitende om 
at den ikke var alene skvatt den til og kikket forundret på meg. Deretter tilbake 
på Moholt igjen. Etter en vurdering av trusselnivået snudde den på flekken og 
pilte tilbake til kjøkkenet der den forsvant bak benken. Det finnes tydeligvis gren-
ser for hvor stor risiko man tar for en dose med bonderomantikk. 

Jeg blinket for første gang og funderte på hvordan min kjære ville reagere når 
hun fikk vite om dette. Trengte hun i det hele tatt å vite om vår nye leieboer?

– Jeg kan da virkelig ikke se at det skal gagne henne noe å vite det, tenkte 
jeg i min uendelige visdom. Enkelte ting må dyppes i flytende bly og senkes på 
dypt vann. Jeg, jegeren, som burde befinne meg øverst i næringskjeden, hadde i 
stedet startet Operasjon Bortforklaring.

En sen kveld, mange uker senere. Klokken nærmet seg midnatt og vi hadde lagt 
oss. Jeg ville vært i drømmeland hadde det ikke vært for en liten lyd jeg plutselig 
ble oppmerksom på. Det kom en slags skrapelyd fra under stuegulvet. Det lød 
omtrent som om en liten skapning forsøkte å komme seg gjennom laminaten.

Lyden kom fra akkurat det stedet hvor min lille venn hadde sittet og sett TV 
ved vårt første møte. Nå ville den opp for å finne ut om Tore Jardar fikk sin 
 Michelle. Den hadde tydeligvis et dårlig grep om TV2s sendeskjema.

– Hva var det? spurte min kjære plutselig og spratt opp i sittende stilling.
– Øøøh. Vinden. Det var vinden. Det var en… eeeh… gren fra treet utenfor. Ja! 

En gren! Den skraper mot glasset i vinduet. Sånn er det!
Jeg gjorde en svaiende bevegelse for å illudere bevegelsen av 

tre i vinden, komplettert med lydeffekter av gren mot vindu. 
Forestillingen var i grunnen ikke så overbevisende.

Skrapingen forsvant i det vi begynte å prate. Min 
kjære satt der i noen sekunder før hun la hodet 
ned på puten igjen mens hun mumlet noe om en 
hagesaks. Hun sovnet raskt. Det gjorde ikke jeg. 
Jeg lyttet etter lyder og funderte på hvordan 
jeg skulle løse problemet. Ingen løsning 
kom, men min fiende fikk i hvert fall et 
navn, og jeg fikk et oppdrag: 

Moholt måtte ut av huset. Det var 
den eller meg.

Fortsettelse følger…

Espen Andreassen
Jeger

leselyst



ny partner

Ved reparasjon, ombygging og rehabilitering 
trenger man gjerne håndverkere innen flere 
fag. da er Håndverkersentralen midt i blinken. 
firmaet utfører arbeid som snekring, maling, 
flislegging, og samarbeider med rørlegger og 
elektriker.

hELE joBBEN
– ofte får folk vanskeligheter med å få tak i 
ulike fagfolk når jobben skal gjøres. Problemer 
oppstår når flere firmaer skal samarbeide og 

koordinere fremdrift, og det medfører gjerne at 
arbeidet tar lengre tid. Vi tar oss av hele jobben 
– både prosjektering og administrering, sier 
ronny lorentzen.

EKSPErTISE På BoLIgSELSKAP
sammen med håndverkerne oliver Herzke og 
Jon flåt startet lorentzen Håndverkersentralen 
på	sensommeren	i	2009.	Utstyr	ble	kjøpt	fra	
Tbbls avviklede servicesentral, hvor lorentzen 
og Herzke hadde jobbet sammen i 10 år. de 

Vi tar oss av hele

jobben – både

prosjektering og

administrering.

ronny Lorentzen

når du trenger snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker 
– og gjerne flere samtidig – stiller Håndverkersentralen opp.

■  Håndverkersentralen ble etablert i 
august 2009 av ronny lorentzen, 
oliver Herzke og Jon flåt etter at de 
hadde kjøpt utstyret til Tbbls avviklede 
servicesentral. 

■  lorentzen og Herzke jobbet i servi-
cesentralen i over 10 år, og har lang 
ekspertise på boligselskap. 

■  bedriften tilbyr snekker-, maler-, flisleg-
ger-, rørlegger- og elektriker-tjenester 
i samarbeid med en rørleggerbedrift og 
et elektrikerfirma. 

■  Tbbl-medlemmer får 10 prosent rabatt 
på timepris.

tilbyr full pakke!
kan derfor skilte 
med god eksper-
tise på boligsel-
skap. 

– og i tillegg til 
at vi tar med oss 
denne eksperti-
sen, er vi prisgun-
stige og seriøse, 
forteller lorent-
zen. Håndverkersentralen gir Tbbl-medlemmer 
10 prosent avslag på timepris.

Oliver Herzke, 
ronny Lorentzen  

og Jon Flåt i Hånd-
verkersentralen. 

Oliver Herzke, startet 
 Håndverkersentralen på 
sensommeren i 2009.
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Telefoni- og it-leverandøren officer Tromsø er 
ny i byen. bedriften med fire ansatte etablerte 
seg på stakkevollveien i november 2009. 

– Vi så at mobilkunder i Tromsø trengte et 
serviceapparat, sier daglig leder rune solstad, 
og forteller at firmaet har blitt positivt mottatt 
på markedet. 

– Kjeden officer har gode løsninger for 
service, særlig for bedrifter, i tillegg til gunstige 
abonnementer for både privat- og bedriftsmar-
kedet, fortsetter han. 

officer Tromsø satser på god kundebehand-
ling blant annet gjennom å være tilgjengelig, 
og tilby gode lånetelefoner dersom kunden har 
behov for det. 

PENgEBESPArENDE ProDuKTEr
– Vi har mobilabonnementer og telefoniløsnin-
ger som vi ønsker at Tbbl-medlemmer skal 
spare penger på, sier solstad. 

officer Tromsø tilbyr medlemmer i Tbbl gode 
priser på to telefonabonnementer. det ene er 
uten månedsavgift, og har en pris på 39 øre 
for ringetid per minutt og per sMs. det andre 

har en månedspris på 625 kroner, hvor 3000 
gratis MMs og 3000 minutters gratis ringetid 
er inkludert. 

SMArTE orDNINgEr
–  en løsning vi tilbyr går ut på at kunden kan 
bli oppringt via mobilen på sitt gamle fast-
telefonnummer. det koster kun 39,- pr måned, 
og er mye billigere enn hva det koster med 
fasttelefon i dag, forteller han.  

solstad trekker også frem en fordelsløsning 
for familier. alle familiemedlemmer kan velge fritt 
mellom de to nevnte telefonabonnementene, og 
samtidig ringe og sende sMs gratis til hverandre. 
i tillegg kan kontantkort «henges på» avtalen, og 
faktura kan sendes til ulike adressater. 

– Vi vil også lage månedstilbud på tele-
foner for Tbbl-medlemmer, og har en egen 
e-postadresse som medlemmene kan sende 
forespørsler til, tbbl@officer.no, sier han. 
solstad tilføyer at officer Tromsø også selger 
pc-er og personlig bredbånd, og at medlemmer 
i boligbyggelaget er velkomne til å spørre om 
gode priser på disse produktene også. 

Offensiv satsing på service

Serviceinnstilte karer: Kai Larsen, Odd-Børge Karlsen, Morten Henriksen og daglig leder Rune Solstad i Officer Tromsø satser på god kundebehandling.  

officer Tromsø vil gi sine mobil kunder gode priser og topp service. 

ny partner

■  officer Tromsø as startet opp i november 
2009, og holder til på stakkevollveien. 
bedriften er forhandler i den landsomfat-
tende kjeden officer, som tilbyr telefoni- 
og it-løsninger. 

■  officer Tromsø er særlig opptatt av å gi 
sine kunder kostnadsbesparende tilbud, 
samt yte god service.  

■  bedriften har fire ansatte som har 
bakgrunn fra privat- og bedriftsmarkedet 
i netCom og Telenor. 

■  Tbbl-medlemmer får god pris på to typer 
mobilabonnementer. det ene er uten 
månedsavgift, og har en pris på 39 øre 
for ringetid per minutt og per sMs. det 
andre har en månedspris på 625 kroner, 
hvor 3000 gratis MMs og 3000 minutters 
gratis ringetid er inkludert. 

■  Henvendelser til officer Tromsø kan 
sendes til tbbl@officer.no. 



ny partner
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ØNskeT OG Fikk
biltrend

den nye avtalen gir medlemmene følgende 
fordeler:
■  fire prosent rabatt på bilprisen for 

 merkene Mazda, Hyundai, ford og 
Think. den rabatterte prisen inkluderer 
ikke engangsavgiften.

■  fire prosent rabatt på yamaha produk-
ter og båter, også her etter at avgiftene 
er fratrukket. 

■  Ti prosent rabatt på ordinære priser på 
verksted og delelager.

■  15 prosent rabatt på ordinær leiepris av 
personbiler, varebiler og minibusser.
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Avtalen inkluderer ikke kun biler. Det gis også rabatt på blant annet båter.



Bilselger Trond 
Wingstad.

Daglig leder 
Per Molund.
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Tromsø boligbyggelag er stolte over å presentere en ny samarbeidsavtale med biltrend 
Tromsø as. avtalen innebærer at Tbbls vel 13.000 medlemmer nå kan få medlemsfordeler 
ved kjøp av bil, snøscooter, båt, motorsykkel og det øvrige biltrend har å by på. 

– det er bare å vise frem medlemskortet i butikken, forteller bilselger Trond Wing-
stad.

avtalen trådte i kraft 1. januar og skal i første omgang vare ut 2011.

vILLE hA BILTrEND
den nye avtalen kom i stand etter forespørsler fra Tbbl-medlemmer. Medlemmene 
ble spurt av boligbyggelaget om hvor de ønsker å få medlemsfordeler, og mange 

tilbakemeldinger pekte rett mot biltrend i Tromsdalen. 
– det vi ser er at det blir mer og mer vanlig at større aktører som 

Tbbl går inn i slike avtaler. for vår del ser vi et stort potensiale i at så 
mange som 13.000 Tbbl-medlemmer får sterkere insentiv til å handle 
hos oss, sier Wingstad.

– Vi har etter hvert sett at vi er nødt til å være på alle plasser. Vi må 
være der folk handler. avtaler som dette gjør det mulig, forteller daglig 
leder i biltrend Tromsø, Per Molund. 

MEr oMFATTENDE AvTALE?
Wingstad ser ikke bort fra at dette er starten på det som etter hvert kan 
bli en større og mer omfattende avtale.

– På sikt er vi interesserte i å få til en avtale som omfatter sam eie og/
eller langtidsleie av biler for medlemmene i Tbbl, forteller han.

– Ved mange boligselskap er det trangt om parkeringsplassene, så i 
stedet for å kjøpe bil kan for eksempel en gruppe beboere ta del i en lei-
epott for en gruppe biler etter behov. det betyr at dersom det skulle være 
behov for en varebil så får de låne det. dette er vanlig i mange andre nor-
ske byer, men er ennå på et tidlig stadium i Tromsø, forteller bilselgeren.

Motorvarehuset i Tromsdalen har nå inngått partneravtale  
med Tbbl, etter ønske fra medlemmene.

På sikt er vi interesserte i å få til en avtale 

som omfatter sameie og/eller langtidsleie av 

biler for medlemmene i TBBL

Trond Wingstad, Biltrend

Biltrend har et stort utvalg av kjøretøy, både for sommer... ...og vinter. Medlemsfordelene gjelder for kjøp av både ATV og snøscooter.
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Tilbyr bedre bankavtaler
Tromsø boligbyggelag er medlem av storby bolig, 
et landsdekkende samarbeid mellom  stavanger 
boligbyggelag, Vestlandske boligbyggelag i ber-
gen, oslo og omegn boligbyggelag, Trondheim 
og omegn boligbyggelag og Tbbl. 

nå innebærer samarbeidet at medlemmer 
i Tbbl har tilgang på flere fordeler som kan 
lønne seg stort på lang sikt. selskapet eien-
domsfinans er et av de siste tilskuddene blant 
Tbbls mange samarbeidspartnere.

SPAr vESENTLIgE BELØP
– det vi primært bidrar med er å gi kundene en 
bedre økonomi gjennom refinansiering av lån, 
samt å gjøre undersøkelser på hva låntagere 
ellers kan spare penger på, forteller regionleder 
for nord-norge, børge finsæther.

det er spesielt den unike uavhengige rådgiver-
tjenesten han ønsker å tilby medlemmene i Tbbl.

– Mange har mye penger å tjene på å ha 

lånet i en annen bank. Man kan spare mange 
tusen kroner hvert år, oftere mer enn folk tror, 
legger han til.

ifølge finsæther er eiendomsfinans del av 
den nye bankverdenen. i en tid der de aller 
fleste bankene skjærer servicenivået ned til 
beinet ønsker de å gå andre veien.

– Vi ønsker å være mer tilgjengelig. Vi møter 
deg gjerne, om det er hos oss eller hos deg, sier 
han.

grATIS TjENESTE
eiendomsfinans er norges største uavhengige 
finanshus med nordnorske filialer i bodø, 
Harstad og Tromsø. i Tromsø har selskapet 
kontorer sammen med fraTil eiendomsmegling 
i grønnegata. 

alle medlemmene i Tbbl får tilgang til servi-
cen eiendomsfinans kan tilby helt kostnadsfritt. 
en samtale med finsæther koster med andre 

ord ingen ting, men kan spare deg for mye 
penger. Kostnadene for bytte av bank, slik som 
tinglysning og etablering, tas av bankene selv.

– Vi anbefaler kun det beste for kunden. siden 
vi er uavhengige har vi ikke et dilemma med 
hvilken «side» vi skal velge. alle som har lån bør 
ta seg en prat med oss, sier regionlederen.

Børge Finsæther fra Eiendomsfinans gir TBBLs Tone Fyhn Nordeng noen økonomiske tips.

børge finsæther og selskapet eiendomsfinans hjelper deg  
å tjene penger med ny kostnadsfri tjeneste.

PM&M
ed

le
M & ParTn

er

ny partner

■ eiendomsfinans er en landsom-
spennende kjede av finansrådgivere.  
i nord-norge har de kontorer i Harstad, 
Tromsø og bodø.

■ selskapet tilbyr finansiell rådgivning, 
refinansiering av lån, bolig- og forbruks-
lån samt forsikring.

■ alle rådgiverne er uavhengige. det vil si 
at bankene er en tredjepart mens eien-
domsfinans fungerer som et mellomledd 
mellom kunden og banken.
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Vitser
læreren: - Hvorfor kommer du 

så sent på skolen? 
Per: - det var så glatt at hver gang jeg tok 

ett skritt fram, sklei jeg to tilbake. 
læreren: - Men hvordan kom du hit da? 
Per: - Jeg snudde meg og gikk baklengs.

Mor: - Hvor er karakterboka di? 
Per: - Jeg lånte den bort til ole. 

Mor: - Hvorfor det? 
Per - Han skulle skremme 

foreldrene 

Hva gjemmer seg bak prikkene? Følg tallene og finn ut!
(Kilde: WiKiMedia CoMMons)

Ingeborg Vassbakk 9 år og Jakob 
Waale Løyning 6 år fra Bjerkvik vant 
konkurransen i forrige utgave av 
Bolyst. Premie kommer i posten. 
Riktig svar:

1. Sebra
2. Tiger
3. Bavian
4. Katt
5. Ilder

klasse 3a på tromsdalen skole har sendt oss mange flotte tegnin-
ger og kan vente seg en overraskelse fra tbbl. Sandra norrie har 
laget denne flotte tegningen av sin familie og huset deres.

det ble ikke tatt bilder da michael jackson gjorde et mildt sagt 
uventet besøk på tromsdalen skole. heldigvis var Sigve til stede 
og fikk laget denne tegningen.

Vet du hvor gammel en skilpadde kan bli? de 
store kan leve så lenge som over 150 år! den 
eldste  rapporterte skilpadden er 188 år. det 
påstås at de kan bli mer enn 300 år gamle, 
men ingen vet  sikkert siden vi mennesker 
ikke blir så gamle. 

Uglen Ulf har svaret

Send din tegning til Bolyst. Vi presenterer minst en barnetegning i hver eneste 
utgave, og de som får tegningen sin på trykk får en liten overraskelse i posten. Send 
tegningen, og gjerne også et bilde av deg selv, til TBBL, Grønnegata 58/60, 9291 
Tromsø, eller via epost til: post@tbbl.no. Husk å merke konvolutten eller eposten med 
«BARNESIDA». 



All-tjeneste er klAr for:

VÅRRENGJØRING 
VINDUSPUSS

 tBBl-medlemmer får 10%  rABAtt

Ring oss for tilbud hvis du skal vaske: 

Vi tar også på oss komplett rundvask, enten det gjelder enkeltrom eller hele boligen.

	vindu
	ventilator 
	kjøkkenskap 
	komfyr 
	stekeovn 

	koketopp 
	kjøleskap 
	fryser 
	bad 
	dusj 

	badekar 
	tak 
	vegger 
	gulv
	bilder

	rense møbler 
	vaske matter 
	rense tepper
	tørke støv høyt 
oppe 

Ring 77 61 50 50
e-post: post@all-tjeneste.no
www.all-tjeneste.no
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- et sikkert valg

Tlf: 77 67 35 88 • Fax: 77 67 35 89 • Mob: 95 00 90 07 • Pb 2101 • 9266 Tromsø • Skattøravegen 39 • E-post: tomdrey@online.no

www.blikkenslagerdreyer.no

Ventilasjon tak fasade
Vårt verksted leverer og monterer det du trenger
Kjøkkenhetter  *  Pipehatt  *  Boligventilasjon  
Sentralstøvsuger  *  Taksikring  *  Pipevindvifte
Røykhatt  *  Beslag til vinduer og dører etc.

Metall er vårt fag

Vi holder til i flyhangaren på Skattøra.
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Norske Boligbyggelagwww.nbbl.no/fordel

Visste du at du kan bruke medlemskortet ditt til å få en rekke 
produkter og tjenester til lavere pris? Derfor kaller vi det Fordelskortet! 
Boligbyggelaget har lenge hatt flere samarbeidspartnere som har gitt rabatter. Nytt av året er at flere nye og spennende 
leverandører vil komme inn i fordelsprogrammet – med enda bedre tilbud slik at du som medlem kan spare mer. 
Noen eksempler er:

Mange av tilbudene forutsetter at du har registrert dine interesser og opprettet egen bonuskonto. 
Logg inn på www.nbbl.no/fordel eller boligbyggelagets hjemmeside og aktiver kortet ditt i dag! 

Aktiver kortet ditt 
og få flere fordeler!

Kunst fra Galleri Impasto     
10 % rabatt og 5 % bonus 

Glassmestertjenester 
fra Glassfagkjeden     
5 – 35 % rabatt

Boligalarm fra G4S     
10 % bonus på månedspris

NBBL Pangea Ecocard     
Miljøkort, kredittkort 
og medlemskort i ett

Veihjelp fra Falck      
6 mnd prøveabonnement til kr 199
 

• 

• • 

• 

• 
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*299 kroner i årlig kortavgift tilkommer.
 KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggs-
avtale utover Grunnpakken/Serviceavtale.

Se dine favorittprogrammer når det passer deg!
Med en HD PVR-dekoder kan du ta opp, pause og spole livesendinger. I tillegg får 
du HD-kvalitet med 5 ganger bedre bilde på opptil 10 HD-kanaler i Grunnpakken.

Med fellesavtalen KOMPLETT får alle beboere gode rabatter på dekodere. Les mer 
og bestill på canaldigital.no/komplett. Ta kontakt med styret i ditt borettslag/sameie 
eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT.

HD PVR-DEKODER
PRIS MED KOMPLETT 

1990,-
(ORDINÆR PRIS 2990,-)

*

Komplett jan 210x275 v1.indd   1 18-02-10   13:41:54
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Officer er en landsdekkende kjede som tilbyr skreddersydde telefoni- og IT-løsninger innen all privat og offentlig virksomhet 
uansett størrelse. I kombinasjon med våre unike service- og driftsavtaler sørger vi for at våre kunder alltid er online. Innen 
telefoni har vi valgt Network Norway som operatør og kan tilby de beste og mest kostnadsbesparende telefoniløsninger til 
bedriftsmarkedet i dag. Med Officer kommer den gode service og ekte kundebehandling tilbake til mobilmarkedet. Vi gjør det 
enklere for bedrifter å være mobilkunde! Les mer om oss og hva vi kan tilby på www.officer.no. 

Velkomsttilbud –  til medlemmer av TBBL

 Abonnementspriser 
 

TBBL Mobil Familie TBBL Mobil Familie Pluss *** Kontantkort
Etablering 0 kr. 0 kr. Startpakke 100 kr.

Månedsavgift 0 kr. 89,00 *** 0 kr.

Minuttpris Norge 0,39 øre 0,39 øre 0,79 øre

Minuttpris internt* 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Startpris 0,59 øre 0,59 øre 0,99 øre

Startpris internt 0,59 øre 0,59 øre 0,99 øre

SMS 0,39 øre 0,39 øre 0,59 øre

SMS internt 0 kr. 0 kr. 0 kr.

MMS 1,49 kr. 1,49 kr. 1,99 kr.

Data pr. MB 0,99 øre 0, 99 øre 0,99 øre

Alle priser er inkl. mva. Med forbehold om trykkfeil og tilbud gjelder ut februar 2010.  
Priser er basert på sekundtaksering. Månedspris betales forskuddsvis mens samtalekostnader betales etterskuddsvis. 
* Fri internringing mellom abonnementene i familien og bedriftsavtalen. For kontantkort er det fri internringing mellom 
abonnnementene i familien + kun to andre definerte Network Norway-kunder 
** Etablering av mobilt hovednr. er gratis. Ønsker du å beholde fastnummeret koster dette kr 39,- pr. mnd.
*** Med subsidiert telefon og 12 mnd. binding.

Med TBBL Mobil Familie kan du ringe og sende SMS uten kostnader 
til alle medlemmer, som har TBBL Mobil Familie.

Du kan velge mellom følgende alternativer:
• TBBL Mobil Familie: Ingen binding
• TBBL Mobil Familie Pluss: 12 mnd. binding og subsidiert telefon
• Kontantkort: For deg som ikke ønsker regning i posten

Kvitt deg med fasttelefonen
Med TBBL Mobil Familie kan du få din egen Sett over-tjeneste til 
alle i familien. 

Forskjellige fakturaadresser
Nå kan hele familien ringe og tekste hverandre helt gratis. Knytt 
familien sammen med TBBL-familie. Dere kan ha en samlet faktura 
eller velge å sende fakturaen til hvert enkelt medlem i din stor-
familie. 

Oversikt på Min Side
På Min Side kan du enkelt endre innstillingene i løsningen og finne 
fakturainformasjon. Du har mulighet til å samle familiens 
abonnementer på en og samme faktura.

Bestill TBBL Mobil Familie
TBBL Mobil Familie bestilles hos din forhandler i  Officer Tromsø.
Ta kontakt med Rune Solstad på tlf 984 89 900 eller send mail til
tbbl@officer.no  

Doro 410
m/abo 12 mnd  Kr 199,-
Totalpris  Kr 1267,-

  199,-
inkl.moms*

Nokia 3720 
m/abo 12 mnd  Kr 1,-
Totalpris  Kr 1069,-

Nokia 6700 Slide 
m/abo 12 mnd  Kr 799,-
Totalpris  Kr 1867,-

Blåtann
inkludert i prisen!

    1,-
inkl.moms*

    
799,-
inkl.moms*
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Fra 1. januar ble tilbud om forsikringer hos TrygVesta en 
av dine nye medlemsfordeler. Er du Tromsø Boligbyggelag-
medlem tilbyr vi deg en utvidet innboforsikring og inntil 
22 % rabatt på alle private skadeforsikringer i TrygVesta.

Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg 
med å velge riktige forsikringer ut fra dine behov.
Du kan også lese mer på www.trygvesta.no

Det handler om å være trygg

Gratulerer med din nye medlemsfordel

 medlem & partner - bolysT 35



Spilleperiode: 18. februar – 25. marS
priS for Tbbl-medlemmer: 160,- (ordinær 260,-)
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Kontakt oss i dag for
å avtale tid for et Ford Serviceråd!

 * 

Forhandler 123 Gateadresse
0101 Byen

Tlf. 66 66 66 66
www.forhandler.no

 Ford Serviceråd

Trygghet og 
      forutsigbarhet gjennom

FordHeleVeien Feel the difference

610113    Print Ad    165 x 155 mm

Ford Serviceråd er en gratis 
15-minutters sjekk som gir deg 
følgende fordeler:

• Fast timeavtale 

• Skriftlig tilstandsrapport

• Ingen ventetid 

• Forhåndspris

• Personlig servicerådgiver 

• Ingen overraskelser

Velkommen til Skandinavias
største motor varehus!

Solstrand
Tlf 97 49 30 00
Fax 77 67 1 3 38

Biltrend Tromsø i Tromsdalen 
beliggende godt synlig på  

Solstrand i Tromsdalen

Hos Biltrend finner du SIXT, som er av verdens 
ledende  bilutleiekjeder. Utvalget er stort og 
prisene er meget gunstige.

Vi fører følgende bilmerker:

med motorsykler, mopeder, snøscootere, 
ATVer, båter og båtmotorer. Vi fører merker:

Stor Yamaha avdeling 
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Glass & Fasade as

Dine medlemsfordeler 2010
Advokatbistand − Rekve Pleym og co 
TBBL-medlemmer får 25% rabatt 
på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

Alarm og vakthold − Trygg Vakt
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Avis og annonsering − Bladet Tromsø
20 % rabatt på nytegning av abonnement for inntil ett års abonnement. 
Medlemmer som er abonnenter fra før: 5 % rabatt. 
15 % rabatt på privatannonsering. 

Bad − Tromsø baderom AS (Langnes Rør)
25 % rabatt på rørdeler 
10 % rabatt på alt av baderomsutstyr og -møbler. 
50 kr i rabatt på gjeldende timepris for rørlegger.

Bildekk og felger − Vianor
Dekk: 12 % rabatt på ordinære priser. Olje:30% rabatt. 
Batteri, AC /AC-service og dekkhotell 12%  rabatt på ordinære priser. Felger til nettopris - Trend Silver-
Trend Cap-Dezen F- Dezent RB. 8 % rabatt ekstra på andre felger.

Bistand ved dødsfall − IMI Begravelsesbyrå
Full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris kr 1.500,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-)

Blikkenslager- og verkstedprodukter −Tom Dreyer AS
10 % rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
5-10 % rabatt og fri frakt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

Blomster og planter − Sonja Johnsen Blomster
10 % rabatt på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). 
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Brannvern og utstyrsservice − Brannmateriell AS 
15% rabatt på alle produkter: 
Pulverapparater, brannslanger, røykvarslere, internkontroll/ dokumentasjon. 
Kontroll, service og ettersyn av brannslokningsapparater, øvrig utstyr og anlegg.

Byggevarer − Neumann Bygg
10-40% medlemsrabatt på byggevarer. Egne medlemskvelder med gode tilbud.

Eiendomsmegling – GARANTI Eiendomsmegling Tromsø 
TBBLs egen eiendomsmegler 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

Elektriker og elektriske produkter − J.M. Hansen & Expert Langnes
Installasjon og elektrikertjenester: elektromontør 5%, installasjonsmateriell 15%, utstyr til lys og varme 10%
Elektriske produkter: små-elektrisk 5%. Hjemkjøring og retur av varer 50%
Belysningsbutikken: all belysning 10%

Garn, gardiner og sytilbehør − Fingerbølla
15 % på alle varer ved kjøp over kr. 100,-
Vi tilbyr garn, gardiner, stoff i metervare og sytilbehør. 
Syr gardiner etter kundens ønsker.

Glass og konsulenthjelp − Krane Glass & Fasade AS
20-25% rabatt på glass ved utskifting. 
Ring, så kommer vi og tar mål! 2 timers gratis konsulenthjelp ved kjøp av glassløsning.

Kjøkken − HTH Kjøkkenforum Tromsø
10% rabatt på alle HTH produkter -innredning til kjøkken, garderobe og bad.
Gjelder ikke flatpakkede varer. 
Tilbyr også spesialpris på hvitevarer som komfyr og oppvaskmaskin!

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste
10 % rabatt på gjeldende timepris for renhold og vaktmestertjenester. www.all-tjeneste.no

Håndverkersentralen:
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10  %  avslag på timepris.

Forsikringer –TrygVesta:
Partnerrabatt på 5 % og gunstig innboforsikring. 
Samler du dine forsikringer hos TrygVesta får du inntil 22 % rabatt.
For mer informasjon ring gratisgrønt nummer 800 33 669 eller e-post tbbl@trygvesta.no



- Med hjertet i sentrum !

SPoRTSHuSET A/S

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

Dine medlemsfordeler 2010
Eiendomsfinans:

Hjelper deg å finne beste bank tilpasset deg og dine behov.
Ønsker du en gjennomgang av din lånesituasjon, 

send navn og telefonnummer til tbbl@eiendomsfinans.no eller ring 92 22 51 48.

Kultur − KulturHuset
Opp til 30 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av KulturHuset.

Kultur − Hålogaland Teater
Opp til 40 % rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Låsesmed og låseprodukter − Låsgruppen AS
20 % rabatt på ordinære priser.

Møterom og overnatting − Grand Nordic Hotel
TBBL-pris på leie av møterom og overnatting.

overnatting og konferanse − Rica
TBBL-pris (cirka 30 % rabatt på normalpris) på overnatting på Rica-hoteller i Norge,  

Danmark, Finland og Skottland. 

Renovasjon − REMIKS
TBBL-medlemmer har følgende rabatterte priser hos Remiks:  

Inn- og utkjøring av container kr. 1190,- Leie av container 1-3 dager -  GRATIS! Levering av restavfall
kr 22,60 pr kg/kr 2263,- pr tonn (veil.pris kr. 24,40 pr kg/kr.2438,- pr.tonn) 10% rabatt på andre tjenester.

Skadedyrkontroll − Aktiv Nord
TBBL-pris på skadedyrkontroll. 20 % rabatt på våre varer og tjenester. Gratis rådgivning pr telefon

(08.00-16.00). Gratis identifisering av insekter. Kampanjepriser på sesongprodukter.

Solavskjerming og gardinutstyr − Visko
20 % rabatt på motorisering/ automatikk til utvendig solskjerming, 15 % på all solskjerming fra Warema, 

10 % på: alle slags tekstiler, Silent Gliss og Faber gardinoppheng, vindusfolie og interiørprodukter fra 
Designers Guild.

Strømabonnement − Ishavskraft
Fast månedsbeløp for TBBL-innkjøpspris er:

Kr 22,- pr mnd ved valg av avtalegiro/eFaktura. Kr 32,- pr.mnd ved valg av faktura i post
Kontakt oss for å få tilsendt kontrakt om TBBL-pris.

Tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS
10 % medlemsrabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

(treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle våre tre butikker.

Telefoni- og IT-løsninger - officer Tromsø AS
TBBL-pris på to mobilabonnement: Et uten månedsavgift, og 39 øre for ringetid per minutt og per SMS. 

Et med 625 kroner i månedspris, hvor 3000 gratis MMS og 3000 minutters gratis ringetid er inkludert. 

Terapi − TromsøTerapi
Rabatterte priser på teknikker innen TFT − Tankefeltterapi, NLP − Nevrolingvistisk Programmering og 

Nevromotorisk Bevegelse.

ur og optikk − Jacob Friis ur og optikk
25 % rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10 % på kjøp av komplett brille, solbriller og 

kikkert. 10 % rabatt ved kjøp av ur og klokker med verdi over kr 500,- 

utleie av verktøy og anleggsmaskiner − Cramo AS
30 % rabatt på leie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, containere med mer. 

Varmepumpe − Troms Kraft Energiservice AS
5 % rabatt ved kjøp av luft-til-luft varmepumpe.

Verktøy og gass − Gasteck
15 % rabatt på propangass til hjem og hytte. 30 % rabatt på propan-gass som kunde hos Yara Praxair. 
25 % rabatt på yrkes-/fritidstøy, verktøy og verneutstyr. 10 % på gass-utstyr, 30 % rabatt på kulelagre. 

Private omsorgstjenester – omsorg i praksis
Første time gratis veiledning, vurderingsbesøk eller praktisk bistand. 15 % rabatt på alle tjenester. 

 Spesialtilpassede tjenester/botilbud. Fast TBBL-sykepleier.
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GRATISGRATISGRATISGRATISGRATISGRATIS

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

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø – en del av TBBL  •  Grønnegata 58 – 60  •  Tlf. 77 60 32 25  •  www.tbbl.no / www.garanti.no

RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad


