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Tromsø Boligbyggelag og Harstad Boligbyg-
gelag startet høsten 2011 fusjonsforhandlinger 
med sikte på sammenslåing i løpet av 2012. 
Så langt går prosessen etter planen. Vi tror 
at dette er første steg mot et nytt og sterkere 
boligsamvirke i nord, og at dette bidrar til å øke 
vår evne til å møte mange av de utfordringene 
som ligger foran oss.

I dag er den viktigste oppgaven slik vi ser det, å 
få fart på boligbyggingen i byene. For å få dette 
til må kapital og kompetanse samordnes, og vi 
tror at større lag har langt bedre muligheter for 
å være pådriver for å skape nye boliger som er 
attraktive for folk flest.

Men kapital og kompetanse er ikke alene nok 
for å øke nybyggingen. Det aller viktigste er 
et bredt politisk engasjement for utforming og 
gjennomføring av en nasjonal boligpolitikk i 
Norge. En politikk som utformes sammen med 
seriøse og store aktører som  boligsam virket. 

Klar for de utfordringer som kommer

Vi i boligsamvirket i 

nord er innstilt på å bidra 

med vårt for å skaffe våre 

medlemmer nye gode hjem.

6-7 Leieboliger blir eieboliger

14-15 Det egentlige skiutstyret

16-17 Takst i «Dagmars» fotspor

22-23 Mindre å styre med for styret

24-25 Ny leder for kundeservice

28 Byr på sprudlevann

29 Trendy med truger

30 Barneside

SIDE 6-7 Odd-Inge Lindberg har gått fra leier 
til eier i Evjenvegen.

SIDE 24-25 Hanne K. Indal er ny leder for 
kundesenteret i TBBL.
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På denne måten vil man kunne oppnå et 
bredere boligpolitisk grunnlag, som går utover 
 enkelttiltak overfor særskilte grupper.

I 2011 fikk vi to offentlige utredninger om 
boligpolitikk som i all hovedsak vendte seg mot 
særskilte grupper:

NOU: 11 –«Innovasjon i omsorg» rettet mot økt 
omsorginnsats i hjemmet og mot tiltak for å 
utbedre eksisterende boligmasse, slik at eldre 
kan bo lengre hjemme.

NOU:15- «Rom for alle» som var rettet mot 
 særlige vanskeligstilte grupper og hvordan 
disse kan få tilgang til å eie sin egen bolig.

Boligsamvirket har hele tiden påpekt at utred-
ningene har hatt et for snevert formål, og at 
tiltak for store grupper som for eksempel de 
unge ikke har vært vurdert. 

En gledelig nyhet er at samtlige av de politiske 
ungdomsorganisasjonene, med ett unntak, tar 
til orde for en ny boligpolitikk. På samme tid 
har boligsamvirket i lag med en rekke sentrale 
aktører i byggenæringen, lagt fram en liste over 
tiltak som kan øke boligproduksjonen og holde 
kostnadene nede i boligbyggingen.

Slik vi ser det er det mangelen på nye boliger 
spesielt i byene, som driver prisene opp på 
boliger. Når befolkningsveksten øker mer enn 
tilbudet av boliger, som i hovedsak avhenger av 
boligbyggingen, vil prisene presses oppover. For 
å rette opp dette er det viktig å bedre tilgangen 
på nye tomteområder for boligbygging, bedre 
finansieringsløsninger, og begrense fordyrende 
krav til boliger som kanskje primært kommer 
deler av de boligsøkende til gode.

Vi i boligsamvirket i nord er innstilt på å 
bidra med vårt for å skaffe våre medlemmer 
nye gode hjem, og gjennom dette bidra til at 

boligprisene ikke stiger enda mer. I så måte 
vil det fusjonerte boligbyggelaget ha et langt 
bedre utgangspunkt for å påta seg rollen som 
boligbygger i nord. 

Klar for de utfordringer som kommer

4-5 TBBL og Habo jobber for å 
skape et sterkere boligsamvirke i nord.

26-27 En kombinasjon av sjokk-
farger og 50-tallet er siste nytt innen 
møbelmote.

19-21 Skal dere rehabilitere? Vi 
viser fram prosessen steg for steg, og 
anslår tidsbruk for milepælene fram 
mot byggestart. 

18 Antallet boliger til salgs i Tromsø 
er halvert, og det er stor rift om de    
objektene som legges ut.

8-13 Kan et stuevindu 
fortelle noe om personlighet? Vi 
viser deg hvordan tre personer 
har rammet inn utsikten sin, og 
hva det forteller om dem.

PÅ COVERET

Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør
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Boligsamvirket i Norge er i stor endring.  På få år 

har man gått fra å være 86 lag i 2007 til å bli 57 

lag nasjonalt ved utgangen av 2011. I all hovedsak 

skyldes denne nedgangen fusjoner, og en trend som 

peker mot større enheter nasjonalt. Så langt har 

denne endringen primært skjedd i sørlige deler av 

landet.

− Norske boligbyggelag er konkurranseutsatte på 

alle områder, og vi må tørre å tenke nytt til beste for 

våre medlemmer og kunder.  Autorisasjonskrav for å 

drive innen eiendomsmegling, forvaltning og inkasso 

er betydelige og gjør det vanskelig for små bolig-

byggelag å ha bredde i sitt tilbud.  Våre kunder etter-

spør i økende grad totalleveranser innen økonomisk 

og teknisk forvaltning, noe som kan være utfordrende 

om ikke organisasjonen er av en viss størrelse, sier 

adm. direktør i TBBL Svein Dalsbø.

NYBYGGING OG EGENKAPITAL
I de senere år har det vært bygget relativt lite i regi 

av boligsamvirket i de to byene. Boligmarkedet viser 

nå en positiv utvikling og vi ser at det er stort behov 

for realisering av boliger spesielt i byene.

 − Dagens krav til kapital og kompetanse er en 

av hovedgrunnene vi ser for hvorfor mange aktører 

i boligsamvirket fusjonerer. Dette gjelder også vår 

 prosess. Et felles selskap vil ha langt større muskler 

for realisering av egne byggeprosjekter enn det vi 

ville ha hver for oss, kommenterer daglig leder i 

Harstad boligbyggelag (Habo), Bjørn Mathisen.  

LOKALISERING MINDRE VIKTIG
Dagens teknologi og driftssystemer gjør at fysisk 

lokalisering av tjenesteproduksjon er mindre viktig. 

Det sentrale er lokal tilstedeværelse for kunde-

gruppene. Et fusjonert boligbyggelag vil ha hoved-

kontor i Tromsø.

− Planen om hovedkontor i Tromsø kommer som 

en naturlig konsekvens av lagenes størrelse. I dette 

ligger ingen trussel for Harstad eller dagens ansatte.  

Harstad og Tromsø fusjonerer

Siden i fjor høst har boligbyggelagene i Harstad og Tromsø vært i 
fusjonsforhandlinger. Prosessen forventes ferdigstilt i forbindelse 
med ordinær generalforsamling våren 2012. Det nye boligbygge-
laget vil etter fusjonen være landsdelens største.

Daglig leder Bjørn Mathisen  i Habo og administrerende direktør Svein Dalsbø i TBBL (t.h.) jobber med å lage en gavepakke for boligsamvirket i nord. Fusjonen vil styrke Habo og TBBL sam  let.  
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FAKTA
Det nye boligbyggelaget
•	Det nye boligbyggelaget vil ha rundt 

10 000 boliger til forvaltning og være     
landsdelens største

•	Forvaltning av 266 boligselskaper
•	Medlemmer: 17 000
•	Områder man dekker: Hele Troms fylke
•	Antall ansatte: 48

Habo
•	Etablert: 1946
•	Medlemmer: 3 500
•	Forvalta boligselskaper: 79
•	Ansatte: 8

TBBL
•	Etablert: 1966
•	Medlemmer: 13 500
•	Forvalta boligselskaper: 187
•	Ansatte: 40
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Harstad og Tromsø fusjonerer

Vi ser svært positivt på de spennende mulighetene 

som ligger i at våre fagmiljøer blir større, og både vi 

og Habo får nyte godt av kompetansen som ligger i 

de to organisasjonene allerede i dag. I tillegg gjør det 

at vi blir større, at vi blir mer attraktiv når det gjelder 

å tiltrekke oss nye og kompetente medarbeidere, sier 

Dalsbø.

Hovedkontorets lokalisering gir ingen negative 

konsekvenser for dagens kontor i Harstad. 

− Vi ser på dette som en mulighet fremfor en 

trussel mot vår egenart. Vi vil fortsatt være de samme 

aktørene som våre medlemmer kjenner. I tillegg ser 

vi dette som en mulighet til både å styrke tjeneste-

tilbudet, og styrke vår eksisterende organisasjon 

gjennom tilførsel av ressurser og kompetanse. Jeg 

tror våre medlemmer og forvalta boligselskaper går 

en spennende tid i møte, og vi ser frem til å komme i 

gang, uttaler Bjørn Mathisen.

GOD PROSESS
En fusjon er en lang og omfattende prosess. For 

organisasjonene er det mange utfordringer i et slikt 

løp, men også den tekniske og praktiske siden av 

prosessen er omfattende.

− Vi er så langt svært fornøyd med prosessen. Den 

er preget av positivitet og et felles ønske om vekst. 

Når begge parter deler denne felles tanken, blir 

mange av de andre praktiske, kultur- og organisa-

sjonsmessige elementene langt lettere å få samkjørt 

enn om målene var sprikende, forteller Dalsbø.

SNILL FUSJON
Fusjoneringen av de to selskapene bidrar ikke til 

overtallighet eller redefinering av eksisterende      

stillinger.

Daglig leder Bjørn Mathisen  i Habo og administrerende direktør Svein Dalsbø i TBBL (t.h.) jobber med å lage en gavepakke for boligsamvirket i nord. Fusjonen vil styrke Habo og TBBL sam  let.  
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– Vi hadde akkurat begynt å orientere oss i markedet 

da vi fikk tilbud om å kjøpe leiligheten vi har leid 

i to år. De månedlige utgiftene blir ikke større, så 

avgjørelsen om å kjøpe ble tatt ganske raskt, forteller 

Odd-Inge Lindberg.

Til nå har de betalt rundt 7.000 kroner i leie per 

måned, og må ut med den samme summen når de 

eier leiligheten.

– Men da betaler vi ned til oss selv, sier den   

kommende huseieren.

TIDLIGERE UNGDOMSBOLIGER
TBBL Utleieboliger AS skal legge 12 leiligheter i 

Evjenvegen ut for salg. Blir minst seks solgt, går 

de aktuelle boligene fra å være leieboliger til å bli 

et selvstendig borettslag. Leietakerne får tilbud om 

å kjøpe før boligene legges ut på markedet, og det 

er dette Odd-Inge og Trine har benyttet seg av. Nå    

slipper de styret med budrunder og flytting. Over-

gangen fra leietaker til huseier blir sømløs.

– Både jeg og Trine ville gjerne bo her i området. 

Jeg har leid denne leiligheten i to år, og Trine flyttet 

inn for et år siden. Det gikk ikke så lang tid før vi 

begynte å snakke om å skaffe oss vår egen leilighet, 

og etter det har det gått slag i slag. Vi håper å kunne 

signere papirene allerede i april.

SENTRALT
Trine jobber for tiden i et          

engasjement i Vadsø, så det er 

kun Odd-Inge som tar i mot Bolyst 

i den lyse og trivelige leiligheten. 

Store vestvendte vinduer sikrer      

panoramautsikt mot Tromsøya og 

Kvaløya.

– Leilighetene i Evjenvegen     

ligger definitivt på rett side av byen, fastslår Odd-

Inge, som er oppvokst i Kroken.

– Her bor man sentralt. Med tunnelen like 

i  nær heten er vi i sentrum på et øyeblikk, og 

 kollektiv tilbudet er veldig bra. Leilighetene bør der-

for passe både til studenter og andre som er inter-

essert i å komme seg inn i markedet, sier Odd-Inge, 

som mener at både leieutgiftene og salgsprisen er 

lavere enn resten av markedet i Tromsø.

– Det er også positivt med individuell nedbetaling 

av fellesgjelda, og trygt å vite at boligene her er med 

i Borettslagenes Sikringsfond. 

PLANENE KLARE
Odd-Inge jobber i et av byens vaktselskaper, og anser 

seg selv for å være ganske handy. Han og samboeren 

har derfor planene klare for hva de skal endre i leilig-

heten når de blir huseiere. De har bodd seg inn, og er 

klare for å sette et mer personlig preg på leiligheten.

– Med tid og stunder skal vi endre både kjøkken 

og bad, og foreta noen mindre endringer i stua. Men 

dette stresser vi ikke med, og tar det når vi får tid.

Leiligheten er på 60 kvm, og inneholder to 

soverom og en liten bod. De har også tilgang til en 

stor bod som ligger i tilknytning til en av de andre 

blokkene.

– Nabolaget er stille og rolig, så nå ser vi bare 

frem til det formelle er på plass, slik at vi kan 

 realisere noen av planene våre. 

– ATTRAKTIVT OMRÅDE
Salgssjef i GARANTI Eiendomsmegling Tromsø, Leif-

Harald Svendsen, mener boligene i Evjenvegen er 

en fin mulighet for førstegangsetablerere å 

komme seg inn på boligmarkedet.

– I første omgang er det ni 2-roms-   

leilig heter og tre 3-romsleiligheter som 

skal legges ut for salg. Begge variantene er 

prisgunstige, og vi tenker at dette vil være 

attraktivt for førstegangskjøpere. Inn skuddet 

vil være rundt 600.000 kroner, med en 

fellesgjeld på i underkant av 900.000 for 

2-romsleilig hetene. Det er stor interesse 

for boliger i dette området, som har fine 

 solforhold og kort vei til universitetet og sykehuset i 

Breivika, sier Svendsen.

For at Odd-Inge og Trine skal få kjøpe sin bolig, 

må minst fem av de andre leilighetene i Evjenvegen 

bekreftes solgt.

FLERE INTERESSENTER
– Det er et lite forbehold her, siden Husbanken har 

Fra leie til eie
Samboerparet Odd-Inge Lindberg og Trine Kamilla Kofoed slo til 
med én gang da de fikk mulighet til å kjøpe leieboligen i Evjen-
vegen. Utgiftene blir de samme som da de leide.

Odd-Inge Lindberg trives godt i leiligheten i Evjenvegen. Så godt    at han sammen med samboeren er innstilt på å kjøpe den.

Leif-Harald Svendsen 

pant i utleieboligene. For at Husbanken skal slette 

pantet må de få bekreftelse på at minst seks boliger 

skal selges, noe som er en helt normal prosess. De 

seks leilighetene må være solgt innen utgangen av 

mai, men det tenker jeg skal gå veldig greit. Flere 
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Odd-Inge Lindberg trives godt i leiligheten i Evjenvegen. Så godt    at han sammen med samboeren er innstilt på å kjøpe den.

– Leiligheten ligger sentralt til, med gode buss-    
for bindelser. Nabolaget er stille og rolig, så nå ser vi 
frem til å sette vårt personlige preg på leiligheten, 
sier Odd-Inge.

interessenter er i tenkeboksen, mens vi i GARANTI er 

i full sving med å klargjøre resten av salgsprosessen, 

og satser på å legge leilighetene ut for salg i løpet av 

mars, sier Svendsen.

TBBL har de 10 siste årene leid ut i alt 93 leilig-

heter i Evjenvegen. Tiden er nå inne for at boenhetene 

kan drifte seg selv gjennom ett eller flere boretts-

lag. Lykkes TBBL med denne prosessen, vil de 12 

 enhetene utvides med 24 enheter til på sikt. 
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Maren Lunde Sæterstad (20) og Martin 
Kulseng (23) 
Hun tar tannlegeutdanning i Tromsø. Han 
studerer havbruk og ledelse i Bodø, og har 
deltidsjobb her i byen. 

Paret kjøpte leiligheta i høyblokka på Håpet som 

nybakte samboere like etter nyttår. Det er i størst 

grad Maren som har hatt regien da boligen, inklusive 

stuevinduet, ble innreda.

– En del av pynten har jeg hatt fra før, men alt i 

lilla er nytt. Jeg er glad i lilla, og har gjort det til en 

gjennomgangsfarge i hele leiligheta. I vinduskarmen 

er det mange stearinlys fordi det er koselig med 

masse levende lys – det pynter opp! sier hun. 

– Jeg har ikke tenkt så grundig gjennom hvordan 

vi har det i stuevinduet, men jeg synes det er fint, 

smiler Martin. 

– Her er det også mange hjerter – det har kanskje 

STUEVINDU-SIGNATUREN 
Hvor mye forteller stuevinduet ditt om din personlighet? 

Interiørdesigner Ida Rørvik har tatt utfordringen med  
å gjette eier på tre vindu, mens vi har snakket med 

fasiten om både utsikt og dekor.

Prøv deg fram
Hvor ofte gardiner bør skiftes ut, finnes det ikke noe          

standardsvar på. Har du nydelige, klassiske gardiner, kan du ha 

dem hengende i 10 år. Men du kan også eksperimentere med 

farger gjennom sesongene. For eksempel grønne gardiner i vår-

halvåret, grå om høsten og røde til jul. Ønsker du å fornye stua, 

kan det å skifte gardiner være en god idé. Det kan skape et helt 

nytt miljø. Du kan også ta bort gardinene for ei stund, mange 

får en wow-opplevelse da − nesten en helt ny stue.

 
 (Kilde: Ida Rørvik)

Ida Rørvik har jobba 
med interiørdesign i 
flere år gjennom eget 
firma, Ida Rørvik Interi-
ørdesign. Foto: Morgan 
Isaksen

Moderne og 
minimalistisk

sammenheng med at dere er et kjærestepar? 

– Ja, he-he, responderer de. 

Utsikta fra stuevinduet er begrensa, og betyr 

derfor ikke så mye for duoen. Men de setter pris på å 

få inn mye lys, og å kunne sjekke værforholdene. 

– Vi har sjelden persiennene nede, og 

det lyser litt sol inn av og til – noe som 

er fint. For beboerne i boligblokkene på 

øversida er vi nok rimelig eksponerte. 

Men det tenker vi lite på. Om noen ser 

på stuevinduet vårt, vil de kanskje tro 

at det bor noen litt yngre personer her 

med moderne stil. Og de vil sikkert 

anta at det er ei jente som har stått for 

innredninga, ler de. 
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STUEVINDU-SIGNATUREN 

– Jeg legger merke til at det er mørke gardi-
ner, mange hjerter og flere ting i lilla. Ut fra 
det tenker jeg at her bor er jente eller et par 
tidlig 20-årene. Det er en ung stil, men hun 
eller de kan også godt være opp mot 30 år 
gammel. Det er også minimalistisk innredet 
med gardinstang i stål, og ikke for mange 

ting i vinduskarmen. Hun eller de har ikke 
«tatt med hele livet sitt» ved innflyttinga. Jeg 
tror at leiligheten er kjøpt, og pussa opp på 
egen hånd. Dette er norske folk, sannsynlig-
vis fra Tromsø. Jeg tror hun eller de studerer 
– og kanskje har deltidsjobb ved siden av. 

«In» med gardiner
Gardiner er «tilbake» i trendbildet, og fungerer godt som 
eneste vinduspynt. Vi har så flott natur her i Tromsø – slipp 
den inn i stua! Det er også greit å ha noen få elementer i 
tillegg – hvilke er opp til hver enkelt. For eksempel kan det 
være et par lysestaker og en orkidé, men ikke noe mer enn 
det, sier Ida Rørvik.

Vis meg ditt 
stuevindu, 

så skal jeg si de
g 

hvem du er...

Interiørdesignerens tolkning: 
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Hvitt vs. farger
En hvit og litt romantisk stil går igjen hos 
voksne damer. Unge folk er mer utforskende 
i forhold til farger, retrostil og redesign. De vil 
lettere hive seg på nye trender enn de som har 
bygd opp en stil gjennom mange år. Men – det 
er alltid unntak fra regelen! Folk flest har lyse, 
duse farger – men nå er det trendy å utforske 
fargespekteret, sier Rørvik.  

Aldersvariasjon
Eldre folk har gjerne mer «stæsj» i stuevinduet sitt 

enn de unge. Godt voksne damer har gjerne mange 

planter som må ha vindusplass for å få nok lys. 

Mens yngre folk har få eller ingen planter, ettersom 

de ikke tar seg tid til plantestell. Flere pynter 

heller med kunstige ting eller med strå og greiner. 

 Spesielt har greiner i vase vært en vill trend! 

 

Vis meg ditt 
stuevindu, 

så skal jeg si de
g 

hvem du er...
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– Det første som slo meg er at dette vinduet med 
stor sikkerhet tilhører godt voksne folk – og uten tvil 
nordmenn! Det leser jeg blant annet ut fra kappe-
gardinene, plantene og annen dekor – selv om det 
er en buddhafigur der også. Det kan være snakk 
om et par, i alle fall ei dame i alderen 50 år pluss. 
Hmm… jeg får kanskje mest en følelse av at det er ei 
dame som bor alene. I vinduskarmen står det mange 

ulike ting – jeg tror nok dette er ei dame som liker 
å pynte. Og at hun er et ordensmenneske som vil 
ha det  ryddig og rent rundt seg. Jeg ser at noen har 
gitt henne en plante i morsdagsgave, så hun er nok 
mamma. De røde gardinene og den julepynta planten 
helt til høyre, får meg til å tenke at hun kanskje ikke 
har fått styla helt om etter jul. 

Reidun (80) og Noralv Larsen (85), 
begge pensjonister. 

I dette stuevinduet henger det kappegardiner av en 

ren praktisk årsak. Det forklarer Reidun, som står for 

«interiørsysselen» i leiligheta.

– Her har jeg kapper fordi jeg opplever at side-

gardiner er støvsamlere. Nå er jeg på tur å bytte 

ut disse røde fra jul med noen nye. Gjennom året 

skifter jeg gardiner med noen måneders mellomrom,    

forteller hun. 

Mens Reidun har valgt kappegardiner av en ren 

praktisk årsak, har mye av dekoren i vinduskarmen 

derimot emosjonell bakgrunn. 

– Jeg er av typen som samler på litt av hvert, 

og føyer heller til pyntegjenstander enn å skifte ut. 

Porselenshunden symboliserer at jeg er svært glad 

i hunder, og har hatt hund i mange år. Jeg har ikke 

hund nå lenger, men det har barna mine, smiler hun 

og fortsetter: 

– Fredsmadammene er der for at det skal være 

fred i heimen. Ellers er mye av det som står i 

vinduskarmen ting jeg har fått i gave. For eksempel  

har jeg fått krukka med engelen av sønnen min. Og 

den lille blomsten i rosa krukke med hjerter, fikk 

jeg av  barnebarnet mitt til siste morsdag. Jeg setter 

alltid gaver på beste utstillingsplass for å vise takk-

nemlighet. 

Reidun liker å stå ved stuevinduet og skue ut over 

Håpet. 

– Utsikta er fin, men de som bor på andre sida har 

mer sol. Vi får først sol utpå ettermiddagen. Men når 

det er midnattssol, er det nydelig!  

Siden Reidun og Noralv bor langt oppe i høyblokka, 

behøver de ikke tenke på innsyn.

– Det er ingen som kan kikke så mye inn her. Men 

om det hadde vært mulig, tror jeg folk ville ha tenkt 

at de som bor her har dekor av ymse slag – 

og er godt voksne folk. For de unge i dag har 

ikke sånt i sine stuevinduer og hjem. 

Tradisjonelt

Interiørdesignerens tolkning: 
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Fasiten:
Sirkka Seljevold (56), jobber med visuell 
antropologi ved Universitetet i Tromsø.

Nær hver eneste pyntegjenstand og plante i Sirkka 

Seljevolds stuevindu har en historie. For 10 år siden 

mista hun nesten alt av innbo i en brann. Men den 

minste blå flaska hun nå har i vinduet sitt overlevde. 

Flaska er fra 1800-tallet, og var en avskjedsgave 

fra en ungdomsvenn i hjembygda Koski i Finland. 

Han åpna hennes øyne for kunst, og for å studere 

kunstfeltet. Den spesielle lysestaken og lysholderen 

av perler, fikk Sirkka til sin 50-årsdag av venner.     

Plantene har hun fått med seg fra sine tidligere 

bosteder. Myrulla i en av vasene er der som minne 

om ei eldre dame hun ble kjent med i Lofoten – dama 

hadde alltid myrull i gangen og det fascinerte Sirkka. 

– Pynten gir glede, og er i stor grad knytta til 

sosiale relasjoner. Jeg tenker det har noe å gjøre med 

at jeg har flytta mye. Tingene hjelper meg til å høre 

til. Deres farger, former og materialer betyr også mye 

for meg. Jeg liker det estetiske ved glass, og tydelige 

farger stimulerer meg. Gjennom pynten ønsker jeg 

Annerledes

også å formidle noe om min identitet og smak til 

besøkende. Det blir litt «selvdigging» – se på meg, 

men sånn er det, ler Sirkka.

Så til hva hun ikke har i sitt stuevindu: gardiner. 

– Jeg har ikke gardiner fordi jeg er opptatt av å få 

inn så mye lys som mulig. Og de slipte krystallene gir 

meg hele spektret av farger i leiligheta når det er sol. 

Lyslenka på gardinstanga er der for å lyse litt opp i 

mørketida. 

Med å ha «åpne» vindu, har hun også god utsikt. 

Utsikten til havet og fjell i det fjerne, er en viktig 

grunn til at hun ønska å leie seg inn i leiligheta på 

Kaldslett.  

– Her er utsikta nydelig, og det er fantastisk å se 

på alle de ulike båtene som passerer. Det er lett å se 

inn hit, men utsyn er mye viktigere enn å være redd 

for innsyn.

Om noen skulle gå på plenen utenfor og kikke inn, 

tror Sirkka de vil bli forundra.  

– Jeg tenker at folk kan bli overraska av alle 

fargene, og av at det ikke er gardiner i vinduene.
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– Mitt førsteinntrykk er at dette er vinduet til 
en ungkar. Det på grunn av lysledninga som er 
snurra rundt gardinstanga. Men så ser jeg planter 
og flere pyntegjenstander – og tenker: Hæ? 

Kanskje det bor et par her, men jeg heller mest 
mot at det er en singel mann i alderen 30 til 40 
år. Vinduet er innreda på en måte som er utypisk 
norsk. Derfor tror jeg han eller de som bor her, er 
av utenlandsk opprinnelse. Kanskje fra et euro-
peisk land? Jeg legger merke til at det er mye fin 

glasspynt. Ut fra det lurer jeg på om dette er noen 
som jobber med glasskunst. Boligen virker å være 
svært lys. Jeg forestiller meg at dette er noen som 
leier en sokkelleilighet, og kanskje kunne tenkt 
seg å ha hatt det mer fargerikt, men ikke får lov 
til å male. Myrulla kan tyde på at dette er noen 
som liker seg ute i naturen. 

Vis meg ditt 
stuevindu, 

så skal jeg si de
g 

hvem du er...

Interiørdesignerens tolkning: 
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Gjør det enkelt når du skal preppe skiene dine, 
 anbefaler Richard Alvik. Her i sitt skiverksted hvor 
han blant annet smører og sliper ski for både topplø-
pere og mosjonister.  

Før i verden holdt rottefella og blåswix lenge. I dag 

myldrer det av smarte skiprodukter på markedet, 

og avansert utstyr blitt «allemannseie». En fallgruve 

i søken etter god glid og trygt feste, er at man blir 

utstyrsfiksert og «smører seg bort». Det enkle er ofte 

det beste, understreker Richard Alvik. Finnen har 

over 20 års erfaring med behandling av ski. Siden 

2001 har han drevet verkstedet Richards skiservice 

på Stakkevollvegen. Alvik har merka seg at mange 

tenker for komplisert om prepping – og mangler 

kunnskap om hva de har i smørekofferten. 

– Normalt sett trenger man ikke gjøre det så avan-

sert. Velg deg ett til to merker, og noen få produkter. 

Gjør deg så kjent med disse – da øker sjansen for at 

du legger riktig smøring for føret, sier han og gir sin 

anbefaling til en god standardpakke:

– De fleste kommer langt med glider og festevoks 

av typene fiolett og blå. Fiolett for rundt 0 °C, og blå 

fra -1 °C og kaldere. Disse passer godt for forholdene 

i Tromsø. Det kan også være lurt å ha fiolett, univer-

selt og rødt klister – det siste for vått føre. 

For å få det lille ekstra, er det fluor som gjelder. 

Middelet virker avstøtende på fukt og møkk i snøen. 

– Flour er neste steg etter vanlig smøring, og 

brukes spesielt ved varme forhold. Men for en trimtur 

i løypa er det unødvendig og dyrt å bruke. Du må ut 

med over 1000 kroner for bare 30 gram fluorpulver. 

Dette er et produkt som egner seg best for konkur-

ranseløpere. 

SPENN OG STRUKTUR
Hvorvidt skituren blir vellykka, kommer an på mer 

enn smøringa. Skienes spenn og sålens forfatning har 

også mye å si. Har du bakglatte ski, kan det skyldes 

feil spenn. 

– Mange har altfor stive eller myke ski. Det er lurt 

å få målt opp hvilket spenn du bør ha når du kjøper 

skiene i butikken. Hvis du ikke har så god teknikk, er 

det gunstig med litt mykere spenn. 

I sitt verksted har Alvik en spesialmaskin, ski-

selector, som gir nøyaktig mål av spenn og smøre-

sone. Han har også en slipemaskin som brukes til å 

prege skisålens struktur. 

– Å ha en god struktur er svært viktig for gliden. 

Kort sagt egner en fin struktur seg for kalde forhold. 

Er det plussgrader, passer en grovere struktur. Sliping 

av ski er populært både blant toppløpere og mosjo-

nister. For mosjonister med ett par ski, anbefales 

en allround-stuktur som dekker et bredt spekter av 

føreforhold, forklarer Alvik.  

Sliping fjerner også riper, og gir en ren overflate 

som bidrar til at glideren sitter bedre.

– Jeg pleier å si at det er som med en ost. Blir den 

stående en god stund på kjøkkenbenken, blir over-

flata hard og det blir vanskelig å skjære av den. På 

samme måte er det vanskelig å smøre skisåler med 

ru overflate. Mosjonister klarer seg fint med skienes 

originale struktur, men får du problemer med gliden 

kan det lønne seg å få skiene slipt. 

Prislappen for sliping per par er på rundt 350 

kroner. 

SMART MED TO PAR SKI
Til Alvik kommer skiløpere i ulike kategorier. Han 

har behandlet skiene til mang en menigmann, til 

supermosjonister som konkurrerer og til topputøvere 

Enkle grep  for gode ski
Vitenskapen har inntatt skisporten, og utstyrshysteriet råder. Stripp 
ned smørekofferten, og stram opp kunnskapen om produktene du 
har i den, lyder ekspertrådet fra Richard Alvik.

Dette er alt du trenger av utstyr for 
prepping av ski, ifølge Richard Alvik. 
Den erfarne skibehandleren er finsk, 
og bruker helst finske produkter som 
vist her. 

Børste for å få fram 
 skisålens struktur

Festevoks av typen lilla 
og blå

Klister av typen rød, blå 
og lilla

Glidere av typen lilla og blå

– minst et 15-talls landslagsløpere. Tilstanden på 

skiene han får inn er svært varierende. 

– Noen gjør lite eller ingenting for å ta vare på 

skiene sine, mens noen behandler dem så godt at 

man skulle tro de lå i en egen seng om natta, humrer 

Alvik. 

Vedlikehold gjennom gliding og rensing i etterkant 

av skituren er viktig. Samtidig må du være obs på 
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Smørbrødliste 
for «prepping»
1. Første bud er rene ski. Fjern rester 
på  festesonen ved bruk av papir fukta 
med  smøringsfjerner. Og bruk gjerne en 
messing- eller stålbørste på glidesonene, 
foran og bak på skiene.

2. Neste steg er å legge ny glider, minst 
to lag. Fordel den ut med et strykejern 
eller smørejern. Bruk en sikle for å 
skrape bort, og børst skiene godt.

3. Rubb sålens midtparti med sandpapir 
(korningsgrad 100-150). Dette er viktig 
for slitestyrken. Varm så inn blå feste-
voks eller grunnvoks.

4. Fra skienes balansepunkt (ved bindin-
gene) legger du festesmøringa ca. 30-40 
cm framover og ca. 20 cm bakover. Tenk 
pyramideform når du bygger opp festet 
i flere lag, og gni ut med kork for hver 
påføring. Legg flere tynne lag for bedre 
feste. Bruk også klister om nødvendig.

God tur!

Enkle grep  for gode ski

Sandpapir for å rubbe 
skisålen

Rensemiddel for å fjerne 
gammel voks 

Smørejern for å varme inn 
glider og festevoks

Sikle for å skrape 
bort glider

Kork for å gni ut 
festesmørninga

føret du legger ut på. For noen ganger skal 

ikke mye til før skiene tar skade.  

– Jeg ser mange som har ødelagt gode ski. Noen 

ganger har det skjedd på bare én tur. Så er det for 

eksempel hardt og isete forhold – ikke bruk dine 

beste ski! Alle bør ha to par – ett for gode forhold og 

ett for dårlige. Kjøp gjerne sistnevnte brukt eller på 

salg. 

– Til sist – hvor mye penger trenger 

man å legge i nye ski? 

– Går man ofte på ski, bør man ha et godt 

par – som ofte ligger i prisklassen 4-5000 kroner. 

Går man på ski én gang i uka eller sjeldnere, trenger 

man ikke bruke så mye penger – anslagsvis rundt 

2-3000 kroner. 



– Store naturskader er helt spesielle. De utgjør de 

mest komplekse skadesakene vi takstmenn jobber 

med. Når været er så voldsomt får de berørte sterke 

opplevelser, som de gjerne har behov for å snakke 

om. Dette er noe man bare må ta seg tid til, det er en 

del av jobben, sier Tom Inge Mathisen i IshavsTakst.

Orkanen Dagmar, stormen Berit og «lillebroren» 

Cato herjet kysten fra Sørlandet til Finnmark på 

tampen av 2011. Omfanget av skadene var så store 

at takstmenn fra hele landet ble bedt om å stille opp. 

Tom Inge Mathisen dro til Ålesund på nyåret, og har i 

løpet av syv uker taksert nærmere 100 naturskader.

ENORME KREFTER
– Det har vært enorme krefter i 

sving. Naust og andre bygg har blitt 

fullstendig ødelagt. Innbyggerne i 

enkelte områder har vært nødt til 

å holde seg innendørs for 

ikke å risikere å bli truffet 

av  gjenstander som har 

blitt båret med vinden. Vi 

takstmenn er forsikrings-

selskapenes ansikt utad, 

samtidig som vi skal  ivareta 

forsikrings takerne. Dette 

 krever at vi viser empati, men 

jobben vi gjør er objektiv, 

forklarer Mathisen.

Det betyr at han følger vilkårene, og gjør en 

teknisk vurdering av skadene og en  økonomisk 

beregning ut fra vurderingen.

STRENGE KRAV
Naturskadetaksering omfatter skader som i lovens 

forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, 

jordskjelv eller vulkanutbrudd. Taksering av slike 

skader er bare en av flere oppgaver IshavsTakst 

tilbyr. Vulkanutbrudd er vi heldigvis forskånet for i 

Norge, men det siste halve året har det ikke manglet 

på andre naturskader. 

– For å kunne taksere naturskader må man 

være medlem av Norsk Naturskadepool og Norges 

 Takseringsforbund eller NITO. Norsk Naturskadepool 

er opprettet av alle skadeforsikringsselskapene i 

Når naturen viser muskler
Ingen skadesaker er så komplekse for 
en takstmann som store naturskader. I 
slike saker må han være både fagmann 
og medmenneske.

Norge, og styrer behandlingen av store natur skader. 

Kravene for å ta del i denne poolen er ganske 

strenge, og takstmennene må dokumentere erfaring 

fra oppdrag som involverer naturskader, og i  tillegg 

oppdatere seg på naturskader annet hvert år. Ishav-

sTakst er tilsluttet Norsk Naturskadepool, og vi fikk 

forespørsel på nyåret om vi hadde kapasitet til å tak-

sere skader på nordvestlandet, forklarer Mathisen.

– GODT MOTTATT
Han har jobbet som takstmann i syv år, deriblant med 

naturskader som følge av vinterstormer og flom. Men 

ingen har vært like omfattende som det han har vært 

med på de siste månedene.

Skader på borettslag

Borettslagene i området hvor

Tom Inge Mathisen har jobbet 

med taksering, styrte 

heller ikke klar av 

uværet.  Ålesund 

Bolig byggelag melder 

på sine nettsider 

at 24 skader ved 

ulike borettslag er 

registrert.

Tom Inge Mathisen 
i IshavsTakst.
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Når naturen viser muskler

Store trær rykket opp med rota, flytebrygger på rek, 
pulveriserte båthus og naust som har blåst bort. 
Ødeleggelsene var mange etter Dagmars herjinger, 
og totalt ble det meldt inn skader for nærmere 900 
millioner kroner.

– Vi møter mennesker som har blitt påført store 

tap av både bygningsmasse, løsøre og gjenstander 

med affeksjonsverdi. Men vi må forholde oss til hva 

som er gått tapt i kroner og øre. Heldigvis var alle 

jeg traff veldig hyggelige, til tross for det de har vært 

gjennom, sier Mathisen. Han har også hatt mange 

trivelige oppdragsgivere i Tromsø.

– IshavsTakst ble stiftet for et drøyt år siden, og 

vi har blitt veldig godt mottatt, særlig i borettslags-

markedet. Vi spesialiserer oss på verdi- og skade-

taksering, og har nå som mål å ta en større del av det 

øvrige privatmarkedet.

   Takstmannens tips:     Opplever du skader i       hjemmet ditt bør du ta bilder av skaden, utøve «førstehjelp» for å begrense skadeomfanget og ringe forsikringsselskapet ditt.  

!
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FAKTA
Naturskadetaksering
•	Naturskadetaksering	omfatter	skader	som	

i lovens forstand direkte skyldes skred, 
storm, stormflo, flom, jordskjelv eller 
vulkanutbrudd.

•	Naturskadeforsikring	sikrer	bred	dekning	
blant kundene siden ordningen er lovpålagt 
og dermed et obligatorisk tillegg til brann-
forsikring.

•	Taksering	av	store	naturskader	koordineres	
av Norsk Naturskadepool, hvor blant annet 
IshavsTakst er tilsluttet.

•	Uværet	«Berit»	herjet	kysten	av	Nord-Norge	
med storm og stormflo i månedsskiftet 
november/desember, og førte til nærmere 
4.000 skader taksert til 282 millioner 
kroner.

•	Stormen	Dagmar	var	sterkest	25.	og	
26. desember 2011. Storm og stormflo 
hovedsakelig i Sogn- og Fjordane, Møre og 
Romsdal og Sør-Trøndelag førte til 14.600 
skader taksert til 876 millioner kroner.

(Kilde: Norsk Naturskadepool  
og Finansnæringens Fellesorganisasjon)



Den generelle markedssituasjonen i Tromsø er snudd 

på hodet i løpet av de siste fire-fem månedene. 

 Tilbudet av antall boliger i markedet gått fra 500-600 

helt ned til rundt 300. 

− Det er mange år siden det lå så få boliger ute. Vi 

opplever faktisk en slags «tørke» på utbud av boliger 

for salg. Både i januar og i februar har det vært unor-

malt få boliger lagt ut for salg, rapporterer salgssjef 

hos GARANTI eiendomsmegling i Tromsø, Leif-Harald 

Svendsen.

− Hva kan dette skyldes?

− At potensielle boligselgere har en avventende 

holdning har nok flere årsaker. Men mange avventer 

salg til etter at de har kjøpt ny bolig. Dette øker   

tregheten i markedet siden det dermed kommer 

lite nytt for salg. Du kan dermed si at vi til slutt får 

en dobbel effekt i  markedet hva angår treghet. Det 

lille som legges ut absorberes så fort at volumet i 

 markedet har vært stabilt rundt 300 så langt i år. 

Faktisk er det så lite å velge i for kjøperne i 

markedet at tidligere tungsolgte objekter nå selges 

raskere. Mange kommer også med bud før visning, 

altså før de i det hele tatt har sett boligen. 

Januar og februar kom ut med fortsatt 

prisstigning, og i tillegg er det 

økt press i utleie markedet 

i byen.

Boligtørke i Tromsø
Ja, du leste riktig. Det er boligtørke. Antallet boliger i markedet er halvert. GARANTI 
eiendomsmeglings leder mener det er selgers marked i byen.

MÅ BYGGES MER
Leif-Harald Svendsen er tydelig på hva som må til: 

Tromsø er klar for nye boligprosjekter. 

− Utbyggerne har selvfølgelig også registrert 

sceneskiftet i markedet, og er i ferd med å rigge seg 

til. Men en byggeprosess tar tid, og det går fort et par 

år før nye boliger er klar til overtagelse. 

− Hva slags type boliger er det behov for?

− Kjøperne vil ha større enheter enn det som ble 

bygget tidligere. Spørsmålet er bare om det er sam-

svar mellom ønsker, betalingsevne og -vilje, minner 

Svendsen om. 

− Hvordan vil etableringer som Aker Solutions 

påvirke boligmarkedet?

− 300 betalingssterke kjøpere tilsvarer alene 

et årlig nyboligbehov i Tromsø. Nå vil vel etabler-

ingen skje mer gradvis, men uansett vil dette 

sette  ytterligere press på både boligmarkedet og 

leiemarkedet.

ALT ER «HOT»
Den erfarne eiendomsmegleren konstaterer at de 

fleste enhetene i Tromsøs boligmarked er gjenstand 

for interesse nå for tiden. 

− Akkurat nå er det rift om det meste. Men mest 

ettertraktet er helst 3/4-roms borettslagsleiligheter 

med fornuftige månedlige felleskostnader, eller 

eneboliger i prisleiet 3,5- 4 mill. kr. Vi har for tiden 

mange potensielle boligkjøpere på interesselistene 

våre som akkurat nå bare venter på at den rette 

boligen skal komme ut for salg. 

− Er det størrelse eller beliggenhet som teller?

− Begge variablene er viktige for folk, men med 

så få boliger for salg er det vanskeligere å få i både 

pose og sekk.  

Leif-Harald Svend-
sen, salgssjef hos 
GARANTI eiendoms-
megling i Tromsø.
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Å få bred oppslutning om nødvendig rehabilitering 

eller mer ambisiøs oppgradering, er en stor utfordring 

for styrer i både sameier og borettslag. Den mest 

krevende oppgaven er kanskje å skape enighet blant 

beboerne om hvor viktig det er å velge helhetlige 

løsninger, siden dette innebærer økonomiske konse-

kvenser for den enkelte.

REHABILITERING ELLER OPPGRADERING? 
− Rehabilitering innebærer å opprettholde  byggets 

standard, mens oppgradering går ut på at man 

tilfører bygget nye kvaliteter som øker dets verdi. 

Slike kvaliteter kan være besparing på oppvarming 

eller tilrettelegging for økt tilgjengelighet og trivsel 

blant beboere, forteller Svein Erik Rollstad (bildet), 

teknisk-/utbyggingssjef i TBBL.

FORSKNINGSPROSJEKT
«BESLUTT «Beslutningsprosesser i borettslag og 

sameier: Hva fører til bærekraftige oppgraderings-

prosjekter?», er et toårig forskningsprosjekt finansiert 

av Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom 

NBBL, SINTEF Byggforsk, BOB og Sørlandet Bolig-

byggelag. 

Det er utviklet en 20-siders illustrert veileder 

basert på funnene som gir klare anbefalinger om 

hvordan et styre kan gjennomføre en vellykket  

beslutningsprosess fra en idé om oppgradering 

oppstår og fram til byggestart. Oppgaver for de ulike 

aktørene er vist i en tidsakse. Tidsaksen illustrerer 

ansvarsfordeling, hva beboerne bør informeres 

om, på hvilken måte og på hvilket tidspunkt. Alle 

tidspunkter for informasjon er satt i forhold til andre 

milepæler, som for eksempel tilstandsvurderinger og 

søknader.

GOD KOMMUNIKASJON SOM «NØKKEL»
Åpenhet fra starten av er av stor betydning for å få 

i gang en god beslutningsprosess. Dette skaper tillit 

til styret, og gir beboerne en følelse av eierskap til 

prosjektet. Veilederen gir også gode råd om hvordan 

man går frem på generalforsamlingen for å oppnå 

2/3 flertall for et nødvendig oppgraderingsprosjekt. 

Forskningsprosjektet viser i tillegg at det på sikt kan 

være lønnsomt å velge en mer 

ambisiøs oppgradering der-

som bygningene likevel er i 

akutt behov for en omfattende 

rehabilitering. 

− Å ha to til tre relativt 

like forslag hvor det likevel 

er forskjell på standarden og 

kvalitet, er en god strategi. 

God visuell framstilling og tydelige økonomiske 

beregninger for felleskostnadene vil kunne synlig-

gjøre at det kan være liten forskjell i pris mellom en 

mer tradisjonell rehabilitering og en mer ambisiøs 

oppgradering, men at det mer ambisiøse alternativet 

har store fordeler. For eksempel kan fordelene ved 

oppgradering til passivhusnivå innebære økt komfort, 

bedre inneklima og lavere utgifter til oppvarming, sier 

Rollstad.

INSPIRASJONSBROSJYRER 
For å inspirere er det i tillegg utarbeidet inspira-

sjonsbrosjyrer av fire forbildeprosjekter som har 

gjennomført oppgradering med stor suksess. 

Brosjyrene og veilederen kan lastes ned fra 

NBBLs nettsider (nbbl.no).

Få oppslutning om

oppgradering!
Nå er det kommet en helt ny veileder for styremedlemmer i borettslag og sameier 
som ønsker å oppgradere boligmassen eller gjennomføre energieffektiviserende 
tiltak.

Nå er det blitt litt enklere å gå 
veien fram til oppgradering eller 
rehabilitering av boligselskap. 
Flere selskap i Tromsø har allerede 
vært gjennom prosessen og mange 
står for tur. 
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8. Trinn I
Tilstandsvurderinger

1. Styremøte:
l Oppgraderingsbehov?
l Kontakt med 

boligbyggelag/rådgivere

9. Styremøte:
l Resultat 

tilstandsvurdring
l Prioriteringer?

12. Styremøte:
Enighet om forprosjekt

5. Ordinær generalfor-
samling/sameiermøte:
Evt. vedtak bevilgning 
til utredning

6. Styremøte:
Oppstart med 
boligbyggelag/rådgivere

7. Søknad:
Støtteordninger
(Husbanken/ENOVA)

2. Info-møte:
Oppgraderings-
behov

10. Trinn II
Tilstandsvurderinger

14. Avklaringer:
Forhåndskonferanse
(kommunen)

3. Beboernes/ 
eiernes ønsker 
for oppgradering 
undersøkes

4. Skriftlig info:
l Beboerundersøkelse
l Oppgradering?
l Veien videre?

11. Skriftlig info:
Tilstandsvurdering

13. Info møte:
l Tilstandsvurdringer
l Forprosjekt

Tidsbruk er avhengig av prosjektstørrelse 2 mnd 3-6 mnd 1 mnd 3 mnd

FORBEREDELSE OG MEDVIRKNING

FORKLARING AKTIVITETER
Styret

Beboere/Eiere

Generalforsamling/ Sameiermøte med vedtak

Boligbyggelag og rådgivere

Stat og kommune

Prosessens mange faser

Illustrasjon: NBBL.no
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10 suksesskriterier 
for en vellykket beslutningsprosess

Erfaringer fra tidligere prosjekter viser at 
følgende er viktig å ha på plass for å få til en 
vellykket beslutningsprosess:



17. Styremøter:
l Planlegging 

av beboermøter 
l Behandling av innspill 

fra beboere

25. Styremøter:
l Rådgivere/styret 
l Vurderer tilbud
l Signere kontrakt 

21. Styremøte:
Opprette byggekomité

20. Ekstraordinær 
generalforsamling/
sameiermøte:
Vedtak oppgradering

23. Detaljprosjektering:
Arkitekt/rådgivere
utarbeider detaljer
og tilbudsgrunnlag

15. Start forprosjekt
Arkitekt/rådgivere utarbeider
oppgraderingsforslag

27. Info-møter pr oppgang:
l Info om byggeprosess
l Tidsplan
l Konsekvenser for beboere/eiere

24. Utsendelse
Av tilbudsmateriale 
til entreprenører

16. Skriftlig info:
l Forslag til 

oppgradering
l Kostnader

19. Innkalling:
Endelig forslag 
for avstemming

18. 2-3 info møter:
l Hensyn til innspill
l Oppnå forståelse hos alle!
l Oppgraderingsforslag
l Kostnader

22. Søknad:
l Rammetillatelse

(kommunen)
l Investeringsstøtte 

(ENOVA)

26. Søknad:
l Igangsettingstillatelse

(kommunen)
l Grunnlån 

(Husbanken)

3 mnd 1-3 mnd 2 uker 2-4 mnd

VEDTAK    BYGGESTART

Prosessens mange faser En oppgraderingsprosess består av mange faser. 

I de fleste tilfeller vil styret gå gjennom de ulike 

fasene eller milepælene som er vist i tidslinjen. De 

27 nummererte boksene i tidslinjen viser hvordan 

og når eierne bør informeres i forhold til andre 

milepæler i beslutningsprosessen. Illustrasjonen 

er hentet fra den nye veilederen til forsknings-

prosjektet BESLUTT. Prosjektet er finansiert av 

Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom 

NBBL, SINTEF Byggforsk, BOB og Sørlandet 

Boligbyggelag.

Veilederen er bygget opp rundt tidslinjen, og 

numrene i boksene tilsvarer numrene i veilederen. 

Hvert punkt står beskrevet utfyllende med tips 

blant annet i forhold til hvordan kommunisere 

rundt prosessens spesifikke deler.

Prosessen deles inn i tre faser:

•	Forberedelse	og	medvirkning

•	Vedtak

•	Byggestart
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1 Vær åpen om planer. Gå tidlig ut med  
informasjon om behov for oppgradering,  

og legg til rette for god dialog med eierne og 
beboerne.

2 Sett av god tid. La prosjektet og beslutningene 
modnes.

3 Søk råd. Involver boligbyggelaget eller 
 tilsvarende rådgivere tidlig i prosessen.

4 Samle styret om et felles forslag til  
oppgradering.

5 Bruk personer som kan skape entusiasme når 
prosjektet skal selges inn til eierne og beboerne.

6 La eierne komme til orde. Husk at behovet for 
informasjon blant eierne og beboerne er stort, 

og de må få mulighet til å komme med spørsmål, 
motforestillinger og nye innspill.

7 Ta eiernes og beboernes innspill på alvor. Dette 
er viktig for å skape tillit og forankre prosjektet.

8 Gi informasjon i små porsjoner, både muntlig og 
skriftlig. Bruk eksempler, bilder og et lettfattelig språk.

9 Sett opp regnestykker som viser økonomiske 
konsekvenser for den enkelte eier. Vis hvor-

dan kostnader og besparelser påvirker månedlige 
 felleskostnader over tid.

10 Vent med avstemning i ekstraordinær 
generalforsamling eller sameiermøte til man 

er sikker på at eierne er tilstrekkelig informert. Da 
vil det være større sjanse for å få oppslutning om 
prosjektet.

 Kilde: BESLUTT (nbbl.no)
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Både nyvalgte og erfarne styreledere opplever fra 

tid til annen at oppgavene vokser dem litt over 

hodet. Delegering til TBBL kan da være er en nyttig 

investering.

− Vi KAN boligselskaper, og stadig flere styrer 

søker støtte hos oss for å kunne utføre sin rolle bedre 

og mer effektivt. Dette henger sammen med at den 

moderne beboeren har klare krav og forventninger til 

hva de vil ha ut av boliginvesteringen sin, og at det 

meldes inn mange saker til styrene, forklarer Tony 

Winkler, konsulent i TBBL Forvaltning.

TBBL har sett behovet vokse fram ved siden av sin 

tradisjonelle rolle som forretningsfører. Stadig flere 

trenger rådgivning i saker som krever mer konkret 

oppfølging.

− For samtlige av de lagene vi forvalter er det 

TBBL som er kontiuniteten. Styremedlemmer kommer 

og går, men vi bidrar med historikken og kunnskapen 

om laget langt bakover i tid. Pluss at vi selvsagt 

stiller med erfaring fra liknende problemstillinger og 

løsninger i andre lag.

ULIKE OPPGAVER
Tony Winkler er økonom, og kan sammen med 

juridisk rådgiver Ronny Jørgensen bistå styrene med 

svært mange oppgaver. 

− Å ta på seg styrevervet i et boligselskap er et 

stort ansvar, siden det er store inntekter og verdier 

Konsulent Tony Winkler (t.v.) 
og  juridisk rådgiver Ronny 

Jørgensen liker papirarbeid, 
og avlaster gjerne styre lederne 

i boligselskap med ulike 
gjøremål.

Gir deg mindre å styre med

Stadig flere styrer i boligselskap velger 
å bruke TBBL Forvaltning som en 

 administrasjon og saksforbereder til 
styret. TBBL har solid økonomisk og 

juridisk kompetanse, og ikke minst en 
svært lang erfaring med ulike problem-

stillinger i boligselskap.

som forvaltes. De fleste sakene kan styreleder og 

styret enkelt håndtere selv, mens andre kan medføre 

mye merarbeid og ikke minst inneholde potensielle 

eller pågående konflikter. Da kan det være greit å la 

oss ta saksforberedelsen, sier Jørgensen.

− Spesielt i forhold til større saker som 

 rehabilitering eller oppgradering er det flere som 

har hatt oss med fra første stund. Det er en stor 

jobb å forberede et slikt vedtak, men vi kjenner 

 gangen i slike prosesser og kan hjelpe til med alt: Fra 

 informasjon til beboerne til å holde dialog med ulike 

offentlige instanser, forteller han. 

ENSOM JOBB
− Forskjellen mellom å sitte i styret til et vanlig 

aksjeselskap og et borettslag er jo at du ikke har 

noen administrasjon eller daglig leder du kan bestille 

informasjon eller utredninger fra. Papirarbeidet er og 

blir ditt eget. Men i et drøyt halvår nå har vi utviklet 

vår tjeneste slik at vi kan bidra overalt der det er 

behov. Vi kan for eksempel også bidra med å følge 

opp styrets vedtak slik at det gjennomføres etter 

intensjonen, supplerer Winkler.

Enkelte styrer løser arbeidsmengden ved å sette ut 

ledervervet til noen utenfor laget.

− Det å hente inn folk eksternt har sine ulemper. 

En ekstern styreleder vil aldri få like god kontakt 

eller kjenne boligselskapet like godt som en som bor 

der. Det kan kanskje også bli enklere å rekruttere 

 styreledere om man setter av en fast pott årlig som 

kan brukes på administrativ bistand fra oss i TBBL.

STOR VARIASJON
Winkler og Jørgensen kjenner allerede en god del 

av styrene i de 187 lagene som TBBL forvalter, og 

understreker at det er mye og solid kompetanse i 

de ulike styrene. Selv om de fleste som tar styre-

lederverv er godt voksne, finner vi styreledere i alle 

aldersgrupper. 

− Vi har styreledere med 60 års aldersspenn! Fra 

22 år til 82 år! forteller Winkler.

En annen effekt som det er mulig å realisere gjennom 

å benytte seg av TBBL tjenester, er at boligselskapet kan 

redusere antall faste styremedlemmer i styret.

− Det viktigste er uansett at styrene sikrer seg 

at vedtakene som gjøres er lovlige. Gjennom oss 

får man tilgang til juridisk kompetanse på lagets 

 premisser, sier Jørgensen.

GENERALFORSAMLING
Siden det er generalforsamlingstid har TBBL 

 Forvaltning også en rekke tilleggstjenester som rett 

og slett gjør det enklere å avvikle møtet. 

− Vi kan til og med ta oss av møteledelsen, smiler 

Jørgensen.

− Det er bare å ta kontakt!



FAKTA
Bistand styre/-arbeid:
•	Forberede	saksliste

•	Utarbeide	innkalling

•	Saksframlegg/saksforberedelse

•	Kvalitetssikre	vedtak

•	Protokollfører

•	Utarbeide	info	til	beboere

•	Oppfølging/gjennomføring	av	styrets	

vedtak

•	Ekstraordinær	juridisk	bistand

•	Møteledelse

Bistand generalforsamling:
•	Tilrettelegging	av	møte

•	Sende	ut	varsler	ihht	borettslagslovens	

krav

•	Utarbeidelse	og	utsendelse	av	innkalling	

ihht borettslagslovens krav

•	Behandle/forberede	innkomne	forslag

•	Saksforberedelse

•	Lovlighetskontroll	under	avvikling	av	møte

•	Ekstraordinær	juridisk	bistand

•	Møteledelse

FAG & FORVALTNING - BOLYST 23

÷ Ekspertene svarer

Kathrine Eilertsen
Forvaltningssjef

Svein DalsbøSvein Erik 
Rollstad

Ronny  
Jørgensen

Tid for generalforsamling
Generalforsamlingen er en årlig begivenhet som reguleres av borettslagsloven 
kapittel 7, og er borettslagets øverste myndighet. Det er styret som innkaller, og 
møtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. 

HVILKE SAKER

Som øverste myndighet kan generalforsamlingen behandle enhver sak, og alle andelseiere har 

anledning til å melde inn saker til møtet. Noen saker er av en slik karakter at den ikke egner seg 

for behandling i dette forum, men heller på et styremøte. Men alle saker som er meldt inn, skal tas 

 stilling til av generalforsamlingen. Et vanlig utfall i små saker er at «saken oversendes styret for 

behandling». Saker som ligger utenfor vanlig forvaltning må behandles av general forsamlingen. 

I nnmelding av alle saker skal gå gjennom styret, og det vil fra deres side oppgis en frist for 

 innmelding av disse. At det er en frist her, kommer av at sakene skal kunne forberedes av styret og 

sendes ut med innkallingen til generalforsamlingen. Saker som er meldt inn etter denne fristen kan 

ikke kreves behandlet. Det er således heller ikke anledning til å fremme en ny sak i selve general-

forsamlingen. Enkelte saker må etter loven eller vedtektene tas opp på generalforsamlingen, dette 

gjelder blant annet valg og godkjenning av årsregnskap og årsberetning. Disse sakene skal  behandles 

selv om de ikke er tatt med i innkallingen. 

MØTERETT

Generalforsamlingen er i utgangspunktet et lukket møte hvor adgangen reguleres av forskjellige 

bestemmelser i borettslagsloven. Alle andelseiere har rett til å være til stede. Andelseiers ektefelle, 

samboer eller annen medlem av andelseiers husstand har i tillegg rett til å være til stede og å uttale 

seg. Det er her kun én av disse som har møterett, slik at retten omfatter for eksempel ikke en hel 

husstand på fem. Generalforsamlingen kan dog tillate at alle disse skal få være der. Det er også 

møterett for styremedlemmer, leietakere, forretningsfører og revisor. Disse har også rett til å uttale 

seg.

En andelshaver har også rett til å ha med seg en rådgiver på møtet, men denne har bare rett til å 

uttale seg dersom generalforsamlingen tillater dette.

STEMMERETT

På generalforsamlingen er det andelseierne som har stemmerett. Dersom en andel er eid av flere, 

er det kun én av disse som har stemmerett. En andelseier som eier flere andeler har likevel bare 

én stemme. Det er også anledning til å gi noen fullmakt til å stemme for sin andel, men ingen kan 

stemme for flere enn én fullmakt. En fullmektig som ikke har egen andel i laget har også møterett.

Lykke til med generalforsamlingen!

Kim Kr. Nordli

Gir deg mindre å styre med
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÷

DAC for bedre lyd
De fleste av oss er glade i musikk. Enten det spilles vakkert klassisk, 
eller litt hardere i form av rock. Har du en PC/MAC eller mobil-
telefon med musikkfiler og skulle ønske du kunne koble enheten til 
stereoanlegget for å få bedre lyd? Da hjelper det å ha en ekstern 
digital-til-analog-konverter eller DAC som denne ofte forkortes til. I 
utgangspunktet har disse enhetene en slik innebygget. Det er denne 
som gir lyd fra enheten, men ofte er kvaliteten på disse for dårlig for 
optimal lyd. 

De av oss som var vant med vinyl mistet noe lyd da vi gikk over til 
CD. Det samme kan vi si når vi spiller Spotify eller Wimp fra data-       
maskiner eller mobiltelefonen på stereoanlegget. Det er stor og 
merkbar forskjell når en god DAC har gjort jobben med å konvertere 
det digitale signalet. 

Merk at om du har lagret musikkfilen din i et filformat som har     
komprimert bort mye lyd for eksempel formatet mp3, så blir disse 
dataene borte selv om man bruker ekstern DAC. Anbefalingen vår for 
musikkfiler er å lagre dem i WAV på PC, eller AIFF på Mac. FLAC og 
Apple Lossless er to formater med tapsfri komprimering. Filen har 
mindre data i seg, men det som er borte gir ikke lydfila noen dårlig 
kvalitet. Før du går til anskaffelse av en DAC bør du sjekke om den 
støtter høyoppløst lyd 24-bit, eller om den har 16-bit. Musikkfiler med 
24-bit må ha støtte i konverteren for dette. Bladet Lyd & Bilde testet i 
2011 en rekke forskjellige DAC. Alle med særegne egenskaper og ulik 
pris. 

iStreamer fra HRT er laget for iPhone, iPod og iPad. I en noe dyrere 
prisklasse finner vi Electrocompaniet sin PD1. Den har også støtte 
for trådløs lydoverføring og har fjernkontroll. Chord Chordette Gem 
har støtte for Bluetooth, men avslører likevel at kabling kanskje er å 
anbefale. 

En god DAC anbefales på det varmeste om du ønsker en bedre lyd-
opplevelse fra din PC/MAC eller mobiltelefon. Mer informasjon om 
temaet og DAC finner du på lydogbilde.no.

IT-hjørnet

Kjell Magnar Lekang, 
IKT-leder, TBBL

Hanne K. Indal er ny leder for TBBLs kundesenter.  

Kalender
l 28. mars: TBBL-skolen - Gjennomføring av generalforsamling/
sameiemøte
Tema: Forretningsorden, protokollering hvilke saker etc.

l 10. mai: Generalforsamling TBBL AL

l 15. mai: Balkonginnglassing – BALCO kommer til Tromsø med en unik 
og stor utstilling av muligheter for innglassering.

l 28. august: TBBL-skolen - Kurs for nye styremedlemmer (revidert)

Tema: Innføring i styrearbeid, og boligjus. 

l 26. september: TBBL-skolen - Kurs for viderekommende                 
styremedlemmer (revidert)
Tema: Boligjus 

l 3. oktober (tentativt): TBBL- skolen - Budsjettkurs 
Tema: Budsjettforslag vs regnskap, planlegging og felleskostnader.
I perioden vil det i tillegg bli kjørt minimum to Portalkurs

VERDT Å VITE...
Hege-Elisabeth Bosch har fra 1. mars gått over i stillingen som  personalsjef 
i TBBL. Bosch har tidligere ledet medlemsservice i kombinasjon med 
 personal / HR. 

Ny leder for 
kundeservice
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Hanne K. Indal (47) tar over lederansvaret for kunde-

service etter Hege-Elisabeth Bosch, som er gått over i 

stillinga som personalsjef. Indal er ny på kundesenteret, 

men ikke «ny på huset». Siden sommeren 2010 har hun 

vært ansatt som rådgiver i TBBL Forvaltning, og har i en 

periode fram til 1.februar vært leder for avdelinga.

GOD DIALOG
– Mine hovedoppgaver på forvaltningsavdelinga har 

vært oppfølging og intern kontroll, samt dialog med 

styrene i boligselskaper vi forvalter angående deres 

kundeforhold. Dette har vært faglig interessant og 

lærerikt. På mange måter er det likheter mellom 

økonomisk forvaltning for boligselskapene og 

forvaltning av medlemsmassen. Kundefokus og den 

gode dialogen er to ting jeg har stor tro på – det er noe 

jeg vil ta med meg inn i den nye jobben, sier Indal.

Indal er født og oppvokst i Tromsø, nærmere bestemt 

Tromsdalen. Etter noen år i Oslo, flytta hun hjem i 2010. 

Som utdanna bedriftsøkonom har Indal blant annet 

jobbet i ICA Norge og i Troms Kraft – da hovedsakelig 

med økonomi.

JOBBER FRAM FORDELER
– Jeg gleder meg til å ta fatt på de nye oppgavene. 

Videreutvikling av kundesenteret og servicetilbudet 

til våre medlemmer er spennende arbeidsfelt. Under 

Hege-Elisabeth Bosch sin ledelse har vi hatt en flott 

medlems- og tjenesteutvikling. Dette positive arbeidet 

ønsker jeg å videreføre. Forkjøpsretten er fortsatt vår 

viktigste fordel. Det skal lønne seg å være medlem 

hos oss, og vi skal arbeide videre med å utvikle gode 

fordeler både lokalt og nasjonalt. Jeg har allerede møtt 

noen av våre samarbeidspartnere, og vil jobbe for å 

vedlikeholde den gode dialogen og samarbeidet vi har 

i dag. 

Med stor entusiasme tar Hanne K. Indal fatt på jobben som ny leder 
for TBBLs kundesenter. Hun lover at det vil komme flere nye og 
 spennende medlemstilbud i 2012.

Det har lenge vært etterspurt tjenester innen 

web fra TBBLs forvaltningskunder. Under styre-

konferansen 2011 ble et nytt produkt lansert. 

Dette er en videreføring av det webbaserte 

internkontrollsystemet Bevar – HMS.

− Vi har sett et behov for å kunne tilby 

muligheten for at boligselskaper under vår 

forvaltning skal kunne få en egen nettside for 

selskapene. Det som har tatt tid er å definere 

behovene til brukergruppene, da de er veldig 

forskjellige. Vi har laget en løsning som vi 

mener er  svært enkelt å jobbe med, har intra-

nett for beboerne, og som er satt opp slik at 

overføring av kunnskap ved skifte av ansvars-

person i styret, ikke medfører at nettstedet blir 

statisk og dør,  forteller kommunikasjonssjef i 

TBBL Kim Kr. Nordli. 

FOKUS PÅ BRUKERVENNLIGHET
Enkelhet i oppsett og bruk har vært hovedfokus 

for utviklingen. Gjennom å ta i bruk platt-

formen som ligger i bunn for Bevar – HMS har 

man et godt grunnlag også for de som måtte 

ønske tjenester utover det som ligger i pakke-        

løsningen som tilbys.

− Nettet som informasjonskanal er i dag 

viktig for mange, og vi ser at dette kombinert 

med bl.a. sosiale medier blir vanligere også 

for boligselskaper for å kommunisere med 

sine beboere. Dette er et produkt skredder-

sydd for boligselskaper, hvor vi gjennom vår           

kompetanse om disse har laget et system som 

løser det de fleste har behov for av kommuni-

kasjon både internt og eksternt, forteller Nordli.

PRISGUNSTIG
Løsningen som tilbys er svært gunstig priset, 

og tilbakemeldingene så langt har vært 

positive. 

− Tilbakemeldingene på systemet og 

prisingen er svært positive. Prioriteringen av 

enkelhet i bruk er det de fleste vektlegger. 

Både etablering og oppdatering går raskt, og i 

en travel styrehverdag vet vi at tid er viktig for 

de fleste. Aspektet med enkel videreføring ved 

skifte av tillitsvalgte og en god serviceavtale 

i bunn, bidrar også til trygghet for bolig-

selskapene, sier prosjektleder Rune Wara i 

TBBL Teknisk.

En forutsetning for etablering er at man alle-

rede har eller inngår avtale om Bevar – HMS. 

Hvis det er noen spørsmål om løsningen kan 

prosjektleder Rune Wara uforpliktende kontak-

tes på  rw@tbbl.no eller telefon 77 60 32 43

Bevar - HMS WEB
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– Du skal ikke være redd for å eksperimentere med 

denne type farger, for eksempel oransje, sier Tom 

Johansen, daglig leder ved Møbelringen Tromsø.

Han og butikkmedarbeider Elin Mortensen har 

fanget opp årets innredningstrender på interiørmesse 

i Stockholm, 

som gikk av 

stabelen i 

februar.

– Vi ser at 

det  kommer 

skarpe 

neonfarger, men 

også en del dus 

pastell – samt 

mønstre og prikker. 

50-talls-looken er den 

store nyheten på møbel-

fronten – en klassisk 

stil med runde og rene 

former, annonserer de.  

Butikken får inn produkter 

basert på disse trendene 

til våren. Det vil da lages 

to utstillingsmiljøer med 

spisestuemøblement, og 

to med stoppede møbler 

som sofaer. 

MOTE VS. KJØPETREND

Selv om den 50-tallsinspirerte stilen er aldri så «hot» 

i 2012, tror ikke Johansen og Mortensen at den vil 

slå stort an i Tromsø. 

– Stilen er mer for de spesielt interesserte, og 

kan bli mer populær i de største byene, som for 

 eksempel Oslo. For uansett hva trendsetterne sier, 

går hovedtyngden av folk for det tradisjonelle og 

trygge. Så «stæsjer» de det opp med trendy pynte-

puter og pledd – produkter som ikke er så dyre å 

skifte ut. Et eksempel på et trygt valg er eika. Den er 

best selgeren – eika har «vært her» i 15-20 år og går 

aldri ut på dato. 

Siste skrik er møbler med runde og rene former – i eller med tilbehør i markante 
 neonfarger. Men moten vil neppe ha stor innflytelse på tromsøværingenes  
kjøpetrend: Vi går oftest for det trygge og tradisjonelle. 

De minner også om at «alt er lov» nå til dags. 

– I dag er det slik at du kan kle ditt hus slik du vil. 

Liker du for eksempel lilla, kan du slå deg løs med 

lilla. Valgfriheta er stor!

ROLIGE FARGER HOLDER STAND

Samtidig som spreke farger gjør sin inn-

treden denne våren, vedvarer fjorårets 

trend med jordfarger. 

– Trender fra det gamle året glir gjerne 

inn i det nye. De ulike variantene 

av brunt, beige og grått – 

som var in i 2011 – er 

fortsatt i skuddet. Og da 

eksempel vis spisestue-

møbler i heltre eller 

finér beiset i brunt, sier 

Johansen. 

Han trekker så fram 

en ny tendens i folks 

kjøpemønster. 

– Det vi har sett i det 

siste halvannet året, og spe-

sielt under januarsalget, er at 

folk ønsker seg norske kvalitetsmøbler til en hyggelig 

pris. I 2009 og 2010 var hovedretninga at de fleste 

kjøpte rimelige, utenlandske møbler. Nå skal det altså 

være enkel, norsk kvalitet. 

MØBELRINGENS EKSPERTISE 

Akkurat dette segmentet er Møbelringen god på. 

Kjeden har et bredt utvalg av norske kvalitetsmøbler 

fra blant annet tradisjonsrike Ekornes, Sandvik,    

Hjellegjerde og Brunstad. 

– Møbelringen ønsker å være ekspert på dette 

området, og personalet blir jevnlig kurset av 

 produsentene. Samtidig som vi retter hovedfokus på 

dette, har vi også innslag av rimelige, utenlandske 

varer. I tillegg inkluderer vi mindre interiørartikler 

i våre utstillinger – til inspirasjon og til salgs, sier 

Johansen og fortsetter:

– Møbelringen kjennetegnes av mangfold. Vi 

har alt fra det rimelige, enkle til de mer kostbare 

kvalitets varer – illustrert ved at vi har en sofa til 5000 

kroner og en til 60.000. Vi har valgt å stille ut på nær 

3000 kvadratmeter for at kunder skal få velge i dette 

mangfoldet. 

Disse nyhetene 

fra Ekornes 

 illustrerer hvilke 

skarpe farger årets møbel-

trend byr på. 

Møbelmote à la 50-tallet 
– krydra med skarpe farger 

Brunt, en av 2011s trendfarger, er 

også in i år, forteller Elin Mortensen 

og Tom Johansen ved Møbelringen 

Tromsø. Her ved en av butikkens 

utstillinger hvor interiørdekor er 

inkludert for å inspirere kundene. 

Og alt av stort og smått kan kjøpes. 
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•	Møbelringen	Tromsø	holder	til	på	
 Stakkevollveien.

•	Butikken	ble	etablert	i	2008,	og	har	 
13 ansatte.

•	Møbelringen	er	en	frivillig	kjede	av	møbel-
handlere fra hele landet. Alle er 100 prosent 
lokalt eide.

•	Kjeden	har	eksistert	i	Tromsø	i	en	årrekke	
gjennom tidligere Jønsson møbelvarehus.

•	TBBL-medlemmer	får	følgende	rabatter:	 
30 prosent på Wonderland-madrasser,  
20 prosent på diverse interiørartikler, 10 
 prosent på tepper og 7,5 prosent på stue-
møbler. 

•	Medlemmer	vil	også	motta	eksklusive,	
tidsbestemte medlemstilbud via TBBL.Til syvende og sist lander de fleste på tradisjonelle spisestuer som denne fra Sandvik. – Folk velger det «trygge» 

og ønsker seg norske kvalitetsmøbler til en hyggelig pris, sier Tom Johansen. 

Trendy «fine dining» ved dette 50-tallsinspirerte spisestuemøblementet fra Stryn, som Møbelringen Tromsø snart får inn.  Foto: Stryn
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Sjekker du inn på Rica Grand Hotel på morgenen den 

17. mai og bor der til den 19, får du byens beste utsikt 

til 17. mai-toget, en avkjølt og forfriskende overraskelse 

på rommet – og en natt gratis!

– Vi har lyst til å gjøre noe ekstra ut av nasjonal-

dagen, og kommer derfor med dette flotte tilbudet til 

TBBL-medlemmene. Mange medlemmer bor andre 

steder i landet og i distriktet utenfor Tromsø, og nå gir vi 

disse medlemmene flere gode grunner til å ta turen hit 

og feire i lag med oss, sier hotellsjef Maria Kristiansen.

BIDRAG TIL FESTEN

Ønsker man ikke å bo hele perioden, kan de som     

sjekker inn den 16. mai ha rommet til ettermiddagen 

på 17. mai.

– Tidligere år har vi hatt gjester som har bestilt rom 

kun for å ha et sted å være på selve dagen. Byen er 

naturligvis full av feststemte mennesker, og det er ikke 

alltid like lett å få seg en plass å sitte. Hos oss kan 

gjestene se på toget fra vinduet på rommet – eller gå ut 

i vrimmelen dersom været tillater det. I år er 17. mai på 

en torsdag, og mange avspaserer dagen etter for å få 

seg ei langhelg. Bo to netter hos oss fra den 17. mai, og 

betal kun for en. I tillegg får medlemmene som bestiller 

rom enten 16. eller 17. mai en sprudlende overraskelse 

med på kjøpet. Da har vi i hvert fall gitt vårt bidrag til at 

dagen skal bli bra, sier Kristiansen med et smil.

NYOPPUSSET HOTELL

Hotellet som helhet er også pyntet til fest. De siste årene 

er 60 av rommene pusset opp for 45 millioner kroner, og 

22 helt nye rom har kommet til. I tillegg driver hotellet 

byens mest populære uteplass, Gründer. 

– Vi har virkelig truffet markedet med etableringen av 

Gründer, mener direktør Nils Opsahl i Nordic.

– Gründer har gått fra å være nykommer til gjestenes 

førstevalg på veldig kort tid. I fjor omsatte Gründer 

alene for 30 millioner kroner, som er mer enn enkelte 

av hotellene i byen. Det er veldig artig at vi har fått den 

posisjonen, sier Opsahl.

GRÜNDER MED SUKSESS

Daglig leder på Gründer, Ståle Michaelsen, tror det er 

flere grunner til suksessen.

– Kombinasjonen av kafé med både tradisjonell og 

eksotisk mat på dagtid, og trivelig uteplass på kvelden 

har vært svært vellykket. Nå er en helt ny meny på plass, 

og vi tilbyr dagens lunsj til 98 kroner. Gjestene setter 

også pris på at vi har bordservering her, sier Michalesen, 

og forteller at kafeen også har et eget selskapslokale 

med plass til 30 gjester.

– Selskapslokalet er populært både for lunsjmøter og 

andre begivenheter. De som reserverer selskapslokalet 

kan velge fra menyen vår, eller spesialbestille mat etter 

eget ønske. 

I etasjen under Gründer åpnet nattklubben Gründer 

By Night i april i 2011, etter en ombygging av de gamle 

lokalene til Papagena. Lokalet fremstår i helt ny drakt, 

og gjestene er i all hovedsak yngre enn de som i sin tid 

gikk ut på Papagena.

– Ombyggingen var svært vellykket. Nå har vi et 

totalkonsept med kafé på dagtid, uteplass på kveldstid 

og en flott nattklubb i kjelleren. Noe for en hver smak, 

med andre ord, fastslår Michaelsen.

TBBL-medlemmer får 10 prosent rabatt på mat 

og kaffe til 20 kroner ved å vise medlemskortet.            

Medlemmene får også rabatter på overnatting og leie av 

konferanselokaler.

Se www.nordic.no/uteliv/ for hele menyen.

Musserende maidager

Gründer har på kort tid blitt den 
mest populære uteplassen i Tromsø. 
Nå er en ny meny på plass, og Cato 
Johansen (t.v.) og Trine Novstad (t.h.) 
serverer maten ved bordene. – TBBL-
medlemmer får 10 prosent rabatt på 
maten, og kaffe til 20 kroner, sier Ståle 
Michaelsen (midten).

Rica Grand Hotel Tromsø garanterer god stemning og panoramautsikt til 
17. mai-toget når de inviterer TBBL-medlemmer til en hotellopplevelse 
utenom det vanlige.

Daglig leder Ståle Michaelsen ved 
Gründer og hotellsjef Maria  Kristiansen 
inviterer TBBL-medlemmer fra fjern 
og nær til å feire 17. mai i Tromsø. 
 Bestiller du to overnattinger fra den 
17. får du en natt gratis!

PARTNER3

•	Kafé og uteplass etablert i Tromsø i 2005
•	Kjeden ble startet i Harstad under navnet 

BJN i 2001, men endret navn til Gründer
•	Gründer Tromsø har rundt 50 ansatte, fordelt 

på 20 årsverk
•	TBBL-medlem-

mer får 10% 
rabatt på mat 
fra menyen, og 
kaffe for 20 kroner
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– Interessen for truger har eksplodert! 

Det stadfester Frank Myrvoll, daglig leder ved 

Intersport Sportshuset ved AMFI Veita. 

Trugeturer har lenge vært populære i Canada 

og Nord-Amerika, og så bredt om seg i Europa. Nå 

blomstrer trugetrenden i Norge og Tromsø. 

– Vi har solgt truger jevnt og trutt opp gjennom 

årene, men i dag er det en voldsom etterspørsel. I 

alle år har vi leid ut ski – nå har vi også begynt å leie 

ut truger. Det er en allmenn interesse for å gå på tur 

med truger, som ikke fantes for noen år tilbake. Trolig 

er den trigget av toppturtrenden. Når noen begynner 

med noe, følger gjerne andre etter, sier Myrvoll. 

SMARTE PÅ MANGE VIS

På truger kommer du deg fram nær sagt overalt 

på vinterføre. Og kontra ski slipper du å tenke på 

 smøring, eller være redd for å falle i bratte bakker. 

Trugegåing er også god trening. Du løfter beina 

 høyere enn ved ordinær gange, og aktivi-

serer muskler du vanligvis ikke bruker. 

– Går du i variert terreng, tar du 

spesielt i bruk kjerne musklene rundt 

midtpartiet. Denne type  aktivitet 

styrker skjelettet. Men vær obs på at 

det kan være tungt, påpeker han. 

Sentralt for at truger egner seg som 

framkomstmiddel og til trening, er den nye 

formen og funksjonaliteten. Langt tilbake hadde man 

kanadiske truger i hud med bambusramme. De var 

tunge og uhåndterlige, forteller Myrvoll. Mange av 

oss husker nok trugene som likna på tennisrackerter 

– gjerne bestående av tau spent i kryss og tvers i en 

treramme, og med lærremmer som bindinger. Dagens 

utgaver er noe ganske annet.  

STOR INNOVASJON, STORT UTVALG

Nykommerne på markedet har aluminiumsramme, 

metallbrodder og solide bindinger – og flere har 

ekstra attributter. Felles for alle er en smal, behagelig 

form og relativt lav vekt. 

– Det finnes mange ulike typer – du har alt fra 

vanlige truger, ofte kalt «hyttetruger», til topptur-
truger. For som med annet sportsutstyr, lages det 

spesialiserte varianter til all slags bruk. Andre 

 eksempler er løpetruger og leddtruger. 

– Hva er viktig å tenke på ved kjøp av truger? 

– Du må definere valg av trugetype etter behov. 

Klarer du deg med en vanlig truge, eller trenger 

du en variant med helløfter og ekstra godt grep for 

vandring i bratte partier? Å få riktig størrelse er også 

svært viktig fordi trugene skal sitte godt på føttene. 

Størrelse måles i tommer og ut fra kroppsvekt – noe 

som kan gjøres i butikken. Hvis du ser for deg turer 

hvor du skal bære en tung sekk, må det også tas med 

i regnestykket. 

Trendy med 
truger

Tru det eller ei - trugegåing har fått en 
renessanse! De moderne truge typene 
er i skuddet blant både topptur-
entusiaster og vanlige mosjonister. 

Tips til trugeturen
•	Sørg	for	å	ha	truger	som	er	tilpassa	bruken,	

og at størrelsen er riktig. For lengre turer i bratte 
områder, kan det være greit å supplere med staver.

•	Bruk	høye	tursko	eller	fjellsko.	Ettersom	bindingene	skal	
 strammes godt, vil det kjennes ubehagelig med mykt fottøy. Du bør også 

ha gamasjer, og ellers fullt vinterutstyr
•	Gå	så	naturlig	som	mulig,	og	ta	høyde	for	at	det	tar	tid	å	gå	i	løssnø. 

I bratte partier må du også ta kloke veivalg – selv om trugene har god festevne,  
er det ikke bare å gå rett opp og fram.

ULIKE PRISKLASSER

Intersport Sportshuset fører Tubbs, et av flere 

 kvalitetsmerker som finnes på det norske markedet, 

ifølge Myrvoll. Han trekker fram tre modeller som 

henger på utstilling i butikken. 

– Den største typen er en løssnøtruge med stor 

bæreflate. Toppturtrugen er mindre og lettere – en 

typisk utgave veier under to kilo. Og så har du den 

vanlige typen – gjerne til bruk på turen fra bilen 

til hytta. Spesialiserte truger, som de for toppturer, 

koster fort 4000 kroner. Ordinære brukstruger, som 

vi selger mest av, ligger på rundt 1000-1500 kroner. 

Du får også truger til 500 kroner, men de blir lettere 

ødelagt. 

– Jeg tror trugegåing vil bli 

enda mer populært i Tromsø. 

Vi har naturgitte forhold hvor 

truger er et utmerket 

framkomst middel, sier 

Frank Myrvoll, daglig 

leder ved Intersport 

Sportshuset.

•	Sportsforretninga ble etablert i 1975.
•	Intersport Sportshuset har 25 ansatte for-

delt på tre butikker, lokalisert på AMFI Veita, 
Stakkevollan og Jekta Storsenter.

•	 TBBL-medlemmer får nå 15 prosent rabatt 
på alle varer. Rabatten ble oppjustert fra 
nyttår.

PARTNER3

SPORTSHUSET A/S



Uglen Ulf har svaret

30 BOLYST - BARNESIDA 

1

2

3

4

5

6

7

8

VET DU SVARET?

VITSER

1. Hva kalles sønnen til en konge eller en 
dronning for?   

2. Hva heter fisken som likner på en 
slange? 

3. Fullfør ordtaket: Ut på tur, aldri…? 
4. Hvilken varm og brun drikke koser vi oss 

med på tur?
5.Barnesang: Hvilket 
dyr er lille  Petter «som 
klatret på min hatt»?

6. Hva er du når du går på skole?
7. Hva er påskefargen?
8. Når du får noe og ikke betaler for det, så 

er det…?

Send inn svaret og ditt navn og adresse til 
TBBL, Postboks 6156, 9291 Tromsø. 
Husk å merke konvolutten med «Barnesida». Du kan også sende løsningen på e-post til oss, adresse: 
bolyst@krysspress.no 
Husk å skrive hva du heter og adressen din. 

I forrige Bolyst var «NISSE» riktig løsningsord. Jørgen Ophaug på 9 år var en av de som hadde riktig 
svar, og er trukket ut til å få en TBBL-overraskelse i posten. 

På restaurant
– Kelner, kelner, du har fingrene i suppa mi!
– Det gjør ingenting. Suppa er ikke varm!

Trenger ikke bærepose
Det var en gang en mann som skulle kjøpe en 
deodorant. Da han skulle betale, spurte damen 
i butikken: – Vil du ha den i en pose?
Mannen: – Nei, jeg tar den under armen.

Hund med hemmelig jobb
– Hva slags hund er det du har?
– Politihund.
– Men den ligner ikke på en politihund.
– Nei, den er i det hemmelige politiet.

Egg
Hvorfor legger høner egg?

Svar: Hvis de kastet 
dem, ville de blitt knust.  

Høne 
Hvilken høne har ikke fjær? 

Svar: Marihøna selvfølgelig! 

Gutten og sykkelen
Hvorfor satt gutten sykkelen sin ved 
siden av sengen da han skulle legge 
seg? 

Svar: Fordi han var lei 
av å gå i søvne! 

Under påskefeiringen kommer påskeharen med egg til barna. Men det er litt pussig fordi harer ikke legger 
egg. En historie fra gresk mytologi sier det er fordi at haren egentlig var en fugl. Historien går slik: En gang 
jegeren Orion er på jakt i skogen, treffer han på en liten fugl som har et rede på bakken. Fuglen 
ber Orion om å ikke tråkke på eggene. Han gjør det likevel, og fuglen blir veldig lei seg. 
Etter en stund kommer vårgudinnen Ostera. Hun lurer på hvorfor fuglen ikke bare byg-
ger seg et nytt rede. Den svarer at den ikke tør så lenge Orion er i nærheten. Fuglen 
ønsker at den var et annet dyr – et dyr som kan løpe like fort som den selv kan fly. Da 
skaper Ostera fuglen om til en hare. Haren er rask og smart, og kan lure både hunder og 
jegere, sier hun. Ostera forteller også at på stjernehimmelen kan man se haren ligge mellom 
beina til Orion, slik at han ikke ser den. Haren springer av sted og koser seg i skogen. Men 
neste vår når Ostera kommer på besøk, gråter haren. Hun vil vite om den angrer på at 
den ble en hare. Nei, er svaret. Haren liker å hoppe rundt, men savner å legge egg. 
Kan du ikke bare lage deg et rede, og legge egg i det? spør så Ostera. Og slik har 
det seg til at påskeharen legger egg en gang i året.  Kilde: NRK

Hvorfor legger påskeharen egg?

GÅTER
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 * kun ringeminutter

Medlemstilbud:

Som medlem i boligbyggelaget får du mange fordeler. Hvis du har Telenor Komplett mobilabonnement, 
kan du få hele 100 ringeminutter og 100 SMS ekstra. Bestillingen er enkel. Du sender en SMS til 1999.
I tabellen nedenfor finner du hvilken kode du skal sende, avhengig av hva slags Komplett abonnement 
du har. For flere gode medlemstilbud se www.fordelskortet.no

Utnytt fordelene dine!

Telenor Komplett M:       
Telenor Komplett L:        
Telenor Komplett XL: 

Bestill BBL M til 1999*
Bestill BBL L til 1999
Bestill BBL XL til 1999
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Bestill avis:
www.itromso.no
abonnement@itromso.no
Tlf. 77 64 06 00

NR. 264      LØRDAG 12. NOVEMBER 2011      UKE 45      113. ÅRGANG LØSSALG: 20,-             WWW.ITROMSO.NO

Vant danse-
konkurranse

Samiske Maria (84) lengter hjem til Tromsø

Skattøravn. 44, 9291 Tromsø. 

Tlf: 77 67 98 00, Fax 77 67 98 01

www.harila.no

PREMIERE-

DAGER 
10.- 19. november

LANSERINGS TILBUD:
Yaris Active med Toyota Touch&Go 
multimedia skjerm og  navigasjon uten 
tillegg i prisen. Verdi 9 000,-#

PÅ DEKK FRA 
CONTINENTAL
 i perioden 10. - 19. november40%

Man-Ons: 08.00-17.00
Fredag 08.00-17.00

Torsdag 10. og 17. nov: 08.00-19.00
Lørdag 19. nov: 11.00 -14.00

Å P N I N G S T I D E R
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Smågodt ÷40%
HAR VI BYENS STØRSTE UTVALG?

Farsdagskake

SJEKK PRISEN3990(800 gr.)

Flere våpen
gjør politiet
bekymret

Til topps i
Russland

Folket som
forsvant Side 11, 12, 13,

14, 15 og 16

Tror på
TIL-spill
neste år

Side 32

Ruben
Yttergård
Jenssen

Side 2 og 3

Morten

Pettersen

Side 18

og 19

Karianne
Andreassen
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iTromsø kan også leses på iPad, iPhone og MAC/PC.

for abonnenter!
gratis

Rubrikkannonser er

20% medlemsrabatt 
på abonnement av iTromsø.

Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner og egenandelen 
ved skade er 4.000 kroner.

På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt 
i TBBL deg inntil 22 prosent rabatt.

Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å 
velge forsikringer som passer til dine behov.

Les mer om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no
Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra

Tromsø kr 798* kr 1.093*

En av markedets beste 
forsikringsordninger

*)  Dersom du har kun ett produkt på forsikringsavtalen, kommer i 
tillegg grunnrisiko på kr 198,-

Tromsø Boligbyggelag (TBBL) samarbeider med Tryg. Det gir 
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på 
forsikring.

Svært gunstig innboforsikring
I forhold til kunder som ikke er medlem i TBBL betaler du under 
halv pris på TBBL innboforsikring. 

Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:

TBBL_210x137,5_ann_03-2012.indd   1 28.02.2012   15:23:23



Våre medlemstilbud på strøm 
til TBBL – medlemmer
Vi utvider vårt tilbud til alle TBBL-medlemmer og tilbyr nå rabatt på avtalene
Fastkraft og FellesKraft, i tillegg til den eksisterende TBBL spotavtalen.
 
Har du allerede strømavtale hos Ishavskraft og er fornøyd med den, trenger 
du ikke å gjøre noe for å beholde den videre.
 
Vi hjelper deg å velge strømavtale?
Ønsker du forutsigbarhet eller vil du følge markedet? Ring oss og vi hjelper deg å 
finne riktig strømavtale!

Med strømavtale hos Ishavskraft får du bedre 
kontroll med strømregningen:

• Strøm og nettleie på samme faktura.
• Månedlig avregning og faktura etter faktisk forbruk
• Ingen forskuddsbetaling eller skjulte avgifter
• Tilgjengelig kundeservice

Tlf 04925 | kundeservice@ishavskraft.no | ishavskraft.no

TBBL pris: Månedsbeløp kr 27,-

FellesKraft 
– strømpris med 
trygghet

Vi kjøper inn strømmen din 
når vi tror det er gunstigst – 
for slik å sikre deg best mulig 
strømpris, gjennom hele året.

Er spotprisen lav - følger vi 
markedet, er det fare for store 
prishopp - kan vi sikre deler av 
forbruket ditt, du trenger ikke 
gjøre noe.

TBBL pris: Månedsbeløp 
kr 22,-*

TBBL Spot 
– svinger med 
markedet

Spotprisen er vår innkjøpspris. 
Prisen følger kursen på den 
nordiske kraftbørsen Nord 
Pool. 

De siste årene har spotavtaler 
gitt de laveste prisene sett 
over tid, men er også det 
produktet hvor prisene 
svinger mest.

TBBL pris: Rabatt – 0,5 øre/
kWh på veil. pris

FastKraft 
– total kontroll

Med FastKraft har du full 
kontroll på strømprisen. 
Denne avtalen passer for deg 
som ønsker forutsigbarhet. 

Du slipper overraskelser når 
det gjelder prishopp, men 
kan i perioder risikere at 
markedsprisen er lavere enn 
din strømpris.

*Gjelder elektronisk faktura. Kr 32,- ved valg av papirfaktura pr post
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Vi leverer mulighetene til borettslaget ditt.
Se og gjør det du vil med TV, bredbånd og telefoni fra Canal Digital.
De fl este borettslag består av ulike mennesker med helt ulike behov. Derfor har vi Norges mest innholdsrike
Grunnpakke med nærmere 50 tv-kanaler, hvorav 14 i HD-kvalitet, som du kan se med en vanlig dekoder eller 
med en IDTV. Og derfor inkluderer vi WiMP i tv-abonnementet ditt, hvor du kan velge blant millioner av låter!
Og ikke minst - derfor tilbyr vi bredbånd opp til 100 mbps – så hver og en selv kan bestemme farten.

Les mer om alle mulighetene - på canaldigital.no
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StørSt på balkonger  
i eUropa www.balco.no  ✆ 23 38 12 00  

mail: balco@balco.no  
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STØRST PÅ BALKONGER
I EUROPA

VI FYLLER 25 ÅR!
Det feirer vi med å by 

på gratis teppe og 
Balco CleanLine®

• Mindre korrosjon
• Ingen risiko for  
 frostsprengning
• Redusert energiforbruk
• Reduserte vedlikeholds- 
 kostnader
• Lyddemping
• Økt verdi på leiligheten
• Mindre ”gjennomtrekk”
• Økt sikkerhet
• Bedre inneklima
• Et ekstra rom

HAR DU RÅD 
TIL Å LA VÆRE
INNGLASSEDE BALKONGER?



idé:Tromsø

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no

Dine medlemsfordeler 2012
Advokatbistand − Rekve Pleym og co www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
TBBL-medlemmer får 25% rabatt på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

Alarm og vakthold − Trygg Vakt www.tryggvakt.no • Tlf 77 61 03 00
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Avis og annonsering − Bladet Tromsø www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20% rabatt på abonnent for medlemmer.

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
TBBL-medlemmer har 15 % rabatt på følgende varer/tjenester:
 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger − Vianor www.vianor.no • tTlf 77 60 96 00
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 www.imitromso.no • Tlf 77 66 25 00
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 www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10% rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10% rabatt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og  ventilatorer.

Blomster og planter − Sonja Johnsen Blomster www.sonja-blomster.no • Tlf 77 68 25 13
10% rabatt på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). 
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Møbelringen www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
30% rabatt på madrasser med tilbehør fra merkevareleverandøren Wonderland (ikke på kampanje-
pris), 20% rabatt på diverse interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 7,5% rabatt på stuemøbler 
(sofa, stoler, spisestue, bord, skap etc).

Byggevarer − Neumann Bygg www.neumannbygg.no • Tlf 77 65 97 00
Inntil 42% rabatt på byggevarer.

Eiendomsmegling – GARANTI Eiendomsmegling Tromsø www.garanti.no • Tlf 77 60 32 25
TBBLs egen eiendomsmegler har 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

Elektriker/elektriske produkter og belysning – JM Hansen Elektrisk og  Expert Langnes.  
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00 Installasjon og elektrikertjenester: Elektromontør 5% rabatt, instal-
lasjonsmateriell 15% rabatt, utstyr til lys og varme 10% rabatt. Elektriske produkter: Småelektrisk 5% 
rabatt. Belysning (JM Hansen Elektrisk) 10% rabatt. Hjemkjøring og retur av varer 50% rabatt.

NorEngros/Markedshuset www.norengros.no • Tlf 77 75 26 26
Som medlem i TBBL har du følgende rabattavtale: 
 - 20% rabatt på alle varer (utenom maskinvarer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
 - 40% rabatt på blekk/tonere

Glassmester Appelbom AS www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25% rabatt på veilendende prisliste - skifting av isolerglass - tilskåret glass-speil-acryl/polycarbonat,  
10% rabatt på veiledende prisliste - balkonginnglassing, 2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. Sol- og innsynskjermingsprodukter: 20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på utvendige solskjermingsprodukter fra Kjells Markiser + øvrig 
sol skjerming. 10% rabatt på vindusfolie.

IshavsTakst www.ishavstakst.no • post@ishavstakst.no • Tlf 77 60 32 33/ 91 75 53 64
IshavsTakst har egne priser for medlemmer av TBBL. Se våre nettsider for priser på tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 



SPORTSHUSET A/S

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

Kjøkken/bad/garderobe – Nova Interiør Tromsø www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
-25% rabatt på kjøkken og garderobe

20% rabatt på bad

Kultur − Hålogaland Teater www.ht.tr.no • Tlf 77 60 64 00
Opp til 40% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Låsesmed og låseprodukter − Låsgruppen AS www.lasgruppen.no • Tlf 77 60 77 20
20% rabatt på ordinære priser.

Møterom og overnatting
Rica Grand Nordic Hotel Tromsø og Grand Nordic Hotel Harstad www.nordic.no • Tlf 77 75 37 77

TBBL-pris på leie av møterom og overnatting. 
Gründer Tromsø: Det tilbys 10% rabatt på all bespisning fra Gründers meny. 

Gjelder både i restauranten eller ved catering.

Renovasjon − REMIKS www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00  TBBL-medlemmer har følgende spesial priser hos 
Remiks: Inn- og utkjøring av container kr 1.608,- (veil. 1.747,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS!  

Levering av restavfall kr 2,39 pr kg/kr 2.392,- pr tonn (veil.pris kr 2,60 pr kg/kr 2.600,- pr. tonn)  Pappavfall: Kr 426,- 
for henting av inntil 3 m3 papp. Andre tjenester -10% rabatt. Prisen gjelder inntil 15 km fra Remiks Miljøpark.

Prisene forutsetter at Remiks foretar transporten. Alle priser er inkl.mva.

Ishavskraft - tilbyr TBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler www.ishavskraft.no • Tlf 04925
Felleskraft – følger spotprisen, men du kan unngå store prishopp.  

Månedsbeløp kr 27,-. Fastkraft – rabatt 0,5 øre/kWh på veil.pris
TBBL-Spot – innkjøpspris basert på NordPools  områdepris + kr 22,- pr.mnd ved avtalegiro/efaktura.

Tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS www.intersport.no • Tlf 77 66 11 00
15% rabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

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

Ur og optikk − Jacob Friis Ur og Optikk www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
25% rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10% rabatt 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 www.cramo.no • Tlf 77 60 82 50
30% rabatt på leie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, containere med mer. 

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
TBBLmedlemmer har følgende rabatter:

20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 20% rabatt på rørdeler
60 kr avslag på gjeldende timepris for rørlegger

Forsikringer – Tryg Forsikring  www.tryg.no
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@tryg.no

Dine medlemsfordeler 2012
Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

10% rabatt på gjeldende timepris for renhold og vaktmestertjenester. 

Håndverkersentralen www.handverker.as • Tlf 47 90 60 20
Totalleverandør av håndverkertjenester

Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10% rabatt avslag på timepris.

Euroskilt AS www.euroskilt.no • Tlf 900 88870
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt - Avsperring 
- Master, stolper, oppsetningsutstyr - Vegsikring, støtabsorberende produkter - Øvrige produkter som 

ligger i produktsortimentet til Euroskilt.



RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad

Garanti Tromsø | Grønnegata 58/60 | Tlf 77 60 32 00 | tromso@garanti.no

Til Tbbl-medlemmer som tegner
salgsoppdrag med oss før 1. mai:

Vi spanderer 
flyttevasken! 


