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BONORD INN I EI NY TID

Svein Dalsbø
Administrerende 
direktør

I dag må bolig
bygge lagene 
 konkurrere på lik 
linje med andre 
aktører

Etter ei svært travel tid er hovedkontoret i 
Tromsø på plass i nye lokaler i 4 etasje på 
Nerstranda Senter. 

Dette danner sluttfasen på en omfattende 
fornyingsprosess som administrasjonen har 
arbeidet med over lang tid. 

Prioritet 1 har vært å omdanne organisa-
sjonen fra en forvaltningsbedrift til en mer 
forretningsorientert virksomhet. Historisk 
hadde boligbyggelagene monopol på drift og 
salg av borettslagsleiligheter. En situasjon 
som myndighetene etter hvert har løst opp i, 
og i dag må boligbyggelagene konkurrere på 
lik linje med andre aktører på de aller fleste 
områder. Dette er en utvikling vi støtter fullt 
ut.

En slik utvikling gjør at boligbyggelagene 
må ta de nødvendige skritt for å sørge for å 
være konkurransedyktig. Her er mye allerede 
gjort. Effektive systemer innen økonomisk 
forvaltning med utstrakt bruk av elektro-
nisk betalingsformidling, portal og e-post, 
medfører en enklere styrehverdag for våre 

forvaltningskunder. Og mer kommer. Nytt 
finansforetak eiet av boligbyggelagene vil 
fjerne all usikkerhet knyttet til borettslag som 
boform. Gjennom dette vil vi tilby sikrings-
ordning, effektiv inkasso og forskuttering 
av felleskostnad, en ordning som medfører 
at styrene i borettslagene i større grad kan 
konsentrere seg om å skape gode bomiljøer 
for sine beboere fremfor å bekymre seg for 
likviditet.

Innen teknisk forvaltning er man også 
 kommet langt. De webbaserte systemene 
Bevar-HMS og vedlikeholdsprogrammet 
Plussplan er av de mest moderne verktøy 
som finnes på markedet for oppfølging av 
sammensatt boligmasse. Her har styrene i 
boligselskaper det redskap som trengs for å 
sikre at bygningsmassen holder  nødvendig 
kvalitet over tid. Det er ingen tvil om at 
mange styrer har behov for bistand på dette 
området, samt en juridisk plikt til påse at 
dette gjøres. BONORD skal gjøre vårt for at 
disse tjenestene kan gjøres tilgjengelig for 
flest mulig av våre kunder.

Prioritet 2 har vært å bygge et boligbyggelag 
med styrke og størrelse til å kunne utføre 

boligbyggelagets viktigste oppgave – 
bygge boliger for våre medlemmer. Vi 

tror at fusjonen mellom Tromsø og 
Harstad gir mulighet til å være aktivt 
tilstede i begge byer når det gjelder 
boligbygging. I tillegg har vi abso-
lutt ambisjoner om å spille en rolle 
på dette området i Midt-Troms. Så 
langt er tomter kjøpt både i Tromsø 

og  Harstad, og salgsstart er nært 
forstående på to prosjekter i Tromsø. 

Prioritet 3 har vært å skape et mer 
moderne «image» av vår bedrift, og her 

 spiller vår nye profil, nye websider, 
sosiale medier og de nye lokalene 

i Tromsø en sentral rolle. Nå er samtlige 
med arbeidere tilgjengelig på ett plan i lyse, 
luftige lokaler som vi tror både vi og våre 
kunder vil føle seg  velkomne i. For første 
gang har vi også en rekke større og mindre 
møtefasiliteter til gjengelig for våre kunders 
møter, og kurs vi selv gjennomfører slik som 
BONORDskolen, i eget hus. Vår avdeling i 
Harstad er også reprofilert i tråd med vår nye 
profil, og du skal kjenne deg igjen om du er i 
Harstad eller Tromsø.

På Nerstranda senter er det en rekke 
 adkomster du kan velge til våre lokaler.  
Det sentrale er å huske at vi ligger i 4 etasje. 
I tillegg gjør parkering i kjelleren det lettere 
om du kommer med bil. Vi håper på at vi på 
denne måten også fysisk blir mer tilgjengelig 
for våre kunder. 

Da gjenstår det bare å ønske samtlige kunder 
god påske og velkommen til våre nye lokaler 
på Nerstranda senter!
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Ny giv i nye lokaler
Plutselig er hele staben på ett plan istedenfor 
tre, og der det før var tykke, inneklemte mur
vegger er det nå glass, utsikt og gulvplass. 
Nesten danseplass.

− Vi kan få oss sånne biler som de har i 
avgangshallen på Gardermoen! fleipes det 
begeistret. 

HUMØR
Og begeistringen er stor. Det gjør noe med 
humøret å plutselig få havutsikten direkte inn 
og betrakte verden fra fugleperspektiv. 

Personalsjef Hege Elisabeth Bosch har fått 
seg et hjørnekontor, som nesten kun består 
av vinduer. Selv om ikke alle har like store 
vindusflater er det god utsikt fra alle konto
rene. Teknisk avdeling har fått utsikt ned til 
kjøpesenteret.

− Ja, hær sitt guttan å speide for å være 
først ute når det er salg!

− Ha, ha.
 IKTrådgiver KjellMagnar Lekang serverer 

ha’ene så tørt det går an, men smiler. Han er 
så fornøyd.

− Det er jo som å få en helt ny arbeidsplass. 
Jeg kan ikke beskrive det annerledes enn det. 
Det er rett ut fantastisk å få sett så mange av 
kollegaene sine hele tiden. Når vi satt i tre 
etasjer ble det nesten som tre bedrifter i en.

Lekang har også en annen betroelse.
− Når jeg jobbet overtid i de gamle lokalene 

ble det ofte så trykkende å sitte der at jeg 
måtte ut for å få luft av og til. Nå er det 
fullstendig motsatt. Det er så fint her at du 
kommer deg jo ikke hjem! 

DEKOR
Lokalene i fjerde etasje på kjøpesenteret er 
godt merket allerede i heisene. Og du kan ta 

På toppen av kjøpesenteret Nerstanda i Tromsø  sentrum har 
BONORD og GARANTI flyttet inn.

Nesten samtlige ansatte samlet foran ekspedisjonen, med adm. direktør i BONORD, Svein Dalsbø i front.
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Ny giv i nye lokaler Det er så fint 
her at du 
 kommer deg jo 
ikke hjem!
KjellMagnar Lekang, 
IKTrådgiver

heis helt fra parkeringsanlegget i 
underetasjen. 

Inne i BONORDlokalene er det 
glass hele veien inn mot atrium i 
midten av kjøpesenteret som ender opp i 
et glasstak, slik at lyset slipper gjennom hele 
rommet fra to sider. Alle vinduene i fellesarea
lene er dekorert med logoelementer.

Disken i ekspedisjonen rett og slett blitt et 
landemerke, med en elegant logovegg som 
tydelig forteller hvor du er kommet. 

Flere elegante sofagrupper utgjør koselige 
små møteplasser i fellesarealene, spesielt der 
hvor eiendomsmeglerne i GARANTI har sine 
kontorer, og utenfor kundesenteret.

Leier ut  møterom
Møterommene til BONORD i Tromsø har 
fått navn etter de ulike bydelene i byen. 
Ved siden av at de er i bruk til BONORDs 
egne møter og arrangementer, leies de 
også ut til boligselskap som trenger å 
av vikle styremøter eller generalforsamling.

− Vi har møterom i alle størrelser. Helt 
fra de små med plass til fire, opp til et stort 
auditorium med plass til 70. Vi leier også 
ut kantina til generalfor samlinger. Det er 
bare å ta kontakt med din  konsulent på 
forvaltningsavdelingen så kan du booke 
tidspunkt for leie, sier kommunikasjonssjef 
Kim Kr. Nordli i BONORD.

Den nye ekspedisjonen er et landemerke i seg selv. Personalsjef Hege Elisabeth Bosch har blant annet utsikt til 
Strandtorget og Skarven.

Kjell-Magnar Lekang er så begeistret for de nye lokalene at 
han bare smiler og smiler.

Den gode, trygge bolighandelen tar GARANTI seg av. Resten 
av gjengen i BONORD merker først og fremst at GARANTI er i 
samme plan når det ringes i klokka hver gang et nytt bolig-
salg er gjennomført. Da er det tid for kollektiv jubel. 

…. KVADRAT
Totalt leier 

BONORD 1300 
kvadrat i fjerde etasje 

av kjøpesenteret. I lunsj
pausen har de tilgang til en 

stor og romslig kantine, og utenfor den igjen er 
det en stor takterrasse som er kjærkommen for 
røykerne, men som  også kommer til å kunne 
bli en populær plass å innta lunsjen når sola 
begynner å varme litt mer.

I alt 39 ansatte er på plass hos BONORD og 
i GARANTI, og de tar gjerne imot besøk.
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BONORD med nye, trygge boliger

16 nye leiligheter legges nå ut for salg på Gammelgård, på fastlandet et stykke sør for Tromsøbrua.  Boligene skal ligge høyt og får en formidabel utsikt mot  Tromsøya  og ikke minst Malangen og Rystraumen. Panoramabildet viser utsikten fra tomten. Illustrasjonsbildene fra leilighetene kan fravike noe fra det ferdige resultatet.
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BONORD med nye, trygge boliger

16 nye leiligheter legges nå ut for salg på Gammelgård, på fastlandet et stykke sør for Tromsøbrua.  Boligene skal ligge høyt og får en formidabel utsikt mot  Tromsøya  og ikke minst Malangen og Rystraumen. Panoramabildet viser utsikten fra tomten. Illustrasjonsbildene fra leilighetene kan fravike noe fra det ferdige resultatet.
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Nyt denne fantastiske panoramautsikten og det faktum at BONORD endelig 
bygger boliger igjen! Nå er det snart salgsstart for Gammelgård borettslag.

Gammelgård borettslag finner du på nett på 
gammelgard.no. For første gang siden 2007 
bygger BONORD boliger igjen. Samtlige 16 får 
panoramautsikt over Tromsøysundet, samtlige 
ligger vestvendt og solrikt, og samtlige får 
balkong og garasjeplass.

− Mange av våre 17.500 medlemmer har 
ønsket at vi skal begynne å bygge boliger 
igjen. Gammelgård borettslag er det første av 
flere prosjekter som legges ut for salg nå. Men 
det vil komme flere så raskt det lar seg gjøre, 
både i Tromsø og Harstad, sier administre
rende direktør Svein Dalsbø i BONORD.

Han er glad for å kunne tilby trygge og gode 
boliger. Hele prosjektet har et sunt økonomisk 
fundament og god økonomistyring, og er sikret 
gjennom Boligbyggelagenes Sikringsordning. 

LEILIGHETENE
Leilighetene er 2roms, 3roms og 4roms 
og varierer i størrelse mellom 57 og 96 
kvadratmeter. Totalprisen for leilighetene 
inklusive garasje, vil ligge mellom 2.470.000 
og 4.600.000 kroner, avhengig av størrelse. 
Innskuddene ligger mellom 1.500.000 og 
2.750.000 kroner.

− Det blir garasje og sportsboder i kjelleren, 
og bygningen har heis. Det er også innvendig 
bod i alle leilighetene, opplyser salgssjef ved 
GARANTI Tromsø, LeifHarald Svendsen.

De aller fleste leilighetene blir 3roms, men 
Svendsen har tro på at også 2roms leilig
hetene i dette borettslaget blir svært attraktive.

− 57 kvadrat er store 2roms leiligheter. Og 
når du legger på den fantastiske utsikten fra 
store vindusflater blir det definitivt å kjennes 
romslig i disse leilighetene. 

HUSBANKFINANSIERING
BONORD har søkt husbankfinansiering 
på leilighetene som ligger an til å få en 
40/60 fordeling mellom fellesgjeld og inn
skudd. 

− Det er tilrettelagt for individuell nedbetaling 
av fellegjeld, og dette prosjektet inneholder alt 
av vedlikeholdssystemer og  sikringsordninger. Vi 
i BONORD er veldig opptatt av at det skal være 
trygt å investere i bolig. Vårt nye slagord «Trygt 
og bo. Godt å leve» er definitivt riktig å bruke for 
Gammelgård borettslag, sier Dalsbø. 

Svendsen kan fortelle at skog og fjell er 
nærmeste nabo bak leilighetene.

− Det er kort vei til store natur opplevelser, 
og for de som liker å sykle og gå tur er 
om rådet lite trafikkert. Samtidig er du i sentrum 
på under ti minutter med bil. Her er også svært 
gode bussforbindelser. Salgsstart for prosjektet 
er rett over påsken.

Leilighetene blir lyse og luftige. Vindusflatene lar deg virkelig nyte den fantastiske utsikten.

fakta

PRISEKSEMPEL 3-ROMS
Antall kvadrat: 75 m2

Fellesgjeld: 1.276.000,-
Innskudd: 1.914.000,-
Stipulerte felleskostnader: 7.667,-
Prisantydning: 1.276.000,-
Totalpris: 3.190.000,-

DETTE ER INKLUDERT:
Mange av de utgiftene som du uansett 
også har som selveier inngår i borettslagets 
faste utgifter, for eksempel eiendomsskatt, 
 bygningsforsikring, kabel-TV, garasjeleie, 
kommunale avgifter, renter og avdrag på 
felles gjeld og vedlikeholdssystemer. 
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Nær naturen, nær byen
BONORD har sikret seg denne tomta i Harstad, 
hvor det kommer 24 nye boliger.

Tenk å bo så nær naturen at du kan nyte 
friluftslivet gleder bare ved å gå over dørstok
ken. Tenk å bo i et stille og rolig område, og 
samtidig bare være et kvarter unna sentrum 
av byen.  

I Øvre Ruggevik, like sør for Harstad, er et 
nytt boligprosjekt i ferd med å se dagens lys. 

TO- OG TREMANNS
Her skal BONORD skal bygge 24 nye boliger, 
både to og tremannsboliger, og med naturen 
som aller nærmeste nabo. Fra stuevinduet 
får du en storslagen panorama utsikt over 
Vågsfjorden med Rolløya midt i mot.

 Bydelen har god tilgang på dagligvarebu
tikker, og med skole og barnehage like ved, er 

Ruggevik blitt et virkelig attraktivt boligom
råde i Harstad, sier Bjørn Mathisen som 
er regiondirektør hos BONORD i Harstad.

FASILITETER
Det går buss til og fra Ruggevik og 
 Harstad to ganger i timen, i tillegg til 
at andre bussruter går forbi. Blant annet 
Flybussen fra Harstad og ut til flyplassen på 
Evenes.

Trygg skolevei er det også til Kila skole som 
er den lokale barne og ungdomsskole med 
sine 20 klasser og cirka 470 elever. Ruggevik 
har også en rekke fritidstilbud for både barn 
og voksne. Blant annet er det er to aktive 
idrettslag som driver med ski og fotball, og 

Ruggevik er blitt 
et virkelig attrak
tivt boligområde i 
Harstad.
Regiondirektør Bjørn Mathisen, 
BONORD avd. Harstad

Regiondirektør Bjørn Mathisen i BONORD avdeling Harstad er på vei opp gjennom tomta som skal gi plass til 24 nye boliger. Området er Øvre Ruggevik, 
med utsikt utover mot Rolløya.

det er nærhet til både fotballbaner, fotballhall 
og lysløype. Interesserte kan uforpliktende ta 
kontakt med BONORD avd. Harstad eller sende 
en epost til bm@bonord.no
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Spennende utflukter i påska
Bypåska i Tromsø kommer 
med et ekstra rikholdig tilbud 
i år. Turistsjef Victoria Bakken 
anbefaler alt fra reinkjøring 
til Verdis Requiem. Hun håper 
mange vil gi seg selv en 
mulighet til å være turist i 
egen by. 

HUNDESLEDETUR
− Hver morgen klokken 07.45, 08.45 og 09.45 
gjennom hele påska byr Tromsøs eldste og 
mest erfarne bedrift med hundesledeturer, 
Tromsø Villmarkssenter, på et episk eventyr 
sammen med 250 hunder. Profesjonelle 
guider tar deg med på en times hunde
sledetur i snødekt arktisk landskap med flott 
utsikt. Turen passer for alle. Hvis du vil kjøre 
hundespannet selv, må du bestille på forhånd, 
forteller Bakken. 

REINSLEDEKJØRING 
For de som ennå ikke har stoppet hos Tromsø 
Lapland ved flyplassen, kan turistsjefen love 
deg en uforglemmelig opplevelse med rein
kjøring på Tromsøya! Du får oppleve reinsdyr 
på nært hold, og ved siden av reinsledeturen 
får du servert en deilig dose med samisk 
 kultur. Du får også prøve å kaste lasso, hvis 
du vil. 

BYVANDRING FRA TURISTINFORMASJONEN
− Visste du at det hver eneste dag gjennom 
hele påska går det guidede turer rundt i 
Tromsø sentrum? Her er det mye å lære, også 
for den som har bodd i byen i alle år, forteller 

Victoria Bakken. Gjennom to og en halv time 
får du bli litt bedre kjent med Tromsø, og får 
vite historien om bygningene og gatene du 
daglig omgir deg med. Turene starter fra turist
informasjonen på Prostneset hver dag klokken 
12.00, og går i regi av Arctic Guide Service. 

FORSTÅ NORDLYSET
− Å foreslå nordlystur er kanskje ikke nød
vendig i og med at vi ser nordlyset hele tiden, 
men jeg kan anbefale alle å lære seg litt mer 
om dette utrolige fenomenet som trekker 
så mange turister til NordNorge og Tromsø 
akkurat nå. Hver dag klokken 13 gjennom hele 
påska kan du få delta på en miniforelesening 
på Tromsø museum. Arrangementet inkluderer 
et diplom, og inngang til alle utstillinger på 
Tromsø Museum og Polarmuseet.Klassikere for de  

aller  yngste
− Vi er så heldig i Tromsø at vi har mange 
koselige aktiviteter rett i nærheten som 
ikke koster noen ting. Det er bare å koke 
seg litt kakao på termos og ta med seg 
nistemat, så er det fullt mulig å bruke hele 
dagen med aking og skikjøring i Bak
Olsen eller på Charlottenlund.

Anbefaler Vitensenteret 
Nesten uansett vær vil jeg både for barn 
og og voksne innstendig anbefale et besøk 
på Vitensenteret. Her er det åpent hele 
påska med mange spennende  aktiviteter 
og utstillinger. Vitensenteret  ligger like ved 
Hovedgården på Universitetet.

Leder for Visit Tromsø, Victoria Bakken, håper mange fastboende vil prøve turisttilbudene i byen.

Hver morgen har du mulighet til å få kjøre 
hundespann hos Tromsø Villmarkssenter.



idé og inspirasjon 11

Spennende utflukter i påska
Turer fra Tromsø:
Daglig arrangeres det turer fra 
Tromsø som du ikke trenger noe 
utstyr for å delta på. Du  hentes, 
du kles opp du får unike opp
levelser og du bringes tilbake til 
utgangspunktet. Disse turene må 
bookes og betales på forhånd på 
nett via visittromso.no/booking, 
og er så populære at det kan være 
lurt å være tidlig ute. Her en noen 
eksempler:

Isfiske i Lyngen
Hver morgen klokken 9 kan du bli 
med på  isfisketur til en frossen 
innsjø i Lyngen. Arrangør er Tour 
in Lyngenalps. Du får frakt til og 
fra Lyngen og nødvendig utstyr 
inkludert i prisen. Her skal det være 
mulighet for å fange ulike fiske
sorter, inkludert røye. 

Snøscootertur i Lyngen
Du trenger ikke noe utstyr, men 
 plukkes opp i Tromsø og drar til 
Lyngen hvor du får deg en liten 
snøscootersafari før du kjøres hjem 
igjen. Hjelm, varme klær, varm 
drikke og guide er inkludert.

Nordre Hestnes Gård
Gården ligger i Balsfjord og 
er en familie vennlig gård som 
 spesialiserer seg på islandshester. 
Familien inviterer deg til gårs og 
til å ta del i deres daglige gjøre
mål, samt nyte den flotte utsikten 
over fjorden og fjellene. Turen kan 
 kombineres med ridning.

Perler i 
 palmehelga
22. MARS: 

Årets påskekonsert
Det er duket for skikkelig 
høytidsstemning med jublende 
lovsang som en rød tråd i 
 konserten når Tromsø Kammer
orkester og Vokal Nord slår seg 
sammen for å fremføre «Påske
oratoriet» og « Magnificat» av 
Johann  Sebastian Bach. 

Guidet besøk med  
buss til Polar Zoo
Bli med på en guidet tur med 
minibuss til Polar Zoo, en av 
NordNorges mest populære 
turistattraksjoner og kjent som 
verdens nordligste dyrepark.

23. MARS: 

24 timers nordlys
ekspedisjon på Senja
Et døgn spekket med det 
beste fra Senja. Spektakulære 
utkikks punkter, vi besøker de 
beste stedene for å se det 
magiske nordlyset på Senja. 
Fra Tromsø (hurtigbåt) lørdag 
kl.15.00.

Verdis Requiem  
– Aurora Kino
Sesongens store begivenhet 
i Oslo Konserthus. Ved siden 
av å innlede påskehøytiden, 
markerer Oslo Filharmoniske 
orkester 200 års jubileet for 
Verdi. Han ble født 10 oktober 
1813. Konserten overføres 
direkte til Aurora kino.

Mer på www.visittromso.no

Tour in Lyngenalps tar deg gjerne med på isfiske!

Tromsø Lapland lover litt roligere reinsledeturer enn dette, men på 
Langnes kan du få vinteropplevelser på samisk.

Lær mer om nordlyset. Hver dag på Tromsø museum klokken 13.

TROMSØ

LYNGEN

HESTNES
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Enkelt å nyte Harstads idyll
Jan Erik Kristoffersen kan 
varmt anbefale aktiviteter i 
 Harstad både i påsken og i 
helgene framover. Sjefen av 
 Destination Harstad trekker 
fram gode opplevelser både 
i godt og dårlig vær!

FOLKEPARKEN
Folkeparken er et fantastisk utgangspunkt 
både for korte og litt lengre turer. Folkeparken 
har sju flotte gapahuker hvor det er ferdig 
rigget bålplass, og Arbeidslaget i Harstad 
 kommune sørger for at det hele tiden er 
tilgang på tørr ved i gapahukene. Dermed 
er det enkelt å få seg en koselig båltur. Den 
nærmerste gapahuken ligger 50 meter fra 
parkerings plassen, og den lengst unna er fem 
kilometer inn. Du trenger ikke ski for å komme 
deg av gårde. Det er like greit å bare ta med 
seg kjelker og akebrett. Samtidig er Folke
parken et godt utgangspunkt for å komme seg 
på lengre skiturer om du vil. For eksempel til 
Middags tinden eller Varheia.

KVÆFJORDEIDET
Denne sesongen er det anlagt en ny parkerings
plass på Kvæfjordeidet slik at området nå er 
enda bedre tilgjengelig for utflukt. I år er det 
plass til opp til 300 biler her, slik at det ikke 
blir så kaotisk som tidligere vintre. Også på 
Kvæfjordeidet finner du gapahuker, men først 

og fremst finner du godt preparert løypenett 
med flere mil med fristende skiløyper og en 
nydelig utsikt. 

SOLLIFJELLET
På Sollifjellet Alpinsenter går det fint an å 
tilbringe en hel dag. Alpinsenteret har åpent 
under hele påsken, under forutsetning av at 
det er nok snø. Anlegget ligger sørvendt slik at 
det er god tilgang på sol. Her er et tilbud med 
flere vanskelighetsgrader. Både for de helt 
minste og nybegynnerne, og ikke minst for de 
over gjennomsnittet dyktige som liker å kjøre 
freestyle. 

GROTTEBADET
Nå er det jo selvsagt sol i Harstad hele påsken 
(håper vi) men vi kommer aldri utenom Grotte
badet som en fantastisk aktivitet uansett vær. 
Grottebadet har åpent hele påsken, og for de 
som kommer tilreisende er det mulig å få kjøpt 
hotellpakker med fri tilgang til badelandet, 
understreker Kristoffersen.

ACTION I SKJÆRGÅRDEN
Om noen skulle ha behov for å møte våren så 
har det vært vår lenge på Krøttøya, ifølge dag
lig leder av Valhall Opplevelsessenter, Ellen 

Jan Erik Kristoffersen i Destination Harstad råder deg til å utforske både gamle og nye deler av 
Harstad kommune.

Folkeparken er en sikker vinner for både store og små. Her finnes gapahuker med bålplass. 
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Enkelt å nyte Harstads idyll

Tangen. Jan Erik Kristoffersen anbefaler alle 
å bruke påska til å utforske de nye delene av 
Harstad kommune, nemlig Bjarkøy, Sandsøy, 
Meløyvær og Krøttøy. Her er det mulig å ta en 
rundtur med hurtigbåt hvor du kan gå av og ta 
neste båt videre. Du kan også ha med bil og 
bruke ferga. Her er det noen aldeles nydelige 
strender som det er spennende å utforske 
både for store og små. Valhall Opplevelses
senter tilbyr mange spennende aktiviteter 
for store og små. For eksempel RIBkjøring, 
kajakk padling og ørnesafari. Sjekk  
www.valhall.no for mer info.

Hvorfor ikke bruke 
påska til å utforske 
de nye delene av 
Harstad kommune, 
nemlig øyriket 
rundt Bjarkøy.
Jan Erik Kristoffersen

KRØTTØY

HARSTAD

Hvalsafari fra RIB er en ekstra heftig opplevelse! FOTO: VALHALL OPPLEVELSESSENTER

Uansett vær er det artig å bade. Grottebadet har åpent hver dag hele påsken.
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I og rundt Tromsø og Harstad er mange muligheter til å 
spenne på seg ski og nyte frisk luft og gode spor. 

Carina Olset, kjent og kjær sportjournalist i 
NRK, er en som bruker skisporet så ofte hun 
kan. Tidligere var det konkurranser som sto 
i fokus, nå er det trening og velvære som 
sender Olset ut i skiløypene.

FORSLAG TIL TURER
– Jeg har ikke gått så mye på ski i Harstad 
de seinere årene, men jeg husker veldig godt 
løypene i Kilbotn, der jeg har konkurrert flere 
ganger, minnes Olset. 

I Tromsø anbefaler hun absolutt lysløypa. 
– Det er det beste og enkleste, og du kan gå 

inn i løypa fra flere ulike plasser på øya. Hvis 
du vil ha en lengre tur, gå fra Snarbyeidet til 

Tromsdalen. Fantastisk tur, spesielt på våren 
når du kan gå med sola i ansiktet, forteller den 
tidligere langrennsløperen.

SKITUR ER MEDISIN
For Olset betyr det mye å komme seg ut på ski. 

– Jeg trenger å komme meg ut, og når jeg 
har langrennskiene på meg og går så fort jeg 
klarer, at teknikken stemmer, da kjenner jeg at 
jeg er lykkelig. Har jeg det tungt en dag, er en 
skitur alltid medisin som virker,sier hun.

For Olset er det viktig at det ikke er vanske
lig å komme seg ut, og heldigvis for henne er 
Oslo en by som har fantastiske turløyper som 
ikke ligger mange minutter med bil unna.

Opp av sofaen og ut i det fri!

Carina Olset går 
mye på ski. Her er 

hun i Italia på lang-
løpet i Marcialonga.
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Opp av sofaen og ut i det fri!
Jacilla har utviklet en app med 
oversikt over løyper med daglig 
prepareringsstatus som dekker hele 
landet. iPhone applikasjonen har vært 
på markedet siden november 2010, 
mens Android versjonen ble tilgjenge
liggjort i januar 2011.

Bolyst har testet appen og funnet ut 
at den virkelig fungerer. Den er enkel og intuitiv 
å betjene, og har lett tilgjengelig informasjon 
om hvor løypene går, og når de sist ble preparert. I 
tillegg får du opp avstandkart, høydeprofil og kontaktinforma
sjon til de som preparer løypene. 

– Så langt har 27.000 lastet ned appen, og vi er nå i gang 
med å oppdatere på begge plattformene for å gjøre den enda bedre, sier 
Anders Bjørnsgaard daglig leder i Jacilla som star bak utviklingen av Skisporet.

Er du hyppig ute på ski og opptatt av gode løyper, så er dette en app du bør 
skaffe deg.

Terningskast:

Løypekart i lomma
App: Skisporet
Plattform: Android og iPhone
Pris: 63 kroner
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Du trenger ikke stor hage 
for å kjenne gleden av å 
plante selv. En veranda 
eller platting er et utmerket 
sted å dyrke på. 

Gartner Bjørn Ivar Kristoffersen gir deg svar på 
hva du kan plante på denne tiden, og hvordan 
du skal gå frem for å få til et god resultat. 

BEGYNN INNE
På Kvaløysletta, nordover på vei mot Karlsøy, 
ligger Nygård hagebruk idyllisk nede ved fjæra. 

I et av drivhusene finner vi Bjørn Ivar som er 
tredje generasjons gartner på gården. Han 
kan dette med å plante i det røffe nordnorske 
klimaet, og er en perfekt mann å spørre om 
råd og veiledning.

– Du kan plante frø selv inne. I våre hage
sentre har vi både frø og minidrivhus som gjør 
det litt enklere og rensligere å ha dette hjemme, 
for eksempel i stuen.  Det er spennende å se 
hvor mye det kan bli av en enkel pose med 
frø, og ikke minst det er artig å dele dette med 
 venner, familie og naboer, sier Kristoffersen.

Gartneren minner om at nå er tiden inne 
for å sette frø om du senere i sommer ønsker 
å høste sukkererter, tomater, agurk eller urter 
som basilikum, timian, gressløk, oregano, dill 
eller persille. 

– Av blomster er frø til arter som stemors
blomst, ringblomst, blomkarse, solblomst, 
småkrage og løvemunn noe som du bør sette 
i jorda på denne tiden, sier Kristoffersen og 
ber folk om sjekke sådatoene på pakkene som 
 selges i butikken. Det er nemlig forskjellig 
sådato på en plante utifra hvor du bor i landet. 

ET KVARTER ER NOK
Vanning er en stadig tilbakevende spørsmål, 
noe gartneren bekrefter også gjelder kundene 
som kommer innom for å handle. Og han har 
en lurt tips. 

– Plantene skal ikke bli helt tørre og skal ha 
en viss fuktighet. Blir det for mye vann så får 
ikke røttene luft. De rett og slett drukner og 
råtner opp. En god regel er å sette planten i 

Tid for JORDSVARTE fingre
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Tid for JORDSVARTE fingre

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1.  Minidrivhus får du kjøpt på et gartneri eller plateforhandler.
2.  Fyll trauet halvt opp, og press jorden sammen med et brett eller bok.
3.  Skal du dyrke flere arter kan det være lurt å skille trauet i små rom. 
4.  Dryss og spre frøene utover på jorden. 
5.  Bruk merkelapper med navn på planten. Da er det lettere å holde oversikt, spesielt om 

du sår flere arter.
6.  Dryss siktet jord over frøene før du presser på nytt.
7.  Vann ofte og lite så du ikke drukner plantene.
8.  Etter en tid vil du oppdage små planter som strekker seg mot lyset.
9.  Husk å klippe av planten. Da får du store og fine planter til slutt. Lar du være å 

klippe dem blir de tynne og veike.
10. Etterhvert som plantene vokser til er det tid for å potte dem om.  

Siden kan du potte dem videre i større potter.

Med et minidrivhus kan du skaffe 
deg selv en hyggelig og fruktbar 
hobby.

vann, slik at den drikker nedenifra. La den stå 
i femten minutter minst en og maks to ganger 
i uken, og du unngår at de tørker ut eller blir 
for fuktige, sier Kristoffersen. Små planter bør 
du vanne ovenfra. Det er bedre å vanne lite 
og ofte enn å pøse på med vann og dermed 
vanne dem i hjel.

NYTTIGE PLANTESIDER:
www.hagebruk.no 
www.solhagen.no
www.hagegal.no
www.nelsongarden.no
www.bogront.no

HERDINGSONE

•	For å finne om en plante kan trives 
på et sted i Norge er det utviklet et 
system for å angi herdighet. 

•	Landet er delt inn i soner fra H1 
som er minst herdig helt opptil H8. 
Regelen er at de mest hardføre 
planter kan trives i alle soner, mens 
en plante med for eksempel herdig-
het H3 kan vokse i sone H1 til og 
med H3.

•	Imidlertid skal en være klar over 
at det er store lokale variasjoner 
slik at en plante med herdighet 
H6 kan klare seg på en god og lun 
vokseplass på et sted med herdig-
het H7.  Som for eksempel på en 
veranda i le.

fakta
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Flere typer OSO varmtvannsberedere har en 
risiko for overoppheting i elektrisk tilkobling. 
Produsenten har avdekket feil på en kompo
nent fra underleverandør som er benyttet på 
flere tusen beredere, og gikk i januar i år ut 
med advarsel i alle landets aviser. 

− Hvor stor fare er det for branntilløp i de 
aktuelle modellene?

− Vi har registrert at 0,5 promille av 
 installerte produkter har forårsaket brann
tilløp og materielle skader. Vi har også sett 
 begynnende varmgang på et antall produkter 
som ikke har forårsaket noen skade. Vi ønsker 
å advare våre kunder og lokalisere flest mulig 
av disse produktene, sier Sigurd Braathen, 
adm. dir. i OSO Hotwater.

FRA 2009/2010
Modellene ble produsert i 2009/2010, og 
grunnen til at feilen ble oppdaget først nå er 
at varmgangen i koblingen utvikles over en 
lengre tidsperiode. Omfanget og alvorlighets
graden ble derfor først oppdaget i den senere 
tid. 

− Hva har OSO gjort for å gjøre folk opp-
merksomme på feilen?

− På frivillig basis gikk vi ut med advarsel 
i alle landets riks, regional og lokalaviser. I 
tillegg har saken vært på NRK Dagsrevyen, 
og publisert på nettaviser, blant annet 
 Aftenposten, forteller Braathen.

HVORDAN GÅ FREM
For finne ut om du har et av aktuelle 

Har du sjekket 
varmtvanns-
berederen?
OSO Hotwater advarer mot risiko for overoppheting i 
elektrisk tilkobling på varmtvannsberedere.

Sigurd Braathen er administrerende direktør i 
OSO Hotwater AS.

OMFATTEDE PRODUKTER:
BEREDER: PROD.NR: PROD.DATO (FRA – TIL)

Super S 120 8000501 01/04/2010–31/01/2011

Super S 200 8000502 01/04/2010–31/01/2011

Super SE 200 8000516 01/04/2010–31/01/2011

Super SX 150 8000601 01/04/2010–31/01/2011

Super S 300 8000503 01/06/2009–31/12/2010

Super SX 200 8000602 01/06/2009–31/12/2010

Super SX 300 8000603 01/06/2009–31/12/2010

Super SC 150 8000801 01/06/2009–31/12/2010

Super SC 200 8000802 01/06/2009–31/12/2010

Super SC 300 8000803 01/06/2009–31/12/2010

 

fakta

 produktene som omfattes av  advarselen 
 sjekkes merke lappen på toppen av 
varmtvanns berederen, under avtagbart grått 
lokk, mot listen over de aktuelle produktene. 
Dersom dette samsvarer, ber OSO om at 
 kunden sender produktnummer, produksjons
nummer, navn, adresse og telefonnummer 
til dem. De kan også kontaktes på epost til 
ledning@oso.no. Alternativt kan man ringe 
OSOs servicesenter på telefon 32 25 65 20. 
Det finnes også mer informasjon på deres 
hjemmeside www.oso.no.

OSO vil så snart henvendelsen er mottatt 
sende ut ny tilkobling med enkel montasje
anvisning. Utskiftningen gjøres enkelt i løpet 
av 10 minutter, og er helt lovlig i henhold til 
forskrifter. Hvis noen trenger bistand kan man 
ta kontakt med et OSO servicesenter.

− Hvordan vil du beskrive situasjonen?
− Det er en svært uheldig situasjon som 

i verste fall kan ha alvorlige konsekvenser 



Kathrine Eilertsen Svein DalsbøKim Kr. Nordli
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Nå er det igjen tid for generalforsamling. Boligbyggelaget kontaktes av både tillits
valgte og beboere som har mange spørsmål knyttet til årets viktigste møtearena for deg 
som beboer. BONORDs juridiske rådgiver Ronny Jørgensen har oppsummert noen av de 
mange spørsmålene som ofte stilles.

Hvordan få DIN sak behandlet 
av generalforsamlingen
Bestemmelsene om generalforsamlingen i borettslaget finner vi i kapitel 7 i lov om burettslag (borettslags loven). 
Borettslagets vedtekter kan i tillegg også ha bestemmelser som er av betydning for general forsamlingen.

Andelseierne skal varsles om ordinær generalforsamling i god tid før selve innkallingen sendes ut. Etter 
borettslagslovens (brl) § 7-6 første ledd, skal innkallingen sendes ut minst 8 og høyst 20 dager før møtet 
skal holdes. Innkallingen skal skje på den måten vedtektene bestemmer. Etter NBBLs standardvedtekter som 
brukes av de fleste boligbyggelag og borettslag, er det bestemt at innkallingen skal skje skriftlig. Elektronisk 
innkalling kan kun skje i samsvar med brl § 1-6.

Dersom en andelseier ønsker å få behandlet en sak på generalforsamlingen er det viktig å huske på at 
denne må sendes inn til styret en viss tid før generalforsamlingen. Fristen skal fremkomme av varsel om 
generalforsamling. Generalforsamlingene blir normalt avholdt i løpet av april-mai måned. For å være sikker 
på å få en behandlet en sak må andelseieren derfor sende saken inn til styret så tidlig som mulig.

MÅ TA OPP ALLE FORSLAG
Vi får ofte spørsmål om styret og generalforsamlingen er pliktig til å ta opp alle forslag som kommer inn. 
Svaret på dette er ja. Styret er ikke noe sensurorgan som kan avvise saker som det eventuelt ikke liker. Sty-
ret må sørge for at forslaget kommer opp på generalforsamlingen. Dersom styret er imot forslaget kan det 
eventuelt fremme sin egen innstilling. At en sak tidligere har vært oppe på en general forsamling er heller 
ingen grunn til å avvise saken. Dersom det er sterk uenighet i borettslaget om et spørsmål, bør imidlertid 
ikke en sak stadig fremmes for generalforsamlingen i borettslaget. Det skaper lett en dårlig stemning i 
borettslaget dersom samme sak gjentatte ganger blir tatt opp. 

Styret kan oppfordre forslagsstilleren om å trekke saken, men kan ikke nekte å fremme denne hvis 
forslagsstilleren ønsker at saken skal opp på generalforsamlingen. Dersom en sak har vært oppe på flere 
etterfølgende generalforsamlinger, inkludert ekstraordinære generalforsamlinger, uten at det er kommet nye 
momenter inn i saken burde kanskje andelseier tenke seg ekstra nøye om før saken på ny fremmes.

MAKS TO STEMMER
Enhver andelseier kan la seg representere av en fullmektig. Ingen kan imidlertid være fullmektig for mer 
enn én andelseier, slik at en person maksimalt kan ha to stemmer på en generalforsamling i et borettslag 
− én stemme som andelseier og én stemme som fullmektig. En fullmakt bør være skriftlig, datert samt 
inneholde navnet på andelseieren og fullmektigen. Det er møteleder som avgjør gyldigheten av full-
makten, men møteleders beslutning kan overprøves av generalforsamlingen.

Hva fullmektigen skal stemme i en sak har imidlertid ikke noe i en fullmakt å gjøre. Dette er en sak 
 mellom andelseieren og fullmektigen og angår ikke generalforsamlingen. En fullmakt som inneholder 
en slik instruksjon skal avvises av møteleder. Det er derfor lite andelseieren kan gjøre dersom full-
mektigen har stemt mot andelseierens instruksjoner. I forhold til borettslaget og generalforsamlingen er 
 fullmektigens stemme gyldig.

Boligbyggelaget Nord ønsker alle borettslag og andelseiere lykke til med årets 
generalforsamlinger.

svarer

Ronny Jørgensen,  
juridisk  rådgiver
BONORDfor våre kunder. OSO har gjennom 80 år 

hatt  sikkerhet og kvalitet i fokus, og aldri 
 opplevd noe lignende. Vi er veldig lei oss 
for feilen på de aktuelle produktene, og 
beklager på det sterkeste. Vi gjør nå alt 
vi kan for å rette opp dette så raskt som 
overhodet mulig,  avslutter Braathen.

Det er en svært 
uheldig situasjon 
som i verste fall 
kan ha alvorlige 
 konsekvenser for 
våre kunder
Sigurd Braathen, 
adm.dir. OSO Hotwater AS.

Roy Jakobsen
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Nytt system 
vekker oppsikt
Boligbyggelagene i Trondheim og Tromsø var først ute i Norge med neste 
generasjons vedlikholdsplanleggingssystem for web og håndholdte enheter, 
da systemet ble lansert i juni 2012. Nå er de første tilbakemeldingene fra 
kundene begynt å komme.

Hovedprosjektleder for Plussplan i BONORD, 
Tom Boholm, sier at borettslag både i Harstad 
og Tromsø er interessert i produktet.

Roy Jakobsen. teknisk sjef i BONORD.

Siden lanseringen har boligbyggelagene 
arbeidet med å spisse produktet, teste dette 
ytterligere og følge opp boligbyggelag og 
boligselskap som vurderer å ta produktet i 
bruk.

− Vi sier vi at vi var først ute rett og slett fordi 
dette er neste generasjon av et verktøy som 
de fleste boligbyggelag og boligselskaper stort 
sett kjenner som et papirprodukt. Fram til i 
dag har det vært relativt kostbart for bolig
selskapene å skaffe seg et godt verktøy for 
ved likeholdsplanlegging. Med overgangen til 
nett, og at man under registreringen av data 
på plassen som befares har gått over til å 
bruke håndholdte enheter, har kostnadsbildet 
bedret seg vesentlig. Det samme har fleksibi
liteten i systemet, forteller teknisk sjef i TOBB 
Asgeir Sandnes.

UNIK KOMPETANSE
Utviklingen av det nye systemet Plussplan er 
støttet av Innovasjon Norge, og er vurdert som 

et produkt med stort potensiale og nedslags
felt. Hovedgrunnen er målsømmen som er 
gjort mot boligselskaper. Boligbyggelagene 
sitter på en unik kompetanse knyttet til de 
fleste former for boligselskaper, og spesielt 
bygningsmassen i borettslag man selv har 
etablert og forvaltet.

− Vår kunnskap om boligselskaper er det 
som gjør dette systemet helt unikt. Vi kjenner 
til de utfordringer og ansvar som styrene i 
boligselskapene står ovenfor, og vi  kjenner 
typen bygningsmasse de har ansvar for. 
Styrets ansvar i forhold til bygningsmassen er 
som kjent regulert juridisk, og av erfaring vet 
vi det kan være vanskelig for mange i styrene 
å ha full oversikt over kostnader og tilstands
grad på egen bygningsmasse. Verktøyet er 
skapt for å lette arbeidshverdagen til styrene 
 gjennom til enhver tid å gi dem relevant status 
og prisgrunnlag, uttaler teknisk sjef i BONORD 
Roy Jakobsen.

Systemets kundegruppe er todelt. Den ene 
er boligselskapene, og den andre er bolig
byggelagene som skal selge produktet videre 
til sine kunder forteller Sandnes. 

− Vi har utviklet en løsning som vi tror er 
den beste for begge grupper. Både gjennom å 
ha sikret en svært god arbeidsflyt for bolig
byggelagene, men ikke minst i brukervennlig
heten for de tillitsvalgte i boligselskapene.

GODE TILBAKEMELDINGER
Systemet er utviklet sammen med  selskapet 
ReSight AS i Harstad, og har de siste 
 månedene vært til utprøving med virkelige 
caser for å teste at produktet kan levere det 
som loves.

− Tilbakemeldingene så langt er svært 
positive. Spesielt ser vi at vårt særlige fokus på 
brukervennlighet og arbeid med prisdatabasen 
har truffet rett. Tanken har vært at du på en lett 
måte skal få tilgang til de referansetallene du 

trenger for budsjettering og oversikt. Vi har følt 
at vi på en god måte har løst dette, og brukt 
mye tid og ressurser på å få dette på plass. I 
vår strategiske vurdering er dette noe av det 
primære som er viktig for boligselskapene i 
deres daglige virke. Da er det jo ekstra hygge
lig at kundene er enige i dette og kommer med 
dette som uoppfordret tilbakemelding til oss, 
sier teknisk sjef i BONORD, Roy Jakobsen.
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I Tromsø har Skattøra borettslag vært første 
aktør til å prøve ut Plussplansystemet. Hele 
høsten har hovedprosjektleder Tom Boholm 
og kollega Rune Wara jobbet med å teste ut 
systemet på forskjellige borettslag i Tromsø.

− Vi har hatt som mål å være klare med 
produktet til årsskiftet. Som en del av testingen 
vår har vi konvertert eksisterende kunder fra 
BevarVedlikehold, som er et gammeldags 
papirsystem, til det nye webbaserte. I tiden 

fremover vil vi avholde møter både med 
eksisterende og nye borettslag som ønsker å 
få presentert produktet, forteller Boholm.

Borettslag både i Tromsø og Harstad har vist 
interesse for produktet. I tillegg er produktet nå 
også solgt til boligbyggelaget i Mo i Rana.

− Vi synes henvendelsene er svært hygge
lige og viser tydelig at det er et behov for et 
slikt verktøy som kan lette jobben til styrene. 
Det var også tilbakemeldingen etter styre

konferansen. I april planlegger vi også en 
BONORDskole med presentasjon av løsningen 
i Harstad.  At Mo nå har valgt løsningen til 
sine borettslag er også et tegn på at vi har 
gjort noe riktig og at vi fyller et behov som 
er i  markedet, sier hovedprosjektleder Tom 
Boholm.

For mer informasjon kan man kontakte 
BONORD eller se nettsiden www.plussplan.no

Skattøra borettslag først ute
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Hendelse som skjer snart

En liten ingresstekst.

Medlemskort 2013
En liten ingresstekst. Fernatqui 

nonsequide veribusament dolor-

est, eos none consedi orecum 

debit, nos eos as.      Les mer

Ny strømavtale inngått
En liten ingresstekst. Fernatqui 

nonsequide veribusament dolor-

est, eos none consedi orecum 

debit, nos eos as della voluptaquia 

ea cone et quisimo. 
      Les mer
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Hendelse som skjer snart

En liten ingresstekst.

Hendelse som skjer snart lengre

En litt lengre enn den forrige ingressteksten.

Hendelse som skjer snart lengre

En litt lengre enn den forrige ingressteksten.

Hendelse som skjer snart, veldig veldig snart

En liten ingresstekst som er en stor del lengre enn den forrige.

Hendelse som skjer snart, veldig veldig snart

En liten ingresstekst som er en stor del lengre enn den forrige.
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22 fag og forvaltning

SMÅNYTT
NYE MEDARBEIDERE

n Kristin Johansen er ansatt som forvaltnings
konsulent ved hovedkontoret i Tromsø. Hun er 
utdannet økonom med autorisasjon, og har 
tidligere arbeidet i TBBL. De siste årene har hun 
arbeidet i BBL Datakompetanse og USBL i Oslo.

− Etter å ha arbeidet i Oslo noen år er det godt å 
komme hjem. Jeg ser frem til å starte og gleder meg 

til å komme i gang. Den nye organiseringen og de nye lokalene ser svært 
spennende ut, sier Kristin som har sin første arbeidsdag 2.april.

n Heidi Mortensen er ansatt ved avdelingskontoret 
i Harstad som forvaltningskonsulent. Heidi kommer 
fra Byggmakker (BM) kjeden og har arbeidet med 
økonomi i Per Strandkonsernet. Hennes første 
arbeidsdag var tirsdag 5. mars.

Etter 28 år i boligbyggelaget i Harstad har 
Randi Trane Lauritsen gått over i pensjoniste
nes rekker.

I løpet av sin tid i HABO har hun jobbet med 
lønn, boligsalg, oppgjør og husleieinkasso. 

− Randi har vært innom de fleste oppgavene 
i et boligbyggelag med unntak av tekniske 
tjenester. Hun har alltid vært en humørfylt og 
kunnskapsrik medarbeider og kollega som vi 
kommer til å savne, forteller regiondirektør 
Bjørn Mathisen.

BONORD takker for lang og tro tjeneste, og 
ønsker henne lykke til i sin nye tilværelse.

I forbindelse med ny profil er også nettsidene til BONORD 
 omarbeidet til å passe med det nye designet.

− Vi følte det var på tide å ta en oppfriskning av sidene. Vårt 
 nettsted er jo en av våre viktigste møtearenaer, og derfor svært 
sentral. Hver måned har vi rundt 8000 unike besøk på disse. Vi tror 
det nye utseendet er litt mer sprekt og mer i tiden. Gode medlems-
tilbud, boliger til salgs, nyheter og arrangement står i fokus,  
forteller  kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli.

I tillegg til nytt nettsted er det 
lansert nye sider på sosiale 
medier.

− Vi har nå også kommet 
med ny facebookside, Google+ 
og vi skal i gang med å twitre. Vi håper 
dette vil bidra til at vi treffer flere alders segmenter, samt 
at flere mottar informasjon fra oss, avslutter Nordli.

BONORD har lansert ny web

Randi Trane  Lauritsen 
 takker av etter 28 år 
ved bolig byggelaget i 
Harstad.

Nye utfordringer

TROMSØ
Alle seminarer avvikles i egne lokaler på Nerstranda senter 4.etg.

PORTALKURS
Tema Bruk av styreportalen, særlig egnet for nye brukere
Tid Mandag 20. mai, klokken 18:0020:00, mandag 10. juni 

samme tidspunkt
Sted Egne lokaler

INNFØRING I STYREARBEID OG BOLIGJUS

Tema Innføring i styrearbeid, og boligjus
Tid Onsdag 22. mai, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser Ronny Jørgensen og Tony Winkler

INNFØRING I STYREARBEID OG BOLIGJUS

Tema Boligjus, muligheter for tilpassing av vedtekter og tema 
etter innspill fra interesserte

Tid Onsdag 11. september, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser Ronny Jørgensen og Tony Winkler

BUDSJETTARBEID I BOLIGSELSKAPER

Tema Budsjettforslag vs regnskap, planlegging, felleskostnader
Tid Onsdag 2. oktober, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser Tony Winkler og Vegard Antonsen

BONORD
SKOLEN  2013
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÷

Elektriske branner
Tenker du noen gang over om huset ditt kan være utsatt for brannfare? 
De fleste av oss gjør det av og til kanskje, men ikke daglig. Med tanke 
på at huset ditt er spekket med elektriske komponenter, er et bevisst 
forhold til disse klart å anbefale, for oftere enn vi tror går det galt. Tall 
fra  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap viser at elektrisitet 
er årsaken til de fleste bygningsbranner i Norge i dag. Totalt utgjør dette 
nesten 50 prosent av de årlig  mellom 1500-2000 registrerte bolig-
brannene. 

Her er noen enkle tips til hva du bør følge med på:
•	Kjenner du elektrisk støt når du dusjer eller tar i vannkranen, så kontakt 

elektriker med en gang.
•	Datamaskiner og mobiltelefoner må ikke legges i sengen eller i møbler 

og tepper som hindrer ventilasjon. 
•	Bruk kun jordet stikkontakt ute.  
•	Bruk komfyrvakt. Tørrkoking er en vanlig kilde til brann. Derfor er det 

også svært viktig å holde avtrekksviften ren.
•	Sjekk stikkontakter og ledninger for brune merker. Dette er tegn på 

brannfare.
•	Unngå å bruke for mange skøyteledninger, og velg en type som kan 

slås av om natten.
•	Mange lader mobiltelefonen om natten. Dette skal man ikke gjøre. 

Mobilladere blir fort varme, spesielt om de dekkes til, og tar fyr. En 
tidligere spørreundersøkelse viste at 3 av 4 lader mobilen og opplad-
bare leker om natten. Dette er lite lurt. Ikke bare trekk ledningen ut 
av telefonen, men trekk ut hele laderen av støpslet. Blir det brann får 
du i tillegg en god dose giftige gasser på kjøpet. Ladere som settes i 
slitte kontakter kan forårsake lysbue, et elektrisk fenomen som har en 
temperatur på min. 3000 grader.
•	Tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskmaskiner ligger helt i toppen 

over brannårsaker med elektriske årsak. Mange lar vaskemaskin og 
tørketrommel gå om natta etter at man har lagt seg. Bruk derfor slike 
apparater kun når du selv er til stede og kan følge med.
•	Enkle løsninger er å bruke tidsur. Disse kutter strømmen etter en gitt tid. 

Når det gjelder sikkerhetsutstyr i hjemmet er det påbudt med  røykvarslere 
i egen bolig og fritidshus. Like fullt er det ikke alle som følger dette. 
Åtte av ti som dør i brann omkommer i egen bolig. Nesten halvparten 
 omkommer i boliger uten fungerende røykvarslere. Pass derfor på at 
du har røykvarslere plassert ut på strategiske plasser og at disse har 
 fungerende batteri som skiftes årlig. 

Sist men ikke minst bør du og alle i boligen vite 
hvor slukkeutstyret står plassert, samt hvor 
rømningsveier er. Vår klare anbefaling er at 
alle gjennomfører brannøvelse i eget hjem. 
Det er for sent å tenke på dette når brann 
først har oppstått!

Kjell Magnar Lekang, 
IKTrådgiver

IT-hjørnet

BONORD
SKOLEN  2013

HARSTAD

PORTALKURS

Tema Bruk av styreportalen, særlig egnet for nye brukere
Tid Mandag 26. august, klokken 18:0020:00
Sted Egne lokaler

INNFØRING I STYREARBEID OG BOLIGJUS

Tema Innføring i styrearbeid, og boligjus
Tid Torsdag 23. mai, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser Ronny Jørgensen og Tony Winkler

INNFØRING I STYREARBEID OG BOLIGJUS

Tema Boligjus, muligheter for tilpassing av vedtekter og tema 
etter innspill fra interesserte

Tid Torsdag 12. september, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser Ronny Jørgensen og Tony Winkler

BUDSJETTKURS

Tema Budsjettforslag vs regnskap, planlegging, felleskostnader
Tid Torsdag 3. oktober, klokken 18:00 – 21:00
Foreleser Tony Winkler og Vegard Antonsen

TEKNISKE SEMINARER – ARRANGERES I BEGGE BYER

Tema Plussplan . Betydningen av vedlikeholdsplanlegging
Tid April
Foreleser Tom Boholm og Rune Wara
Tema Innglassing av balkonger og fasader
Tid Mai
Foreleser Teknisk avdeling i samarbeid med Balco
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5000 i «innflyttingsgave»
29 år gamle Stein Fagermo er på husjakt, og derfor meldte han seg inn i BONORD i desember. Det resulterte i at han vant 5000 kroner i verve premie for 
å ha blitt medlem. Administrerende direktør Svein Dalsbø i BONORD overrakte premien, sammen med leder av kundesenteret, Hanne K. Indal.

− Dette var veldig uventet! Stein André 
Fagermo blir nesten stum av overraskelsen som 
overrekkes han inne hos BONORD i Tromsø. 

De 5000 kronene ligger inne i et sentrums
gavekort, som han kan bruke på 160 butikker 
i Tromsø. Samtidig får han en liten bukett 
 blomster til å pynte opp med hjemme i leilig
heten på Kvaløya.

− Jeg meldte meg ikke inn på grunn av at 
det var en kampanje, mer fordi jeg så smått 
har begynt å se meg om etter en leilighet jeg 
kan kjøpe. Da tenkte jeg at det kan være lurt å 
være medlem i BONORD slik at jeg kan bruke 
forkjøpsretten, sier Fagermo.

STADIG MER PÅ FORKJØPSRETT
− Veldig lurt tenkt, roser Svein Dalsbø i 
BONORD.

− I det pressede boligmarkedet som  
Tromsø har nå ser vi at stadig flere leilig
heter tas på forkjøpsretten. Når du melder 
deg inn med forkjøpsrett slipper du å delta i 
 budrunden, men får tilbud ut fra ansiennitet 
om å ta over når selger har akseptert et  
bud.

− Ja, jeg må sette meg bedre inn i hvordan 
dette fungerer, sier Fagermo.

− Visste du at det følger mange lokale og 

Han hadde ikke regnet med å få «innflyttingsgave» da han meldte 
seg inn i BONORD. Men det å bli medlem i boligbygge laget 
 resulterte i en hyggelig over raskelse på 5000 kroner.
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5000 i «innflyttingsgave»

I det pressede bolig
markedet som Tromsø 
har nå ser vi at stadig 
flere leiligheter tas på 
forkjøpsretten.
Svein Dalsbø, adm. dir. BONORD Dagen i fjor var en stor suksess, og daglig 

leder Bård Adolfsen tror det kan bli like bra 
i år.

− Det er medlemmer som tar kontakt 
med oss for å høre hvilken dato vi skal ha 
i år. Med 10 prosent avslag på alle varene 
blir det fort en del å tjene for de som 
trenger nye dekk, sier Adolfsen. Nytt av 

året er at fusjonen i bolig byggelaget betyr 
tilsvarende medlemslørdag hos Vianor i 
Harstad.

Populariteten på medlemsdagen hos 
Vianor dokumenteres enkelt: I fjor omsatte 
Vianor i Tromsø for 300.000 kroner denne 
dagen.

Inviterer til den 
store dekkdagen
Sett av dagen! Lørdag 13.april holder Vianor i både Tromsø og 
Harstad medlemsdag for alle medlemmene i BONORD.

Dekkspesialistene hos Vianor Tromsø, er sammen med avdelingsleder Bård Adolfsen (i 
midten), klare for dekkdagen 13.april. 

nasjonale medlemsfordeler med medlems
kortet? spør leder for BONORDs kundesenter, 
Hanne K. Indal.

Stein André Fagermos spørrende ansikts
utrykk avslører at svaret er nei.

− Hvis du bruker medlemskortet ditt får 
du rabatt hos mange butikker og firma både 
i Tromsø og Harstad. For eksempel får du 
billigere strøm hos Ishavskraft. Og ved å 
aktivere kortet ditt på nett kan du også bruke 
våre nasjonale avtaler, for eksempel på hotell 
eller forsikring. Det kan være adskillige tusen 
å spare i løpet av et år, hvis du er flink å bruke 

medlemskortet ditt! forklarer Indal.
− Oi! Fagermo er fortsatt overveldet.

GOD RESPONS
− Vi ønsker spesielt å rekruttere unge på vei 
inn i boligmarkedet. I fjor hadde vi særdeles 
god respons på juniorkampanjen vår. Mange 
besteforeldre har valgt å gi medlemskap i 
BONORD i gave til sine barnebarn slik at de 
har god ansiennitet når de en gang skal ut på 
boligmarkedet. Juniormedlemskapet koster 
bare 100 kroner i året fram til du fyller 18, 
forteller Hanne Indal.

− Dette medlemskapet hørtes så bra ut at 
jeg tror jeg må hjem å verve broderen, smiler 
Fagermo.

− For oss er det gledelig å se at vi får mange 
unge nye medlemmer. Denne kampanjen 
som vi kjørte før jul er vi veldig godt fornøyd 
med, men det er klart at nytten av et medlem
skap er der uansett alder du er i. Hvis du har 
hatt enebolig i alle år og ønsker deg over i en 
leilighet etter hvert, er medlemskapet som kan 
gi forkjøpsrett en smart begynnelse på den 
prosessen, sier direktøren i BONORD.
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SOM MEDLEM I 
BONORD FÅR DU…
•	…forkjøpsrett ved kjøp av boliger i Tromsø, 

Harstad, Bodø, Trondheim, Bergen, Oslo og 
Stavanger.

•	…en rekke lokale og nasjonale medlems-
fordeler, se oversikt på www.bonord.no 
eller på side 38 og 39 i dette magasinet.

•	Den årlig kontingent koster kroner 300,- 
for deg over 18 år og kroner 100,- for deg 
under 18 år. En sum du raskt tjener inn 
mange ganger om du bruker medlemsra-
battene lokalt og nasjonalt.

fakta

Flere gode fordeler
i fordelskortet
I BONORDkortet som følger med denne utgaven av Bolyst ligger det 
mange spennende fordeler og venter på deg. Nå får du for eksempel 
rabatt på alle Thonhotellene her til lands.

− Aller først må du huske å aktivere fordelskor
tet ditt. Det gjør du ved å gå inn på nettsiden 
vår. Se nærmere beskrivelse i brosjyren som 
er vedlagt denne utgaven. Hvis du allerede 
har aktivert medlemskortet ditt så gjelder det 
fortsatt. En aktivering trenger du bare å gjøre 
en eneste gang, informerer leder for kunde
senteret i BONORD, Hanne K. Indal.

Ved å aktivere fordelskortet 
får du inntil fem prosent 
kjøpebonus på alt 
du handler når du 
bruker kortet. 

− Her i Tromsø 
gjelder dette 
for eksempel 
på Lampe
huset som er 
en nasjonal 
partner. Vi jobber 
med å få flere 
lokale partnere til å 
komme med i fordels

kortordningen. Foreløpig gjelder de vanlige 
medlemsrabattene, men på sikt håper vi også 
å kunne tilby kjøpebonus i våre lokale partner
avtaler, sier Indal.

MANGE NYE FORDELER
Ferieselskapet Sembo er et tilbud for deg som 
ønsker å planlegge alt selv men som likevel 
vil ha muligheten for gode rabatter og tilbud 

på reise, overnatting og for  eksempel 
leie bil. Du kan velge mellom mer 

enn 50 000 hotell, hus og 
leiligheter i 136 land. Stedene 
som er  merket med symbolet 
«Selected by Sembo». Med 
Sembo er du også trygg for 
å få pengene tilbake om noe 
uforutsett skulle oppstå, se 
nærmere vilkår på  

www.sembo.no.
Thon hotels er kommet inn 

i fordelspakken. Det betyr at du 
som BONORDmedlem alltid får 

Aktivering av 
 kortet trenger du 
bare å gjøre en 
eneste gang.
Hanne K. Indal, leder i 
 kundesenteret i BONORD

Nå kan du bruke medlemskortet i BONORD på alle Thon-hotellene i Norge og Sverige. Dette rommet 
finner du i Thon Hotel Lofoten.              FOTO: THON HOTELS

egen medlemspris på rommene. I Budget
gruppen koster et dobbeltrom 695 kroner, 
mens City og Conferencehotellene koster 
850 kroner for ett dobbeltrom. Du kan bruke 
BONORD medlemskortet på overnattinger ved 
 Thonhotell både i Norge og Sverige.

En fullstendig oversikt over de mange nasjo
nale og lokale medlemsfordelene finner du på 
nettsidene til BONORD, www.bonord.no.

På denne nettsiden finner du muligheter for 
å spare litt kroner og reise tryggere når du 
 pakker reisen din selv.
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•	Adresse: Havnegata 1, 9404 Harstad
•	Telefon: 76 89 91 00
•	For BONORD medlemmer:  Minimum 

30 prosent avslag på møbelkjøkken, 
og 25 prosent avslag på garderobe og 
bad. 

partner

Nova Interiør er landsdelens største produsent 
av kjøkken, bad og garderobeinnredninger, 
og feirer i år 50 år med egenproduksjon av 
kjøkken fra fabrikken i Tromsø.  Nova har 
vært TBBLpartner i mange år, og brukte 
 fusjonen mellom TBBL og HABO som en ekstra 
 inspirasjon for å endelig få på plass avdeling 
i Harstad. I oktober i fjor åpnet de en ny butikk 
i Havnegata, og responsen fra kunder i fest

Kvalitet på millimeteren
spillbyen i nord har ikke latt vente på seg. 

– Vi sprengte alt av prognoser allerede før 
jul og siden har det bare fortsatt, forteller 
avdelingsleder Vivi F. Georgsen. Sammen med 
Andrea Dahlberg og Eskil Andreassen opplever 
hun travle og hyggelige dager i butikken i 
Havnegata. 

STOR UTSTILLING
I lyse og trivelig lokaler er det utstilt ikke 
 mindre enn 13 lekre kjøkken. I ro og mak, 
gjerne med en kopp kaffe i handa, kan 
 kundene se de ulike løsningene som kan 
inspirere og forenkle hverdagen på kjøkkenet.  
I butikken er det også en stor utstilling av 
baderomsinnredning og garderobeløsninger.

Den korte leveringstiden på 12 uker, nærhet 
til produksjonstedet i Tromsø, og at innredningen 
leveres i ferdig sammensatte moduler, er faktorer 
som Georgsen mener gjør Nova til en vinner.

– Bare det at kunden kan få innredningen 
tilpasset på millimeteren uten at det skal koste 
skjorta teller mye. Tenk på alle de som overtar 
ett eldre hus med alt annet en standardmål 
på benker og skap. Vi kan hjelpe dem med 
nytt kjøkken tilpasset deres ønsker, behov og 
muligheter, sier avdelingslederen.

ALT PÅ EN PLASS
I løpet av den korte tiden har Nova etablert et 
godt nettverk og er allerede inne på flere små 
og store prosjekter i privat og offentlig regi.  

– Det er spennende tider, optimismen rår i 
byen og vi er med. Vi er nærmest en komplett 
leverandør og tilbyr både hvitevarer, parkett, 
kitchenboard og dekor. Det at kunden får alt 
på et sted forenkler mye i en hektisk bygge
periode, og nettopp det får vi  gode tilbake
meldinger på, sier Georgsen. 

Eskil Andreassen, avd.leder Vivi F. Georgsen og Andrea Dahlberg har travle dager i de nye lokalene.
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Døgnåpen 
miljøvakt
Stadig flere borettslag i Tromsø velger å bruke vekterne i Trygg Vakt 
som en ekstra garantist for orden, trygghet og trivsel. Trygg Vakt gjør 
alt fra å dempe festbråk til å fjerne tagging eller feilparkerte biler. 

Daglig leder Jørn Olsen velger likevel å 
begynne med å anbefale godt naboskap som 
den beste tryggheten i hverdagen. 

− Å ha en god nabo som man kan stole på 
er en trygghet i seg selv. Samtidig kan naboer 
hjelpe hverandre med å passe på. 

Han tenker spesielt på dette nå når påsken 
står for døren og mange reiser bort.

− Snakk med naboen din om at du skal 
bort, få noen til å se til huset ditt slik at det ser 
bebodd ut! 

Og så er Trygg Vaktsjefen streng når det 
kommer til sosiale medier.

− Hvis du har en åpen profil på Facebook er 
det ikke særlig smart å erklære for all verden 
at du skal reise bort, eller at du oppdaterer 
profilen din fra alle andre steder enn hjemme.

LEVER AV Å BRY SEG
Når det gjelder det å passe på og å bry seg, er 
dette noe Trygg Vakt lever av å ta seg av. De 
tilbyr alarm til eldre som de kan kommunisere 
direkte med brukeren på, og vaktselskapet kan 
til og med leies inn i ferier som «den hjelp
somme naboen» som måker snø eller klipper 
gress, vanner blomster og tar inn posten. 
Totalt er det nå 1400 boliger og 400 bedrifter i 
Tromsø som er tilknyttet Trygg Vakt.

For borettslag i Tromsø har Trygg Vakt 
 utviklet en spesiell tjeneste som miljøvakt.

− Det begynte med at ett borettslag i byen 
hadde trøbbel med litt hærverk og tagging i 
fellesarealene. Sammen med dem utviklet vi 
en tjeneste som i praksis betyr at vi fungerer 
som styrets forlengede arm, 24 timer i døgnet. 
Hvis det oppstår festbråk, eller skjer ting i 
fellesareal som må ryddes opp i, er det bare å 
ringe til oss. Som oftest kan vi rydde opp der 
og da, men det har også hendt at vi har måttet 
kontakte politiet.

Jørn Olsen ønsker ikke å dramatisere noe, 
men viser til at det gjerne oppstår litt forskjellig 
når flere hundre mennesker bor tett. Totalt har 
de nå avtale med 10 borettslag og er repre
sentert i alle byens bydeler.

FLERE TURER DAGLIG
− Vi har kalt det miljøvakt, både fordi vi ivaretar 
bomiljøet men også fordi vi har en sjekk av ytre 
miljø, blant annet med tanke på forurensing.  
Vi tar oss av det hvis noen deponerer gamle 
biler eller bilvrak på fellesareal, eller om noen 

driver med ulovlig lagring av et eller annet. 
Daglig er Trygg Vakt innom hvert borettslag 

flere ganger. De kjører også faste runder om 
natten. Ikke for noe annet enn å foreta sine 
faste sjekkrunder.

− I og med at vi har to biler ute hele døgnet, 
har vi kort responstid om det går en alarm eller 
noen vil ha tak i oss.

Ser de noe mistenkelig eller noen som opp
fører seg mistenkelig, tar de direkte kontakt.

− Våre ansatte har fagbrev i sikkerhetsfaget. 
De er utdannet til å ta seg av situasjoner som 
folk flest kanskje forsøker å unngå, forklarer 
Olsen.

Hver gang de får en melding som de følger 
opp, lager de en rapport.

− Her anonymiseres den som melder, men 
hvis du har noen i en leilighet som til stadighet 
forstyrrer naboene, kan du ved hjelp av disse 
loggene om så igangsette en utkastelses
prosess fordi styret her får dokumentert hvor 
ofte og hvilken type bråk det dreier seg om.

Daglig leder Jørn Olsen i Trygg Vakt AS har mange boretts lagskunder som de er miljøvakt for. Det betyr i praksis at vaktselskapet rydder opp hvis noen ringer.

Til enhver tid er to biler fra Trygg Vakt ute i 
Tromsøs gater. 
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Sjekkliste når du 
forlater boligen
Når du forlater boligen din er det tre 
 potensielle farer boligen din er utsatt for: 
Brannskade, vannskade eller innbrudd. 

Gå alltid en låserunde før du forlater boligen 
hvor du sjekker følgende.
1. Sjekk at alle vinduer og dører er lukket og 

låst.
2. Ta ut stikkkontakter på elektriske 

 gjenstander som ikke trenger å stå på, 
for eksempel TV, datamaskiner, TVspill, 
 kaffetrakter osv.

3. Etterse varmekilder som skal stå på, og 
påse at ikke gardiner eller puter og pledd 
henger eller ligger for tett inntil.

4. Trekk for gardiner i rom der du har mye 
 «fristende» utstyr som det er enkelt å få 
øye på om noen ser inn gjennom vinduet. 
Eventuelt skjul gjenstandene.

I fellesanlegg som garasjer påser Jørn Olsen 
og hans kollegaer at bare de som har lov til det 
får stå parkert.

Gull og sølv  
mest attraktivt
Etter som elektronikk er blitt billig i innkjøp 
er det stadig vanskeligere å omsette stjålne 
gjenstander som for eksempel TV’er på gata. 
Derfor er tyvene nå mest ute etter smykker og 
gjenstander av gull og sølv, ting som det er 
forholdsvis enkelt å omsette uten at du trenger 
å fremlegge opprinnelse eller dokumentere at 
det er ditt.

•	Etablert: 1987
•	Antall årsverk: ca 26
•	Medlemmer av BONORD får rabatt på 

 sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

POSTKASSETYVERIER ØKER
Trygg Vakt har lang erfaring fra Tromsø og en 
grei føling med hvilken type kriminalitet som er 
aktuell i de ulike sesongene. 

− Vi i nord har heldigvis vært forskånet fra de 
innbruddene de har hatt mye av på  Østlandet 
i det siste, med bander som rett og slett 
 tømmer hele huset ditt. Det vi imidlertid ser 
er at  andelen postkassetyverier er på vei opp. 
Stadig flere opplever å bli frastjelt viktig post fra 
postkassen sin. Spesielt er steder hvor mange 
postkasser står samlet utsatt. De er ute etter 
person nummer, minibankkort og pinkoder. 

Olsen er opptatt av å formidle at det er lurt å 
tenke sikkerhet i det meste du foretar deg. Selv 
går han alltid låserunde i boligen før han drar 
bort, og sørger for å ha et brannslukkingsap
parat ved sengen sin på soverommet.

− Jeg tenker at enten kan jeg slokke meg vei 
ut hvis det skjer noe, eller jeg kan overrumple 
en innbruddstyv med å fyre apparatet av på 
vedkommende. Uansett er det viktig å tenke 

Daglig leder Jørn Olsen i Trygg Vakt AS har mange boretts lagskunder som de er miljøvakt for. Det betyr i praksis at vaktselskapet rydder opp hvis noen ringer.

sikkerhet i boligen på vegne av seg selv og 
familien. 

Mange vurderer boligalarm fordi du ikke 
bare da får en sikring mot innbrudd, men også 
seriekoplete brannvarslere − alt med direkte 
varsling til vaktselskapet. 

− Vi vil også kunne følge med og se når det 
skjer et langvarig strømbrudd som kan sette 
frysere ut av spill eller medføre at det bør 
gjennom føres en sjekk av boligen. 

partner
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Husets vanskeligste lys
I kulda fører downlights på badet 
til is på mange loft. – Grunnlaget 
for mange uforklarlige lekkasjer 
om våren legges nå, sier Roy 
Malmo Nilsen i Anticimex. 

Downligts på badet er stemningsfullt, men kan skape store problemer om arbeidet ikke er ordentlig utført. Grunnlaget for lekkasjer og senere muggsopp 
legges nå.  FOTO: COLOURBOX

Slik kan det se ut under gulvplatene på loftet 
når badet under har feilmonterte downlights. 
Her har muggsoppen hatt gode vekstvilkår på 
grunn av konsens. 

FOTO: ANTICIMEX

En stjernehimmel av downlights skaper 
stemning på badet. Men det er også det mest 
risikofylte rommet å montere dem i.

– Downlights bør ikke monteres i himling 
mot kaldt loft eller i skråtak på loft uten at 
det tas spesielle forholdsregler. Baderom er 
varme og har høy luftfuktighet. Det er ikke 
mange millimeterne med utetthet rundt lysene 
som skal til før liter på liter med kondensvann 
slipper ut i takkonstruksjonen, sier Roy Malmo 
Nilsen i inspeksjonsselskapet Anticimex.

Varmluft er lettere enn kald og presser seg 
opp og ut der den kommer til. Oppe på loftet 
møter baderomsdampen iskald vinterluft. 
Jo kaldere det er ute, desto mer kondens på 
overflatene.

− Resultatet er at det danner seg iskaker på 
innsiden av yttertaket over isolasjonen. Når 
vårsola tiner isen, kan vannet renne inn både 
her og der uten at man skjønner hva som er 
årsaken, sier Nilsen.

LAGER HULL
Anticimex utfører 20 000 boliginspeksjoner 
hvert år og kommer ofte over råte, sopp og 

muggskader som følge av feilmonterte down
lights på bad.

– Skaden oppstår som regel fordi det lages 
hull i plasten som skal hindre fuktig og varm 
luft i å nå ut i de kaldere lagene. Lysene skal 
monteres inni en damptett plastpotte, men 
det slurves ofte når denne skal skjøtes med 
plasten, sier Nilsen.

I etasjeskillet mot kaldloft ligger et tynt 
plastdekke rett over takpanelet. Dampsperren 
har som funksjon å hindre kondensdannelse. 
Samme dekke finnes i ytterveggene.

EKSTRA TAK
SINTEF Byggforsk anbefaler at man monterer 
downlights i en nedhengt himling, det vil si at 
man lager et ekstra tak under det opprinne
lige. På den måten slipper man å lage hull i 
dampsperren.

– Det gjør også at man ikke trenger å fjerne 
viktig isolasjon. Deler av isolasjonen fjernes 
for å få plass til lysene, men det betyr også økt 
sjanse for at varmluft kommer gjennom. Varme
tapet gir både høyere strømutgifter og istapper 
som følge av snø som smelter på taket, sier 



Vi har vært samarbeidspartner med TBBL gjennom 8 år

Det gode samarbeider og de gunstige medlemsfordelene fortsetter med BONORD. 
Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmer i BONORD får rabatterte salærsatser ved 
advokatbistand fra vårt kontor. 

Med våre 12 medarbeidere, hvorav 9 advokater er vi Nord-Norges største selvstendige advokatkontor. 
Vi yter advokattjenester innenfor de fleste rettsområder, herunder generell forretningsjus, 
kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, entrepriserett, ekspropriasjons- og skjønnsrett, fast eiendoms 
rettsforhold, energirett, skatterett, personskade- og erstatningsrett, familie-, arv- og skifterett, 
bobehandling og strafferett.

Du finner mer informasjon om oss på www.rekve-pleym.no
 
Postadresse: Postboks 520, 9255 Tromsø  - Tlf: 77 75 12 00         
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Du bør sjokklufte 
om vinteren
I vinterkulda bør du gi boligen to raske 
utluftinger om dagen for å bli kvitt helse
skadelig støv.

– Inneluften er aldri så dårlig som om 
vinteren. Vi fyrer, stenger ventiler og slipper 
inn lite frisk luft. Slikt blir det mye svevestøv 
av, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i konsu
lentfirmaet Mycoteam. Nesten uansett hvor 
forurenset uteluften er om vinteren, er inne
luften verre, viser undersøkelser Mycoteam 
har gjennomført.

– I motsetning til hva mange tror, kommer 
luftforurensing i all hovedsak innenfra, ikke 
utenfra, sier Kolbjørn Mohn Jenssen.

Når man minsker tilførselen av frisk luft 
utenfra, virvles det opp mer støv inne. Det 
fører både til flere hybelkaniner og mer 
svevestøv som vi puster inn. Svevestøv 

inneholder kjemiske spor av alt vi omgir oss 
med, fra stekeos til hårspray og løsemidler.

Mohn Jenssen anbefaler at vi gir boligen 
jevnlige og skikkelige utluftinger om vinteren.

– Sett vinduene på vidt gap noen få 
minutter, slik at det blir gjennomtrekk, aller 
helst to ganger om dagen. Utluftingen 
trenger ikke vare mer enn fem minutter. Da 
er du kvitt overskuddsstøvet. Du trenger ikke 
være redd for stort varmetap, fordi varmen 
i et oppvarmet bygg i hovedsak ligger i 
 bygget, og ikke i luften.

Dugg på vinduer kan være et varsel om 
for dårlig utlufting, faktisk kan du i eldre hus 
ofte få fuktskader om vinteren. Pågår det 
over lengre tid, kan misfarging bak senger 
og skap kan være tegn på mer omfattende 
problemer, for eksempel muggsopp.

Her er det laget hull i plasten og potte 
 mangler over lyspunktet.  FOTO: ANTICIMEX

sivilingeniør Trond Bøhlerengen i SINTEF.
Feilmonterte downlights kan også være 

brannfarlig. Anticimex har eksempler på at 
den beskyttende potta mangler og isolasjon 
kan drysse fritt ned på den varme pæra.

– I et nytt hus er sjansen større for at 
det går bra med downlights på badet, fordi 
ting blir gjort i riktig rekkefølge. Det er ved 
ettermontering at snarveiene tas for å kutte 
kostnader, med innslag av ufaglært egen
innsats eller at elektrikeren gjør snekkerens 
jobb, sier Roy Malmo Nilsen.



Uglen Ulf har svaret

32 barnesida

VET DU SVARET?

VITSER

1. Navn på redskap som du bruker til klipping? 
2. Hvilket «hvitt» eller brunt pålegg er vanlig å ha på brødskiva?
3. Hva heter hår som henger ned i panna? 
4. Spøkefullt kallenavn på en person som ligger mye på sofaen?
5. Hva heter mandarinfrukten uten steiner?
6. Hvilken liten hest er vanlig på Island? 
7. Hva kalles munnen til fugler? 
8. Et annet ord for å kysse?

Send inn svaret og ditt navn og adresse til BONORD, 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 «JULAFTEN» riktig løsningsord. Oda Evensen på 6 år var 
en av de som hadde riktig svar, og hun er trukket ut til å få en overraskelse fra BONORD i posten. 

Klokke
– Pappa, kan jeg få en 
klokke? 
– Hvis du venter til min blir 
to, skal du få den ene.

Tannpirker
– Kelner, kan du skaffe 
meg en tannpirker?
– Bare vent litt, så blir en 
snart ledig. 

I regnet 
Hva blir hester som er 
ute i regnet?  

Svar: De blir våte

Stilling 
Hva blir 2 – 2? 

Svar: Uavgjort

Urettferdig 
Det var en gang 
en gutt som gikk i 
skogen. Så skled han 
på en stamme. Hva 
sa han? 

Svar: Til urskogen

Flygende gris
Hva sier en gris som 
kan fly?

Svar: Griseflaks!

Kongen hos  
tannlegen
Hvorfor gikk kongen til 
tannlegen?

Svar: For å få krone 
på tennene.

Å dekorere, trille, eller lete etter egg i påsken er vanlig i store deler av verden, 
men mange land har også sine egne spesielle tradisjoner. Her er noen av dem:

I Australia har de ørkenmusen «Bilby» som påskedyr istedenfor haren som vi 
har i Norge. Blant barna i nabolandet vårt Sverige var det tidligere populært å 
gi påskebrev til hverandre. De leverte selv brevene utkledd som påskekjerringer. 
 Teksten skulle helst rime, og brevene inneholdt gjerne en karamell. I Frankrike 
og andre europeiske land gjemmes påskeegg ute i busker og trær for at barna så 
skal lete etter dem. En påsketradisjon i  Slovakia er at unge menn heller iskaldt 
vann over unge jenter under en spesiell seremoni andre påskedag. Dette skal 
gjøre godt for jentenes helse. Som takk gir de påskeegg til guttene. På vestkysten 
av Mexico er skilpadde kjøtt viktig i påsken, og hvert år slaktes flere tusener av 
skilpadder. Dette har å gjøre med at det etter katolsk skikk ikke er lov å spise rødt 
kjøtt på denne tiden av året. Å fange skilpadder ble forbudt i 1990 siden arten er 
utrydningstruet, men fangsten skal likevel foregå fortsatt.

KILDE: AFTENPOSTEN.NO

Hvordan feires påsken i 
andre land? 

GÅTER

Fotball
Læreren: – Hvor ligger 
Liverpool?
Eleven: – På ellevte plass i 
Premier League. 

Bent
Alle barna lekte kirurg 
unntatt Bent, han måtte 
være pasient.

Bille i suppa
Gjesten: – Det er en bille i 
suppa mi! 
Kelneren: – Ja, flua er på 
ferie.

Det ordet som danner seg loddrett i første rute er 
løsnings ordet. Et hint denne gangen er at løsningsordet 
står som en del av et ord en annen plass på denne siden.

1
2
3
4
5
6
7
8

Australia’s «Bilby» i hvit og 
mørk sjokolade.



På vegne av Unison Forsikring AS 

Arkivbilder fra NBBL

G
lød

03712

LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole 

på de som forsikrer deg. Nå har 47 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord gått 

sammen for å tilby våre 530 000 medlemmer forsikring av det de er mest glad i. Vi kjenner 

medlemmene våre, og vet at skikkelige folk fortjener skikkelig forsikring. Og ønsker du å bytte 

forsikring er det enkelt – vi gjør jobben for deg. Uansett om du vil forsikre sølvtøyet, bilen eller 

skal ut å reise bør du sjekke ut hva Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby. 

Kontakt ditt boligbyggelag eller ring oss på 03712. 

www.bblf.no
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på de som forsikrer deg. Nå har 47 boligbyggelag fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord gått 

sammen for å tilby våre 530 000 medlemmer forsikring av det de er mest glad i. Vi kjenner 

medlemmene våre, og vet at skikkelige folk fortjener skikkelig forsikring. Og ønsker du å bytte 

forsikring er det enkelt – vi gjør jobben for deg. Uansett om du vil forsikre sølvtøyet, bilen eller 

skal ut å reise bør du sjekke ut hva Boligbyggelagenes Forsikring kan tilby. 

Kontakt ditt boligbyggelag eller ring oss på 03712. 

www.bblf.no
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Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en fi lm du gjerne skulle sett 
starten på? Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk 
starte fi lmen eller programmet forfra, og få med deg alt helt fra start. 
Enkelt og genialt. 

Start Forfra er bare en av fl ere nye, spennende tjenester 
Canal Digital Kabel-TV lanserer denne våren.

Fortsettelse følger – følg med på canaldigital.no/t-we

– Vi må starte forfra, Jack. 
Stig-Henrik kom hjem fra treninga nå.

Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en fi lm du gjerne skulle sett 

Start Forfra
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pippi 
langstrømpe

premierebonord-pris: 180,–*
(Ordinær 280,–)
* Pris gjelder for 2 billetter per medlem.

18.april 2013
Scene Vest
halogalandteater.no

av Astrid Lindgren
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Medlemsfordeler!

• inntil 45% rabatt

• kreditt 30 dager

• inntil 50.000,- i kreditt

• ingen gebyrer

• ingen rente

Byens største 

Elfa-utvalg!

Se og opplev vår helt 

nye Elfa avdeling.

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

Stakkevollvn. 15 • Tlf.: 77 65 97 00   www.neumann.no

B Y G G E V A R E H U S E T  P Å  S TA K K E V O L L V E I E N

Som BoNord-medlem har du ekstra gode priser 

på hele vårt Elfa sortiment hele året igjennom.
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Blå kraft fra luft og vann.

Ishavskraft leverer 100% fornybar  
og kortreist kraft fra verdens blåeste landsdel. 

Nå kan du nyte godt av lave markedspriser 
– og samtidig sikre deg mot store pristopper.  
Med BONORD Felleskraft jobber vi aktivt for at du  
skal få så lav strømpris som mulig hver måned. 
 
Ta kontakt på 04925 eller kunde@ishavskraft.no, 
om du ønsker mer informasjon eller vil bestille. 

 

BONORD FELLESKRAFT
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Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no	•	Tlf	77	75	12	00
BONORD-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 BONORD-pris på sikrings-
produkter, 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
BONORD-medlemmer har 15 % rabatt på 
følgende varer/tjenester:
 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, 
silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger 
Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00
Vianor HarstadTlf 77 07 97 70
www.vianor.no
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 verkstedpro-
dukter 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 boligven-
tilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og 
 ventilatorer.

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 - balkong innglassing,  
2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. 
Sol- og innsyn skjermingsprodukter: 
20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på 
utvendige solskjermings produkter fra  
Kjells Markiser + øvrig sol skjerming.  
10% rabatt på vindusfolie.

Møbelringen 
www.mobelringen.no	•	Tlf	77	60	03	50
25% rabatt på madrasser med tilbehør fra 
merkevareleverandøren Wonderland (ikke 
på kampanjepris), 20% rabatt på diverse 
interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 
7,5% rabatt på stuemøbler (sofa, stoler, 
spisestue, bord, skap etc).

Elektriker/elektriske produkter og 
belysning – JM Hansen Elektrisk og  
Expert Langnes. 
www.jmhansen.no	•	Tlf	77	66	55	00
Installasjon og elektrikertjenester: Elektro-
montør 5% rabatt,  installasjons materiell 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.

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no	•	Tlf	77	60	19	00
BONORD-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.

NorEngros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
Som medlem i boligbyggelaget har du 
følgende rabattavtale:
- 20% rabatt på alle varer (utenom maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
- 40% rabatt på blekk/tonere
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Byggevarer − Neumann Bygg 
www.neumannbygg.no	•	Tlf	77	65	97	00
Inntil 42% rabatt på byggevarer.

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

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no	•	Tlf	77	63	90	00
Nova Interiør Harstad
Tlf 76 89 91 00 www. harstad@nova-group.no

30% på kjøkken
25% på bad og garderobe
5% ekstra på kampanjepriser til BONORD 
medlemmer
Compakt kjøkken nettopris 5%

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.

Ishavskraft
www.ishavskraft.no	•	Tlf	04925	
Ishavskraft tilbyr strømavtale til Bonord 
medlemmer. Felleskraft – følger spot prisen, 
men du kan unngå store prishopp. Måneds-
beløp kr 25,-. Spot- innkjøpspris basert på 
NordPools områdepris + 20,- pr mnd ved 
avtalegiro/efaktura.

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 
www.vvs24.com	•	Tlf	77	69	02	00
BONORD-medlemmer har følgende rabatter:
20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, 
boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 
20% rabatt på rørdeler og 60 kr avslag på 
gjeldende timepris for rørlegger

Håndverkersentralen 
www.handverker.as	•	Tlf	47	90	60	20
Totalleverandør av håndverkertjenester
Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller 
elektriker Gir BONORD-medlemmer 10% 
rabatt avslag på timepris.

Euroskilt AS 
www.euroskilt.no	•	Tlf	77	67	99	44
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende 
priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt 
- Avsperring - Master, stolper, oppsetnings-
utstyr - Vegsikring, støtabsorberende 
produkter - Øvrige produkter som ligger i 
produkt sortimentet til Euroskilt.
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Renhold og vaktmestertjenester – 
All-tjeneste 
www.all-tjeneste.no	•	Tlf	77	61	50	50
10% rabatt på gjeldende timepris for  renhold 
og vaktmestertjenester. 

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

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,- 

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35Utleie av verktøy og 

 anleggsmaskiner − Cramo AS
www.cramo.no	•	Tlf	77	60	82	50
30% rabatt på leie av bygg- og anleggs-
maskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, 
containere med mer. 

Tromsø Private Omsorgstjeneste AS 
www.privat-omsorg.no
Tlf 77 61 55 77 / 406 22 364
Harstad Private Omsorgstjeneste 
www.privat-omsorg.no	•	Tlf	917	10	017
Respekt - Ydmykhet - Fornøyde kunder - 
Fornøyde ansatte
10% på alle timepriser og alle tjenester. 
Eksempel på tjenester er: Hjemmehjelp, 
sykepleiertjenester, personlige hygiene,
støttekontakt, ledsager, snømåking, plenklipp 
og andre vaktmestertjenester. 15% rabatt på 
vaktmestertjenester.

Låsservice Nor as, 9408 HARSTAD
www.laasnor.no  Tlf. 77 00 19 20  post@
laasnor.no Nøkler, låser, mekaniske og 
elektromekaniske sikkerhetsprodukter. Utstyr 
for brann- og rømningsdører.
20 % rabatt på TrioVing mekaniske låser og 
beslag, 10 % rabatt på TrioVing elektrome-
kaniske låser.
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Raimond Sørensen

414 74 856

raimond.sorensen@garanti.no

Leif-Harald Svendsen

916 09 643

leif.harald.svendsen@garanti.no

Ragnhild Bjørnflaten Walthinsen

411 40 757

ragnhild.walthinsen@garanti.no

Ønsker du høy pris for din bolig? Velg GARANTI
GARANTI Eiendomsmegling er spesialist på salg av borettslagsleiligheter og den megleren som selger desidert 
flest slike. Fra før innehar vi de fleste prisrekordene på solgte borettslagsleiligheter, og i 2012 oppnådde vi flere 
nye. Vi tror det samme vil være tilfelle i 2013. Dersom du er opptatt av å få en toppris på din borettslagsbolig, 

ringer du oss i dag for en uforpliktende verdivurdering.

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
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