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ledeR
FORKJØPSRETTEN 
STADIG VIKTIGERE

Svein dalsbø
Administrerende 
direktør

sOM MeDLeM av BOnOrD oppnår du mange 
fordeler. De fleste kjenner til at våre medlemmer 
får rabatter innen områdene bolig, fritid og kultur. 
Strøm, byggevarer, forsikringer med mer har i 
lang tid vært tilbud som våre medlemmer i stor 
grad har benyttet seg av.

Den viktigste fordelen, forkjøpsretten, er 
kanskje den fordelen som folk flest er minst 
oppmerksomme på. Dette er nå i ferd med 
å endre seg vesentlig, og våre medlemmer 
 bruker forkjøpsretten i langt stadig større 
grad enn tidligere. Av  samtlige  omsetninger i 
Tromsø og Harstad hvor BONORD-ansienniteten  
kan benyttes, ble denne  avgjørende for 38 
prosent av alle kjøp i 2013 hvor forkjøpsrett 
var lyst ut. Tilsvarende for 2012 var 24 prosent. 
Forklaringen på dette er enkelt. I en situasjon 
hvor antall boliger for salg er begrenset, vil 
mange benytte  ansienniteten i BONORD til å 
skaffe seg bolig i dagens tøffe boligmarked. 

FOr Mange BLir MeDLeMskaPet nøkkelen 
til å komme inn i boligmarkedet.

BONORD har over en toårs periode solgt ut 
35 utleieboliger på Tomasjord i Tromsø. Dette 
er relativt rimelige 2- og 3-roms leiligheter 
som har vært svært populære spesielt blant 
ungdommen i Tromsø. Av disse 35 leilighetene 
er hele 80 prosent tatt på forkjøp.

For disse kjøperne har eget, foreldres eller 
besteforeldres, langvarige medlemskap i 
BONORD vært særdeles nyttige. De har klart å 
komme seg inn på et av landes mest krevende 
boligmarkeder til en overkommelig pris.

Også for de som skal inn på leiemarkedet 
er medlemskapet nyttig. Ventelista for å få 
leie boliger på de gjenværende 58 utleie-
leiligheter vi har på Tomasjord har i de senere 
år vært svært lang. Fra høsten 2013 har vi 
valgt å tildele bolig etter medlemsansiennitet 
i BONORD, så også her gir medlemskapet deg 
fordeler.

ikke Bare i trOMsø og Harstad kan 
ditt medlemskap i BONORD komme 

til nytte. Gjennom Storbybolig 
kan medlemmer få forkjøpsrett 
til kjøp eller fortrinnsrett til 
leie, i landets største byer 

som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og 
Bodø. Dermed er det mulig for BONORDs 
medlemmer til å få tilgang til husvære i alle de 
store universitetsbyene i vårt langstrakte land.

Dette er ikke aktuelt for deg? Du har ikke 
tenkt å flytte? 

Husk Da På at medlemskapet kan overføres 
til barn, som eksempelvis kan benytte forkjøps-
retten i andre byer enn Tromsø og Harstad. 
Ungdommen flytter i stadig større grad, og 
dette er en sentral begrunnelse for at vi som 
styrer boligbyggelagene i universitetsbyene 
har funnet sammen i Storbybolig. Økt frihet 
og fleksibilitet er som kjent en viktig fordel i en 
stadig mer mobil verden.

Vi ser at mange har forstått dette, og tegner 
medlemskap i boligsamvirket over det ganske 
land. Ved årsskiftet hadde 900 000  mennesker 
i Norge et slikt medlemskap.

Vårt råd er helt klart: Et medlemskap gir 
betydelige fortrinn i boligmarkedet, så det er 
ingen grunn til ikke å melde seg inn i BONORD 
allerede i dag! 

Medlemmer i 
BONORD kan få 
forkjøpsrett til kjøp 
eller fortrinnsrett til 
leie, i byer som Oslo, 
Stavanger,  Bergen, 
Trondheim og Bodø.
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garantert suksess
GARANTI Tromsø kan se tilbake på et vanvittig vellykket 
2013. Årets megler og årets leder i GARANTI-kjeden finner 
du på dette kontoret, som startet 2014 med å bli kjedens 
beste kontor i januar

Daglig leder Leif-Harald Svendsen ble Årets 
leder i GARANTI-kjeden i fjor. Men det han vil 
fokusere på er at han har en formidabel gjeng 
i ryggen som begynner å mangle veggplass til 
alle diplomene de skaffer seg!

Raimond Sørensen ble Årets megler i 

GARANTI i 2013, mens eiendomsmegler-
fullmektig Ragnhild Bjørnflaten Walthinsen 
kom på 5. plass. I tillegg ble Ingvild Bratterud 
månedens prosjektmegler i juni i fjor. Totalt 
med oppgjørsansvarlig Pat-Karin Sjøttem 
Pedersen og nytilsatt megler Monica Andersen 

har det hardtarbeidende meglerkontoret seks 
medarbeidere.

− Det å komme på topp 10 blant meglerne 
er en fantastisk prestasjon, og vi har altså to 
inne på den lista! Jo da, det har vært et bra år, 
sier Svendsen med et stolt smil.

Kontorene måles opp mot hverandre basert 
på nettoomsetning på meglerhonorar.

Siktet mot toppen 
Sørensen har vært på Topp 10-lista samtlige 
år etter at BONORDs meglerkontor ble en del 
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Gjengen ved dette 
 kontoret koser seg 
på jobb, hvilket 
gir seg utslag i 
 formidable resultater 
på lands basis. Bak 
f.v. Pat-Karin Sjøttem 
Pedersen, Ragnhild 
Bjørnflaten  Walthinsen 
og Leif-Harald 
 Svendsen.  Sittende 
foran f.v. Monica 
 Andersen, Raimond 
Sørensen og Ingvild 
Bratterud.

«Super-megler» 
Raimond Sørensen 
i GARANTI Tromsø 
begynnner å få 
 rimelig mange 
 diplomer på kontor-
veggen sin.  

av GARANTI-kjeden. Han er svært fornøyd 
med å bli beste megler i fjor, etter å ha blitt 
 månedens megler i mai, juli og november.

− Det har helt klart vært et mål å bli 
best. Selvsagt har jeg hatt drahjelp av at 
vi i  perioder av året bare var to meglere på 
 kontoret og fikk ekstra mye å gjøre, men det 
handler om å gjøre en så god jobb som mulig 
hele tiden, sier Sørensen som er kjent for 
å ha en ekstrem arbeidskapasitet. I tillegg 
er  tilknytningen til BONORD nøkkelord for 
GARANTI sin suksess i Tromsø. 

− Jeg jobber gjerne 60-70 timer i uken om 
det er nødvendig. Vi er også det kontoret i 
Tromsø som omsetter flest borettslags enheter, 
og det er et fortrinn vi alltid presiserer. Det 
gir det lille ekstra mot våre konkurrenter i 
et  markedet hvor vi tilbyr omtrent identiske 
tjenester, sier Raimond Sørensen. 

I løpet av 2013 omsatte han totalt 94 brukte 
boliger. 

− Det var et godt år i fjor og da er det veldig 
gøy å være eiendomsmegler. Den indre 
drivkraften og målet om å bli bedre, selge mer 
enn tidligere år, og være selvkritisk i forhold 
til hvordan man jobber, pusher meg framover, 
sier Sørensen.

FaganSvar
Sørensen er fagansvarlig både hos GARANTI 
Tromsø og GARANTI Harstad og er opptatt av 
å gjøre prosessen tryggest mulig for selger og 
kjøper.

− Jeg pleier å legge fram en kabal for 
hva som skal skje videre i prosessen, både 
for  selger og kjøper. Slik er de best mulig 
 forberedt på de ulike trinnene de skal 
 gjennom. Det sparer meg forresten for en  

del telefoner også, sier han med et lite smil.
Sørensen begynte som megler i Tromsø for 

åtte år siden, hvilket betyr at han begynner 
å få en del «faste» kunder. Ifølge statistikken 
 bytter 20 prosent av boligene i et borettslag 
eier i løpet av en femårsperiode, og han 
opplever nå rett som det er at gamle kunder 
som var fornøyd med bolighandelen sist de 
var ute på markedet, gjerne vil bruke han som 
megler igjen når de nå ser seg om etter en 
annen bolig.

− Jeg har vært såpass lenge i bransjen 
nå at jeg uavhengig av hva kontoret får av 
oppdrag, får et jevnt tilsig av kunder som tar 
kontakt fordi de har hatt meg som megler 
tidligere, og det er jo alltid veldig hyggelig, 
forteller Raimond Sørensen. 
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stadig flere bruker forkjøpsretten
I det Trinn 3 nå er ute for salg på Gammelgård, innrømmer 
GARANTI-sjefen i Tromsø at dette prosjektet har slått mye bedre 
an i markedet enn de hadde turt å håpe på. Kanskje derfor har 
ekstra mange brukt forkjøpsretten for å sikre seg drømmeboligen.

Prosjektmegler Ingvild Bratterud melder om en 
interesse for byggetrinn 3 som er like stor som 
de to første trinnene. Leilighetene går unna 
i stort tempo. Første byggetrinn som ble lagt 
ut for salg for ett år siden, ventes å stå ferdig 
allerede i høst. 

− Vi må kunne kalle Gammelgård for en 
udiskutabel suksess, melder Leif-Harald 
Svendsen, daglig leder i GARANTI Tromsø. Han 
mener det skyldes flere faktorer.

− Jeg tror både tryggheten i at det er 
BONORD som er utbygger, størrelsen på lei-
lighetene, prisen og beliggenheten spiller inn 
som suksessfaktorer i Gammelgård-prosjektet.

For eksempel er toromsleilighetene ekstra 
store og dermed ekstra attraktive i Tromsø-
markedet, mener Svendsen. 

Flere på Forkjøp
Attraktiviteten har gjort at mange BONORD-
medlemmer har vært flinke til å bruke sitt 
spesielle trumfkort for å sikre seg ny bolig i 
Gammelgård-prosjektet.

− Nesten halvparten av de leilighetene som 

er solgt til nå er tatt på forkjøpsretten, sier 
prosjektmegler Ingvild Bratterud. På byggetrinn 
en og to var andelen som gikk på forkjøpsrett 
45,8 prosent!

Forkjøpsretten er den viktigste fordelen for 
boligbyggelagenes medlemmer og i 2013 ble 
forkjøpsrett benyttet ved kjøp av 4.900 boliger 
nasjonalt. Dette utgjør 19 prosent av omsatte 
boliger i tilknyttede borettslag. Fra 2006 og 
fram til 2013 varierer bruk av forkjøpsretten fra 
14 til 25 prosent nasjonalt. De laveste prosent-
andelene for bruk av forkjøpsrett sammenfaller 
i noen grad med lave omsetningstall totalt det 
året. 

− For de 35 såkalte «ungdomsboligene» vi 
solgte i Evjenveien var andelen som gikk på 
forkjøpsrett hele 80 prosent, forteller adminis-
trerende direktør Svein Dalsbø i BONORD. 

I 2012 var det i alt 24 prosent av leilighetene 
hvor BONORD-ansiennitet kunne brukes, som 
ble tatt på forkjøpsrett. I fjor økte denne ande-
len til 38 prosent. Dette er tall som involverer 
både Tromsø og Harstad.

Dalsbø er sikker på at det er dagens tøffe 

boligmarked som får stadig flere til å bruke for-
delen som medlemskapet i BONORD gir dem.

vei inn i markedet
− Andelen boliger for salg er begrenset, og 
det er lett å forstå hvorfor flere benytter seg av 
forkjøpsretten, mener direktøren.

Ansiennitet opparbeidet i BONORD kan også 
benyttes ved kjøp av borettslagsleiligheter i 
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø, 
gjennom boligbyggelagenes Storbysamarbeid. 
Det er også enkelt å overføre medlems nummer 
og dermed ansiennitet fra foreldre til barn. 
Eller om så fra besteforeldre til barnebarn. Slik 
får de unge et særdeles godt utgangspunkt 
om de vil kjøpe leilighet i et borettslag i de 
store universitetsbyene i Norge, som alle har et 
utfordrende boligmarked.

all anSiennitet teller
I alt ble det i 2013 solgt 162 boliger hvor 
forkjøpsrett ble benyttet: 129 i Tromsø og 33 
i Harstad. Samlet gjennomsnittlig ansien-
nitet på de 162 omsatte boligene er 18,5 år.  
Gjennomsnittsansiennitet var 17,2 år i Tromsø 
og 23,4 år i Harstad.

Men det er faktisk ikke ofte de virkelig gamle 
medlemsnumrene er i bruk. I Tromsø var ansi-
enniteten fem år for halvparten av boligene 
som ble solgt i fjor med innløst forkjøpsrett. 

Medlemmene bruker ofte forkjøpsretten for å sikre seg de attraktive nye BONORD-leilighetene som bygges på Gammelgård. Nå er byggetrinn 3 ute for salg.  
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trygg på fortsatt 
prisvekst

stadig flere bruker forkjøpsretten

GARANTIs egen «supermegler» fikk like etter årsskiftet 
bekymrede telefoner fra folk som etter å ha sett bolig nyheter 
fra sør, fryktet for prisfall i Tromsø. Raimond  Sørensen roer 
dem helt ned.

− Jeg fikk noen telefoner fra folk som vet de 
skal flytte fra Tromsø til høsten, og som etter å 
ha sett nyhetssendingene om forventet prisfall 
på boliger i Oslo lurte på om de kanskje burde 
selge nå fortest mulig, forklarer Raimond 
Sørensen. Han ba dem vente, og mener seg 
trygg på det rådet. Daglig leder ved GARANTI 
Tromsø, Leif-Harald Svendsen, utdyper:

− Tromsømarkedet skiller seg kraftig ut fra 
resten av landet. Vi har få boliger i omløp 
 samtidig som byen vokser. Det innebærer at 
vi ikke ser de samme tendensene her som 
de største skeptikerne varslet om sørpå. For 
øvrig har ikke de dystre spådommene slått til i 
Oslo ennå, også der holder boligmarkedet seg 
stabilt. 

FortSatt priSøkning
Svendsen har vurdert boligmarkedet i Tromsø 
i en årrekke og har så langt truffet meget bra 
med sine antakelser. Nå har han merket seg 
to hyggelige ting for boligmarkedet i nord, 
som skjedde rett over nyttår. Finansminister 
Siv Jensen valgte å lempe litt på egenkapital-
kravene for boligkjøpere. Nesten samtidig 
presenterte Sparebanken Nord-Norge tidenes 
rekord resultat og lovde å låne ut mer penger 
til boliger.

Alt dette bidrar ifølge Svendsen til at 
etterspørselen etter boliger i Tromsø fortsatt vil 
være stabil, og at prisveksten vil fortsette.

De siste tolv månedene har samlet prisvekst 
på boliger i tilsluttede borettslag i Tromsø vært 
på hele 14,5 prosent. Perioden er målt fra 
januar 2013 til januar 2014.

− Her i Tromsø hadde vi prisvekst både i 
oktober, november og desember da det ble 
meldt om en nedgang i prisene nasjonalt, 
opplyser Svendsen.

Volumet på antall solgte boliger i Tromsø 
totalt i fjor var på samme nivå som i 2012, noe 

Raimond Sørensen beroliger de som er 
 bekymret for prisfall i boligmarkedet Tromsø. 

30 boliger ble solgt med 30 år eller mer 
ansiennitet. Fem boliger ble solgt med 47,5 år 
ansiennitet, det vil si ansiennitet fra BONORDs 
stiftelsesdato. Da er gjerne institusjoner a la 
Tromsø kommune kjøper.

For Harstad var ansienniteten syv år for 
halvparten av boligene som ble solgt i fjor hvor 
forkjøpsrett var brukt.

Kort fortalt fungerer forkjøpsretten slik at 
du melder inn forkjøpsrett på en bolig du er 
interessert i innen en gitt frist. Den av de som 
har høyest ansiennitet blant de som har meldt 
seg, får først tilbud om å kjøpe leiligheten til 
den prisen som selger har akseptert bud på. 
Hvis førstemann takker nei, fortsetter megleren 
å kontakte de andre på lista. Det har vært 
tilfeller hvor BONORD-medlemmer har fått tak 
i leilighet på forkjøpsrett med et medlemskap 
som bare var noen dager gammelt. 

Medlemmene bruker ofte forkjøpsretten for å sikre seg de attraktive nye BONORD-leilighetene som bygges på Gammelgård. Nå er byggetrinn 3 ute for salg.  

fakta

anDeL BOLiger i BOnOrD  
tatt På FOrkjøPsrett:
•	2013: 38 prosent 
•	2012: 24 prosent 
•	2011: 58 prosent 

Svendsen mener vitner om et velfungerende 
boligmarked.

HelSt 400
For tiden er det ifølge finn.no til enhver tid i 
underkant av 250 boliger til salgs i Tromsø. 
Til sammenlikning, da Tromsø opplevde krakk 
i markedet i 2007 var det 850 boliger som lå 
ute.

− Ideelt ønsker vi at antallet boliger til 
salgs i Tromsø skal ligge like i underkant av 
400. Det er gunstig for markedet. Slik tilbudet 
er nå vil prisene fortsette å stige på grunn 
av at etterspørselen er så høy. De mest 
attraktive  objektene går etter første visning 
og som oftest over takst. Vi har eksempler 
på full tegnede lister med interessenter etter 
en visning og kan også ha svært mange budgi-
vere per objekt, men dette varierer veldig. Vi 
har også helt «normale» visninger med 1-5 
interessenter. Poenget er at godbitene går 
fort uansett, og de ble solgt også i 2008 da 
markedet var tregt.



Flere perler ved sundet

I løpet av våren legges det ut 18 nye leiligheter 
i det som blir det tredje byggetrinnet i Sundet.

− Byggestart avhenger selvsagt av salget, 
men vi har stor tro på å komme i gang med 
byggingen i august i år. Klarer vi det er de nye 
leilighetene innflyttingsklare tidlig høst 2015, 
sier distriktssjef Stig Tore Johnsen i Peab 
Eiendomsutvikling AS.

Blokka som nå skal opp er nummer tre av 
i alt fire som skal bygges i Sundet borettslag. 
Borettslaget ligger på fastlandet, like sør for 
innløpet til Tromsøysundtunnelen.

Leilighetene er vest- og sørvendte, har 
helt optimale solforhold og nydelig sjøutsikt, 
forklarer Johnsen.

kun Store leiligHeter
Basert på erfaring fra de første byggetrinnene 
i Sundet, velger Peab og BONORD denne 
 gangen å utelukkende bygge 3-roms og 
4-roms leiligheter.

− Toromsleilighetene har ikke vært så 

etterspurt i dette prosjektet. Derfor tilpasser vi 
oss markedet og bygger større leiligheter, sier 
Johnsen. 

Leilighetene blir bygget med livsløps-
standard, garasjeanlegg i kjelleren og 
 innglasset balkong.

− De er topp moderne etter tidens krav, 
både teknisk og visuelt, sier Johnsen. 
Bruksarealet i de ulike leilighetene vil variere 
mellom 62 og 139 kvm.

− Det er lagt stor vekt på kvaliteter og krav 
til lavenergiboliger. Disse leilighetene har 
 vesentlig mindre energibehov enn andre 
boliger. Innglassete balkonger, balansert 
ventilasjon med tilførsel av filtrert og forvarmet 
uteluft er kvaliteter som preger prosjektet. Det 
er felles garasje under blokkene og sportsbod 
til hver leilighet. Og selvsagt heis fra garasjen 
til alle leilighetene.

meld din intereSSe
GARANTI Tromsø skal stå for salget og Johnsen 
anbefaler interesserte å melde seg til prosjekt-
megler Ingvild Bratterud allerede nå. Slik at de 
får beskjed umiddelbart når prospektene er 
klare og leilighetene legges ut for salg.

Mellom de to eksisterende blokkene kommer blokk nummer tre (illustrert i rødt) i Sundet borettslag.

Distriktssjef Stig Tore Johnsen i Peab Eiendoms-
utvikling AS er glad for å kunne gå i gang med 
byggetrinn III i Sundet snart.
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− Vi holder på med ulike avklaringer nå, men 
er rimelig sikre på salgsstart i mai, sier Bjørn 
Mathisen, regiondirektør i BONORD i Harstad.

Samtidig pågår grunnarbeidet i boligfeltet 
med bygging av veier, og graving av vann og 
kloakk.

− Det er lenge siden det sist ble anlagt et 
så stort nytt boligfelt i Harstad. Vi gleder oss 
veldig til å få dette ut for salg, og de som er 
interesserte kan allerede ta kontakt med meg 
eller eiendomsfullmektig Tone Trøite i GARANTI 
her i Harstad.

BONORD-medlemmer kan bruke forkjøps-
retten sin i prosjektet. Den vil bli lyst ut ved 
salgsstart. Øvre Ruggevik ligger like sør for 
Harstad, og legges helt inn til marka slik at 
du kan gå direkte ut i naturen. Samtidig er 
du bare et kvarter unna sentrum av byen. Fra 

stue vinduet får du en storslagen panorama-
utsikt over Vågsfjorden og Rolløya.

tryggHet
BONORD som utbygger sørger for at prosjektet 
er ivaretatt på alle måter gjennom forsikrings-
ordninger og trygghet både underveis i bygge-
prosessen og etter overtagelsen.

Boligbyggelaget har søkt om finansiering av 
prosjektet i Husbanken.

Beslutningen om at alle leiligheter blir 
4-roms, bunner i at boligene ligger et stykke 
unna sentrum og derfor er mer egnet for barne-
familier som trenger plass og trygge utearealer.

Hver av leilighetene får også egen carport.
− Dette er store leiligheter som ligger landlig 

til, jeg tror de vil slå godt an i markedet, sier 
Mathisen. 

kanebogen
50 meter fra Kanebogen senter skal BONORD 
bygge seks leiligheter på rundt 80 kvadrat-
meter hver. Boligene blir på ett plan og skal ha 
to soverom.

− Vi er litt usikre på når dette prosjektet 
er klart til salg, men satser på å få det klart i 
løpet av første halvår i år. Også her er det bare 
å melde sin interesse hos GARANTI Harstad, 
forsikrer Mathisen.
  
god Start
GARANTI Harstad skal selge samtlige av 
leilighetene som BONORD nå bygger i Harstad. 
Eiendomsfullmektig Tone Trøite har bare hatt 
et par måneder i jobben, men har startet ut 
veldig bra med flere salg.

Ingenting tyder på at prisene i Harstad vil 
flate ut. Fortsatt er det prisstigning, og de mest 
attraktive prosjektene går her som i Tromsø 
etter første visning. For tiden er det et 50-talls 
boliger til salgs i byen. 

20 nye boliger i Harstad
Slik blir inngangspartiet i de nye BONORD-boligene i Øvre Ruggevik. Planlagt salgsstart er i mai.

For tiden pågår det grunnarbeider i det nye boligområdet. Veien er allerede opparbeidet. 

I løpet av mai legges det ut for salg 20 store 
4-roms rekkehus i det nye boligfeltet i Ruggevika. 
Snart er det også salgsstart i Kanebogen.

nyheter 9



Samles rundt grillen hele året

Hver eneste uke året rundt lager 
Remco Veld og familien mat ute 
på bål i hagen. Tvillingene Marijn 
og Aldo prøvesmaker.

10 idé og inspirasjon



Samles rundt grillen hele året

Minst en gang i uka 
lager familien Rendahl/
Veld  middagen sammen 
 utendørs. Uansett årstid.

For Karin Rendahl er grill til hverdags er helt normalt.

idé og inspirasjon 11



Et lystig bål jobber seg ivrig gjennom ved-
kubbene som Karin Rendahl har stablet opp. 
Om en liten halvtime kommer ektemannen 
Remco Veld og sønnene Stijn Julian (9), 
Marjin (7) og Aldo (7) hjem. Inne på kjøkkenet 
har Karin gjort klart til grillfest, intet mindre. 
Til ære for «Bolyst». Her er grillspyd i ulike 
 varianter, med både asiatisk, afrikansk og 
arabisk inspirasjon. Her er marinert kveite, og 
marinert hvalkjøtt, pluss en mengde salater og 
sauser.  

− Jeg elsker å lage mat, spesielt litt sterk 
mat med mange ulike smaker, og vi elsker å 
grille. Normalt griller vi minst en eller to ganger 
i uka. Og vi griller hele året, sommer som 
vinter. 

Her eksisterer med andre ord ingen 
grillsesong. Den pågår konstant. Den eneste 
utfordringen med grill vinterstid er at det er 
mørkt. Standardutrustning for grillmesteren er 
derfor hodelykt, slik at det er mulig å se når 
maten er ferdig.

tradiSjon HjemmeFra
Karin Rendahl kom flyttende til Tromsø fra 
Sverige i 1997. Under oppveksten i Malmö var 

hun vant til at familien laget grillmat ute hele 
året. Og så har hun videreført tradisjonen i 
egen familie.

− Vi er veldig glad i å være ute hele 
 gjengen, og i å dra på tur. Ofte tar vi bare 
med oss en grillrist ned i fjæra også lager vi 
middagen vår der, forklarer Karin og nikker mot 
sjøen.

Det er bare et steinkast dit. Arkitekt-paret fra 
henholdsvis Nederland og Sverige har etablert 
seg på Sydspissen på Tromsøya. Her skal de 
med tid og stunder realisere husdrømmen 
de begge tegner på. I mellomtiden nyter de 
mulighetene landlivet midt i byen gir dem.

− Vi var på jakt etter et gammelt hus som 
vi enten kunne rive eller bygge om. Tomta var 
viktigst, forklarer Karin om boligvalget.

Inne er kjøkkenet utrustet med gasskomfyr 
og en stor peis. Men det er likevel ute i hagen 
at matlagingen foregår. Ikke på noen stor og 
fancy moderne grill, men på et beskjedent bål. 
Enkelt og greit.

− Vi er gjerne ute sammen nesten helt til 
leggetid, med mindre guttene har mye lekser, 
forteller mammaen.

bål er beSt!
Og plutselig er alle guttene på plass. Far og 
eldste sønn inntar umiddelbart posisjon foran 
glørne som nå er blitt perfekte for matlaging.

− Jeg elsker å lage mat, erklærer Stijn 
Julian med overbevisning. Grillspydene som 
moren har forberedt finner fort veien ned på 
grillen sammen med hele asparges, marinerte 
auberginer og mais.

− Mamma! Du har glemt å ta tabasco med! 
Niåringen finner ikke alt tilbehøret.

− Ok, jeg henter!
− Det beste er å grille på bål, da slipper du 

også unna tennvæske for å få fyr.
Aller helst fyrer Remco opp et bål på ei 

strand på yttersida og griller fisken han nett-
opp har fått over glørne.

− Det finnes ikke noe bedre enn det! Her 
i Tromsø er det uendelige muligheter og 
 fantastiske råvarer rett utenfor døra. 

Karin kommer tilbake, og har med seg 
 brettet med ingefærmarinert hvalbiff.

− Åhm, hval. Det er det lenge siden jeg har 
spist, sier niåringen forventningsfullt.

Tvillingene er mest sugne på lek. De blir 
ved bålet lenge nok til at de får seg hvert 

12 idé og inspirasjon

Hele året lager familien mat sammen ute og spiser den gjerne sammen ute, om det er vær til det. F.v. Marijn, Remco, Aldo, Karin og Stijn Julian.En enkel grillrist og et bål er nok til at det blir herlig middag.

Den beste maten lager du på et enkelt bål.



sitt kebabinspirerte grillspyd. Så kommer 
 hockeykøllene fram, og banemerkingen er i 
full gang ute på veien.

tar HenSyn
− Regel nummer en er å varsle naboene om at 
vi tenner opp bål. Vi forsøker alltid å si ifra slik 
at ikke de skal få bållukt på klærne om de har 
vasken hengende ute, forsikrer Karin.

Hun tror naboene etter hvert er blitt vant til 
at det ofte lukter mat fra denne hagen.

− Som arkitekt ser jeg jo at det blir 
 vanskeligere og vanskeligere å ha mulig-
heten til å ha et grillsted hjemme. Folk bor 
tettere og det er mye å ta hensyn til. Derfor 
er det ekstra viktig at kommunen etablerer 
grillsteder i  friområder, slik som de har gjort i 
Telegrafbukta. De er ofte i bruk! sier Remco.

Er det vær til det spiser familien  middagen 
ute – som denne helt vanlige torsdags etter-
middagen i februar. Men om vinteren er det 
ofte de går inn for å spise sammen etter at 
maten er ferdig.

− Er vi som er født og oppvokst her for lite 
flinke til å bruke naturen?

− Nei, det synes jeg ikke. Men dere er 

kanskje litt lite kreative på hvilken mat som kan 
lages ute. Det blir mye pølser, smiler Karin. 

− Jeg synes skolen er blitt veldig flinke til 
å ta ungene med ut å grille gjennom 
hele skoleåret, og det fine 
med pølser er at ungene 
kan spise dem kalde, 
de trenger ikke være 
gjennomstekt, 
 supplerer Remco. 

Men ellers er 
det så mye godt å 
legge på grillen. 
Karin deler villig 
oppskriftene sine.

− Har du reist mye 
og hentet inspirasjon, 
eller er det kokebøker du 
fordyper deg i?

− Litt begge deler. Det er så spennende å 
mikse smaker.

− Mammaaaaaa, roper Aldo. Nå er det på 
tide å få mamma med på hockeylaget. 

Grilltid er verdifull familietid for denne 
gjengen. Og mens pappaen gjør ferdig mat-
lagingen i skinnet fra hodelykta, kjempes det 

så hardt om poengene ute under gatelysene at 
det er skrubbsultne hockeyhelter som til slutt 
samles rundt bordet i hagen.

− Vi pleier å grille på bursdagen min, hinter 
Stijn Julian, om Bolyst skulle få lyst til 

å komme tilbake på besøk. Det er 
forøvrig bursdagen til Aldo og 

Marijn også. Storebror fikk to 
småbrødre på toårsdagen sin 
21. august. 

− I fjor var vi… 
Han teller opp. 
− 30 barn… Også 

 søsken… Og foreldre. 
Fort ble det nesten 50 

 mennesker på bursdagsfest. 
− Men da var vi i Telegrafbukta, 

og der hadde vi sånne hjemme-
lagde minihamburgere, og hjemmelagde 

hamburger brød. Over 100! Det var kjempe-
godt! 

Og kjempesosialt.
Det trengs bare et bål.

››
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− Mamma! Du 
har glemt å ta 
tabasco med! 
Niåringen finner ikke alt 
tilbehøret.

Hele året lager familien mat sammen ute og spiser den gjerne sammen ute, om det er vær til det. F.v. Marijn, Remco, Aldo, Karin og Stijn Julian. Stijn Julian er ivrig grillkokk sammen med pappa Remco.

Mens de venter på middagen foregår det knallharde hockeykamper ute på 
gata. Mamma er selvsagt med.
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Kveiteskiver marinert  
i sitron, lime og olivenolje.
Mariner en god stund før grilling, ta saften av 
en sitron, en lime og ½ dl olivenolje.

oppSKRIfTeR

Mikede kjøtt og grønnsaksspyd
Tre små bitar av marinert entrecôte eller lammekjøtt innimellom 
biter av paprika, gul løk, og syrlige eplebiter. Ta gjerna også med 
små biter av bacon, krydret pølse i tre-fire centimeter lange biter 
(for eksempel chorizo eller lammepølse).

Her kan du blande det du har lyst på etter smak og tilgjengelige 
 råvarer. Spydene kan gjerne ha ulik sammensetning.

MarinaDe tiL kjøttet:
•	 1 dl olivenolje
•	 Presset hvitløk, mengde etter smak
•	 Finhakket chili
•	 Finhakket fersk timian og/eller rosmarin 

Grill spydene i ca 10 min, snu dem av og til.
Salte spydene etterpå og krydre gjerne også med svart pepper når du 
tar spydene av  grillen. 

Okse- og lammespyd
•	 200 g oksekjøtt
•	 100 g lammekjøtt
•	 ½ revet løk
•	 2 ss hakket bladpersille
•	 2 ss hakket fersk koriander
•	 1 hvitløksfedd, finhakket
•	 1tsk spisskummen, malt
•	 ¼ malt kanelstang
•	 ½ sterk paprika 
•	 1/ tsk harissa (etter ønske og smak)
Bland sammen alt, form blandingen i avlange boller og fest 
dem på spydet.

Grillede grønnsaker
Aubergine marinert i olivenolje og fersk timian
Maiskolbe skåret i fire cm tykke skiver
Fersk grønn asparges

Couscous salat
Bør helst forberedes før man begynner å grille
Ca 1 dl per person.
Mål opp couscous, kok opp vann. Hell van-
net over og la kasserollen med grynene stå 
og trekke til side for platene. Finhakk imens 
rødløk, tomater, fersk mynte og fersk korian-
der. Ta saften av en sitron og hell dette over 
couscousgrynene. 
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Tenn bålet i god tid før du skal grille, og legg på grillristen 
slikt at den er glovarm når maten legges på.

Bruk gjerne trespyd, de kan jo brennes etter middagen og 
er praktiske hvis man er mange. Husk å legge spydene i vann 
en god stund før de skal brukes. Flate metallspyd kan også 
brukes, hvis man bruker runde så faller maten av. 

Tenk på hvilke ingredienser du plasserer på samme spyd. 
Husk at du skal kunne grille de til alt er gjennomstekt, uten at 
noen av bitene blir brente!

Vinagrette
1 del balsamicoeddik 
2 deler olje 
Finhakkede urter

Harissa
Chilipasta i boks eller 
på tube

Marinert hvalbiff 
Legg hvalkjøttet i en marinade av peanøttolje, noen dråper balsamico-
eddik og revet fersk ingefær. Riv, grovt, ca 8 cm med fersk ingefær og 
bland med kjøttet og marinaden.

Asiatisk krydret kylling på trespyd
Beregn ca 1 kyllingfilet per person, fordel den på to spyd.
Skjær kjøttet i ca 2 cm store biter, legg det i marinaden.

MarinaDe:
•	 En klype honning
•	 Saften av en appelsin eller sitron
•	 2 ss sesamolje (den som er brun dvs ristet)
•	 3 ss peanøttolje 
•	 Finhakket rød chili

Mariner filetene i en halv time, tre kjøttet på spydene og fordel 
det slik at det blir cirka seks cm med kjøtt på hvert spyd. Husk 
at kylling må være helt gjennomstekt.

Grønn salat
Fersk spinat, skylles
Skrell en appelsin og legg appelsinbåter i 
salatskålen over spinaten. Del gjerne båtene 
på langs først.

Pebre, latinsk 
tomatsalsa
•	 1 gul løk
•	 4 store tomater
•	 Stor bunt med 

fersk koriander

Lebne- youghurtsaus  
med mynte
•	 5 dl tykk naturell youghurt
•	 3 ss hakket mynte
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Litteratur/kokebøker som Karin henter idèer fra:
Anna Bergenström, Under valnötstträdet

Anna Bergenström, Kärlek och Oliver
Meze, en kulinarisk oppdagelsesreise

Systrarna Voltaires mat
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fanger  øyeblikket

− det beste med foto er at du aldri blir helt 
utlært.  Uansett hvor mye du kan, så kan 
du alltid lære mer, sier leder av  harstad 
 fotoklubb, Trygve Selmer. Iveren etter å 
utvikle evnene sine er en viktig drivkraft for 
klubbens medlemmer.

Hver måned samles fotointeresserte  mennesker 
på Trondenes for å diskutere, konkurrere og 
bli inspirert av fotografi. Harstad fotoklubb 
 opplever en ekspansiv vekst, og tiltrekker 
seg fotointeresserte mennesker i alle alders-
grupper, og med stor variasjon i for kunnskaper. 
For tiden er det ca. 50  medlemmer i klubben.  

unge og eldre 
− Vi har hatt en veldig god medlemsutvikling 
i det siste. Nå er vi cirka halvt om halvt med 
kvinner og menn i klubben, og har en fordeling 
i alder fra ungdomsmedlemmer til pensjonist-
medlemmer, sier Selmer som har ledet 
Harstad fotoklubb de tre siste årene.

Han tror sosiale medier bidrar en del til 
at det er blitt enda morsommere å være 
fotograf, siden det er lett å dele og få respons 
på  bildene sine. Samtidig har den tekniske 
utviklingen gjort det enklere og billigere å ta 
massevis av bilder. Denne tilgjengeligheten 
tror han er vel så viktig for at fotointeressen er 
økende.

I fotoklubbens favn er det å komme bort fra 
autoinnstillingene noe av hoveddrivkraften, 
ved siden av å lære seg bildekomposisjon. 
Klubben tilbyr stadige kurs og workshops både 
for proff og nybegynner.

mange nybegynnere 
− Mange tenker kanskje at du må være veldig 
flink før du kan melde deg inn i en fotoklubb. 
Det må du ikke, understreker Selmer. Som 
 opplyser at de gjerne lar nysgjerrige delta på 
noen klubbmøter før de må bestemme seg for 
om de vil melde seg inn.

Selv oppgir han det sosiale som en av 
hovedårsakene til å delta i en fotoklubb. 

− Du møter mennesker som er opptatt av 
det samme som deg. Sist måned arrangerte 
vi en tur til Lofoten, hvor den sosiale delen var 
vel så viktig som selve fotojakten. Vi prøver 
også å ha godt med arrangementer ved siden 
av det månedlige klubbmøtet.

Hver måned arrangeres interne foto-
konkurranser med ulike tema som presser de 
ulike fotografene ut av komfortsonen sin. 

− Mange fotografer utvikler ofte en egen 
nisje, ved å velge favorittmotiv eller -teknikk. 
Gjennom våre konkurranser ønsker vi å la 
medlemmene våre prøve seg på helt nye ting. 
Hvilket i seg selv faktisk bidrar til at du også blir 
bedre innenfor «nisjen» din, forklarer lederen.

norgeStoppen
I fjor markerte Harstad fotoklubb seg som 
beste norske fotoklubb i den internasjonale 
konkurransen «Arctic Exhibition». Flere av 

Harstad-fotografene plukket med seg en 
rekke priser. Bredden i kompetansen blant 
medlemmene er viktig for mangfoldet, og slike 
konkurranser er nyttige for at de mer erfarne i 
klubben kan utvikle seg.

FotoStudio
− En av nyvinningene i fjor var etableringen 
av eget studio for klubbens medlemmer. Her 
finnes mye flott utstyr som medlemmene i 
klubben står fritt til å benytte seg av, forteller 
Selmer. 

− Det å få muligheten til å teste ut lyssetting 
er enda en spennende dimensjon av  hobbyen 
vår. Det er lærerikt i seg selv, og gir også 
en bedre generell forståelse av hvordan det 
 naturlige lyset påvirker motivet når vi beveger 
oss ute. Alt i alt håper jeg disse  mulighetene 
bidrar til at enda flere fotointeresserte 
 oppdager oss, avslutter Trygve Selmer. 

Foto: Jørn Heløe

Foto: Patty
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− enorm 
betydning
Direktør Jan Erik 
Kristoffersen i 
Destination Harstad 
er særdeles 
 begeistret for den 
innsatsen dedikerte 
amatørfotografer gjør 
for landsdelen sin. 
De siste årene har 
delingen av vakre 
naturfoto eksplodert på sosiale medier, noe 
som lokker enda flere turister nordover.

− Gjester som er på besøk hos oss, 
foto graferer og deler opplevelsene sine på 
nett med vennene sine hjemme. Dermed 
 rekrutterer de nye gjester. Du lytter gjerne 
til anbefalinger fra venner om du skal teste 
ut et nytt feriemål, forklarer Kristoffersen. 
Markedsføringen gjennom «ambassadører» på 
nett er gull verdt for reiselivet.

I Destination Harstad er de alltid interessert i 
gode bilder fra lokale fotografer, og har et godt 
samarbeid med fotoklubben. 

− Hvert år kjøper vi en del bilder for å bruke i 
markedsføringen vår, forteller Kristoffersen. 

Reiselivsselskapene arrangerer også flere 
fotokonkurranser årlig som blir utrolig godt tatt 
imot både av de som tar vakre bilder og de 
som liker å se på dem.

− Vakre natur- og nordlysfoto på nett har 
hatt en enorm betydning for den veksten i 
turismen som spesielt Tromsø har opplevd i 
vinter, sier Kristoffersen.   

Foto: Widar olsen

Foto: lise MariaFoto: Børge Madsen
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utsikten LeDer an
LeD-teknologi kan ifølge jM Hansen 
redusere driftskostnadene på lys uten-
dørs og i fellesarealene med opp mot 
90 prosent! nå kan boligselskapene i 
BOnOrD lease nye lysanlegg.

− Mange av utelysanleggene i borettslagene 
i Tromsø er over 30 år gamle. Et gammelt 
anlegg byr på store vedlikeholdsutgifter, 
ikke bare i å bytte lyspærer, men mange 
av  armaturene er så porøse at de ryr fra 
 hverandre når det skal skiftes pære, forklarer 
salgsleder Roar L. Kristoffersen i JM Hansen. 
Utgiftene til vedlikehold øker år for år, samtidig 
som at det etter hvert utgjør en betydelig 
sikkerhets risiko å ha armatur og ledninger i 
drift som har vært utsatt for varme over så 
lang tid at de nesten er helt ødelagte.

Det siste halve året har derfor JM Hansen 
jobbet fram en attraktiv løsning for bolig-
selskap i Tromsø. De som trenger å skifte ut 
lys, men ikke ser at de har egenkapital nok, 
kan lease et topp moderne anlegg gjennom 
JM Hansen og selskapets finansieringspartner.

− I enkelte tilfeller vil leasingkostanden 
nesten i sin helhet kunne dekkes inn av sparte 
strømutgifter og vedlikeholdskostnader, forkla-
rer Kristoffersen. JM Hansen tilbyr også styring 
av lys og varme. For eksempel kan lysanlegg 
gjøres sensorstyrte slik at lyset i innendørs 
fellesareal ikke står på med mindre noen 
befinner seg der. Dermed reduseres strøm-
utgiftene ytterligere. 

gOD resPOns
JM Hansen har denne vinteren erstattet 
nesten 200 gamle lyspunkt med LED i Utsikten 
borettslag, og responsen på oppgraderingen 
er direkte lystig.

− Vi har nå mulighet til å styre lysstrålen, 
og unngår at folk i de nederste etasjene blir 
 blendet. Spesielt har vi hatt en utfordring 
ved rørende dette i lysanlegget på parkerings-
plassen utenfor Coop Extra, forklarer daglig 
leder Henning Nordbakken i Utsikten borettslag.

Han forteller om stadig hyppigere vedlike-
holds runder og etter hvert mange pærer 
å skifte ut i anlegget. Flere ganger i den 
 mørkeste sesongen må de leie lift og begi  
seg ut på vedlikeholdsrunder.Roar L. Kristoffersen i JM Hansen anbefaler ikke å bytte til noe annet enn LED.
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utsikten LeDer an

Det gamle lysanlegget avgir et veldig gult lys.

Utsikten borettslag har 
fått nye utelys i LED. Alt 
er ikke skiftet ut ennå, 
men på parkerings-
plassen utenfor Coop 
Extra Stakkevollan er 
anlegget ferdig. Det 
har bedre lys enn før 
og avgir mindre lys-
foru rensing i form av 
blending mot omkring-
liggende leiligheter.

Etter denne utskiftingen til LED, er de  
neste 15 årene tilnærmet vedlikeholdsfrie. 

− Vi hadde 30 år gamle lys. Armaturene 
hadde store jordfeil, vi hadde også feil på 
kupler, stolper og stenger. Det trengtes virkelig 
en oppgradering, sier han.

Prosjektet som er i gang i borettslaget er 
treårig. I år har utelysene blitt byttet ut. Neste 
år får garasjeanlegget nye lys, og sist ut er 
heisene og fellesarealer innendørs.

Nordbakken har fått beregnet at strøm-
utgiftene kommer til å gå ned med minimum 
40-50 prosent.

Den totale investeringen Utsikten nå gjør 
er på rundt en halv million kroner. De har 
ikke benyttet seg av leasingtilbudet, men har 
 skaffet egen finansiering siden laget har en 
god egenkapitalsituasjon.

FLere nyanser
− Når det gjelder selve lyset ser du flere 
nyanser i lyset fra LED-lamper. Du kan styre 
lysstrømmen bedre, og vi kan spesialtilpasse 
armaturene til de ulike funksjonene lyset skal 
ha, forklarer Kristoffersen.

Da LED først kom på markedet var det en 
voldsom prisforskjell, men nå er LED-anlegg 
i gjennomsnitt bare 30 prosent dyrere. Til 
gjengjeld er levetiden lengre og drifts- og 
 vedlikeholdsutgiftene lavere. JM Hansen 
 anbefaler ikke å bytte til noe annet en LED.

− Proffmarkedet vil kun ha LED i dag, og 
stadig flere private velger også å bytte til 
LED. Vi kan selvsagt hjelpe disse også, sier 
Kristoffersen.

JM Hansen kan hjelpe de ulike bolig-
selskapene med helt ny lysplan, mange ønsker 
flere områder bedre lyssatt når de først gjør 
en oppgradering. BONORD-partneren har 
 samarbeidspartnere som kan visualisere for 
kunden hvordan området vil se ut med ny 
lyssetting.

Når det gjelder leasing har de også flere 
produkter.

− Det meste som faller i verdi kan leases. 
For eksempel kan vi oppgradere varmekabler 
og smelteanlegg, forklarer Kristoffersen. Han 
stiller gjerne på informasjonsmøter med styret 
eller med beboerne hvis det er behov for dette. 
Så gjenstår det bare å se hvor mange bolig-
selskap som etter hvert LEDes inn i fristelse.

Før: etter: 

Her er nye LED-lys på plass i gata
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generalforsamling 
i borettslag
FLertaLLet BesteMMer
Hovedregelen er slik at vedtak i general-
forsamlingen avgjøres med et flertall av de 
avgitte stemmene. Dette betyr at man først 
fjerner eventuelle blanke, avholdne, eller 
 uleselige stemmer, og deretter teller opp 
«ja»- og «nei»-stemmer. Vedtaket vil da være 
det som får flest stemmer. Dersom det blir 
stemmelikhet er det mer opp til tilfeldighetene 
å avgjøre utfallet. Loven sier nemlig at ved 
stemmelikhet skal det foretas en loddtrekning, 
med mindre annet er bestemt i vedtektene.

kvaLiFisert FLertaLL
I de viktigste sakene kreves kvalifisert flertall. 
Det er et flertall på to tredeler av avgitte 
 stemmer. Ett eksempel hvor det praktiseres, 
er ved vedtektsendringer. Et annet eksempel 
er ved fysiske endringer ut over det som er 
vanlig forvaltning og vedlikehold i boretts-
laget. Bygging av balkonger eller tilbygg og 
 innstallering av heis, er normalt eksempler på 
dette. 

Vanlig vedlikehold kan styret vedta selv om 
det er svært kostbart. Dette da styret har en 
plikt til å sørge for et forsvarlig vedlikehold av 
bygningsmassen.

I de fleste tilfeller ved større vedlikehold 
er det behov for å lånefinansiere dette. Da 
vil låneopptaket kreve kvalifisert flertall for å 
gi banken førsteprioritetspant i borettslagets 
eiendom. Dersom banken nøyer seg med 
sikkerhet bak andelseiernes borettsinnskudd, 
kan styret foreta låneopptak uten samtykke fra 
generalforsamlingen.

Hvis borettslaget skal kjøpe eller selge fast 
eiendom, vil det alltid være krav om kvalifisert 
flertall på generalforsamlingen. Det samme 
gjelder dersom man foretar andre rettslige 
disposisjoner over borettslagets eiendom som 
går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

for eksempel hvis man gir naboeiendommen 
en tinglyst veirett over borettslagets eiendom. 
Dette er en naturlig bestemmelse fordi man 
legger begrensninger på den fremtidige 
bruken av eiendommen. Hvis borettslaget 
skal foreta noe ut over kjernevirksomheten, 
og tiltaket totalt sett koster eller forplikter 
borettslaget for mer enn 5 prosent av årlige 
felleskostnader, er det også nødvendig med 
kvalifisert flertall.

Dette et ikke en uttømmende liste over 
saker som krever kvalifisert flertall, men en 
 oppstilling av de mest praktiske tilfellene.

De som møter opp får siste ordet
Borettslagsloven er klar på at det er de 

 (kanskje få) som stiller opp på general-
forsamlingen som avgjør sakene som skal 
behandles, da det ikke stilles noe krav til 
minste antall stemmeberettigede. Det er 
derfor viktig å møte opp og støtte opp om 
 demokratiet i borettslaget.

kan ikke vedta Hva Som HelSt
Vedtakene som fattes av generalforsamlingen 
må være innenfor borettslagets formål, det 
vil si vedtak om det borettslaget har lov til å 
drive med. Det skal være saker som har en 
 til strekkelig sammenheng med boforholdet.

Hvis generalforsamlingen for eksempel 
 vedtar innkjøp av tre el-biler til bruk blant 
andels eierne, så vil dette være utenfor 
 formålet, uansett hvor god idé de synes det 
måtte være.

Vedtaket må heller ikke innebære noen 
urimelig eller usaklig forskjellsbehandling av 
eierne. Generalforsamlingen kan for eksempel 
ikke lovlig vedta at felleskostnadene til minste-
pensjonister skal reduseres med kr 1 000 pr. 
mnd. fordi de har lav inntekt.

Bård FredHeiM, ForvaltningssJeF

vi går nå inn i en svært viktig periode for borettslagene. våren er høysesong for 
generalforsamlinger. jeg skal her gi svar på noen spørsmål som mange har i 
denne forbindelse.
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eksklusiv 
vianOr-dag
for medlemmer
Tradisjonen tro arrangerer vår samarbeids-
partner VIANOR eksklusiv medlemsdag for 
BONORDs medlemmer i Tromsø og Harstad 
når tiden for dekkskifte nærmer seg. Denne 
gangen gjennomføres medlemsdagen på en 
torsdag og ikke lørdag som i tidligere år. Dato 
for medlemsdag i Tromsø og 
Harstad er satt til torsdag 
10.april i begge byer og 
VIANOR lover spesialpriser 
denne dagen. 

 Bruk bonusen
 på nettet
Fordelskortet har fått egen Fordelsshop.  Nå 
kan du bruke medlemsbonusen på nettet!
Fordelsshopen er en nyhet for medlemmer i 
boligbyggelag der man kan bruke oppspart 
bonus og selvfølgelig opptjene bonus når man 
handler. 

Har du aktivert Fordelskortet bruker du den 
samme innloggingen på Fordelsshopen.no for 
å få bonus på de varene du bestiller. Det fine 
med denne løsningen er at man får ny bonus 
når man betaler for bestillingen med oppspart 
bonus. 

Fordelsshopen har et stort mangfold av 
produkter innen for mange varekategorier. Her 
kan du kjøpe verktøy, reiseartikler, interiør og 
designartikler til hjemmet og mye mer. Alle 
produktene kommer fra kjente produsenter 
som Rosendahl, Samsonite, Design House 
Stockholm, Weber, Le Creuset og mange flere. 
Vareutvalget endrer seg hele tiden slik at 
Fordelsshopen.no er oppdatert. Hver måned 
vil det bli presentert et utvalgt produkt til en 
ekstra god pris. Følg med på nyhetsbrevene fra 
Fordelskortet.

Logg deg på websiden www.fordelsshopen.
no for å se vårt flotte vareutvalg. 

Fordelsshopen sin samarbeidspartner er 
Crossroads Loyalty Solutions. Det er de som 
står for drift av nettbutikken. De håndterer 
ordremottak, utsendelse og kundeservice og 
er tilgjengelige på telefon og e-post.



– I murhus bygd fram til 1990-tallet ble det 
brukt lite isolasjon. Derfor er slike bygg ekstra 
utsatt for muggsopp om vinteren, sier daglig 
leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.
Det er på soverommet eksponeringen for 
potensielt helseskadelig mugg utgjør den 
største faren.

– Mange sover med soppvekst rett bak 
hodegavlen, ofte i tapetet. Mugg på soverom 
er et økende problem om vinteren av flere 
grunner, sier Jenssen.

luFter For lite
Den viktigste årsaken er endret bruk av 
 boligene.

– Før var det vanlig å lufte soverom morgen 
og ettermiddag, fordi det var noen hjemme på 
dagtid. Det skjer ikke lenger når både mor og 
far er på jobb.

Murbygg er i utgangspunktet langt tettere 
enn bygg av tre, og det er ikke alltid bra for 
inneklimaet.

– I mange bygninger har man byttet vinduer. 
Ventiler kan ha blitt tapetsert over eller blitt 
tette, og dermed blir ventilasjonen enda 
dårligere.

Vi mennesker tilfører store mengder fukt til 
soverommet i løpet av natta, noe muggsoppen 
trenger for å vokse.

– Hvert menneske puster ut vanndamp som 
tilsvarer opptil én liter vann i døgnet, og mye 
vil da frigjøres på soverommet. Når denne 
væsken ikke luftes ut, lukker man problemet 
inne, sier Mohn Jenssen.

1-3 liter vann Skal ut
At folk dusjer mye mer enn før gjør også 
problemet større.

– Mange har bad i nærheten av soverommet 
og dusjer hver morgen før de drar på jobb, ofte 
uten å lufte ut og dette kan gi 1-3 liter vann 

som også må luftes ut. Dermed stenger de 
inne enda mer fuktighet.

Dersom soverommet blir tilført mer fuktighet 
enn det som luftes ut, har man skaffet seg et 
problem som kan resultere i alvorlig angrep av 
muggsopp.

– Dra fram senga, ta en kikk bak nattbordet 
og let etter mugg. Har du et begynnende 
problem med muggsopp, kan god rengjøring 
kombinert med skikkelige utluftingsrutiner løse 
problemet. Sørg også for å trekke senga litt 
vekk fra ytterveggen, og unngå klesskap helt 
inn i kalde ytterhjørner.

varme og luFt
Mycoteam anbefaler å heve temperaturen 
på soverommet til godt over 20 grader en 
dag eller to i uka, før du foretar en skikkelig 
utlufting.

– Luft ut i cirka ti minutter med åpne dører 
og vinduer, oppfordrer Mohn Jenssen.

Bytte fra ett sentralt ildsted til elektrisk 
oppvarming over hele boligen, har også bidratt 
til større problemer.

– Så lenge man hadde peis, kamin eller 
oljefyr, førte det til en veldig stor utskiftning av 
luft. Når ventiler tettes og temperaturen senkes 
uten at man lufter ut daglig, får muggsoppen 
gode vekstvilkår.

Muggsopp frigjør soppsporer som kan 
gi helseplager. Ifølge Folkehelseinstituttet 
og Verdens helseorganisasjon er det en 
 sammenheng mellom muggsopp og fukt i 
hus, og utvikling av luftveissykdommer og 
 forverring av astma.

– Man antyder 30 til 50 prosents økning i 
luftveisplager i forbindelse med fukt problemer 
i hus, sier seniorforsker Rune Becher i 
Folkehelseinstituttet.

tekst: neWsWire

Biolog og daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn 
Mohn Jenssen, har sett flere tilfeller av mugg 
bak sengene til folk.

 (Foto: Bård ek)

Det mugner 
bak senga
Bor du i et murhus, er sannsynligheten stor for at det vokser 
muggsopp rett bak hodet ditt på soverommet.

Dagens bygg er mer tette og vi lufter mindre. Det kan føre til soppvekst på soverommet, slik som her.  (Foto: MycoteaM)
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Dagens bygg er mer tette og vi lufter mindre. Det kan føre til soppvekst på soverommet, slik som her.  (Foto: MycoteaM)
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iT-hjørnet

Digitalt tyveri
Tidligere opplevde Norge en nedgang i antall ID-tyverier, men i dag med en 
 verden i finanskrise har flere tatt veien til honninglandet Norge med uærlige 
motiver. De kriminelle ser at gevinsten ved digitale ran er høy, og straffesatsen 
lav, kontra fysisk ran. Ofte blir konsekvensene større og mer langvarig i tillegg.

Det som ofte kjennetegner ID-tyveri er at det er skremmende enkelt å gjennom-
føre, og at det avslører hvor godtroende vi mange ganger er. Mange av oss 
tror godt om andre mennesker, og at selskaper vi handler hos har gode rutiner 
på å avsløre digital kriminalitet. Fakta er at så lenge myndighetene ikke stiller 
strengere krav enn i dag, blir det opp til selskapene selv å avgjøre hvilke rutiner 
de legger opp til.

Dermed blir det opp til deg og meg å tenke gjennom våre digitale handlinger, 
hvilket rutiner vi har, hvem vi handler hos, hva vi gir i fra oss av informasjon 
osv. Dessverre viser det seg at mange av oss er altfor lite kritisk med hvilke 
 opplysninger vi gir fra oss.

Har du først blitt utsatt for ID-tyveri må du ikke vente med å skaffe oversikt over 
hva som er forsvunnet eller misbrukt og hvilken type informasjon du mangler. 
Husk også å skifte alle dine passord og varier disse. Folk flest bruker samme 
passord på mange steder og dette gjør jobben lettere for kjeltringene.

Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS) har utarbeidet mange gode forslag 
på hva du bør gjøre i slike tilfeller, og hvordan du bør forebygge digital kriminalitet. 

Hos Bisnode/Soliditet kan du eksempelvis opprette frivillig kreditsperre hvis du har 
mistet bankkortet. Dermed hindrer du tyvene i å opprette kreditt uten at du selv 
opphører den.

Jo mer svindlerne vet om deg jo lettere er det for dem å bygge en troverdig 
profil av deg. De kan ved å bruke sosiale nettsamfunn bygge slike profiler, men 
ved å bruke slettmeg.no hos NORSIS får du mange gode råd for hvordan du bør 
forholde deg til dette.

Hos Forbrukerombudet finner du et svindelgalleri som lister opp kjente svindlere 
innenfor sjangre som lotterigevinster/pengebrev, kredittkortsvindel og phishing, 
nettauksjoner, falske nettbutikker og spåkonesvindel.

Mange blir frastjålet mobiltelefonen enten her hjemme eller på reiser. Ha derfor 
alltid kode og program som gir mulighet for å spore den opp eller slette innholdet 
på den. 

En del av dere lesere ble trolig utsatt for Cryptolocker på datamaskinen for noen 
måneder siden. En type ransomware som sperret filene, og 
forlangte penger for å gi tilgangen tilbake. I slike tilfeller 
må man aldri betale. De er kun ute etter å ta det som 
er ditt. Som tidligere nevnt i denne spalten er det 
svært viktig å ha datamaskinen oppdatert til enhver 
tid og med antivirusprogram.

Har du mistanke om at ikke alt er som det skal være, 
så ikke nøl med å holde tilbake informasjon. 
U ndersøk nøye først, og ha gode rutiner før du 
leverer fra deg personlige opplysninger.

Kjell Magnar Lekang, 
IKT-rådgiver

Seminarene er et unikt kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte i 
boligselskaper forvaltet av BONORD.  For mer informasjon om kurs 
og seminarer se kalenderen på BONORDs nettsted.

KurS i gjennOmføring Av generAlfOrSAmling
Tromsø:  Onsdag 12. februar  18:00 – 21:00  Sted: BONORD
Harstad:  Torsdag 13. februar  18:00 – 21:00  Sted: Thon hotel Harstad

innføring i StyreArBeid Og BOligjuS
Tromsø:  Onsdag 7. mai  18:00 – 21:00  Sted: BONORD
Harstad:  Torsdag 8. mai   18:00 – 21:00  Sted: Thon hotel Harstad

Tromsø:  Onsdag 27. august  18:00 – 21:00  Sted: BONORD
Harstad: Torsdag 28. august  18:00 – 21:00  Sted: Thon hotel Harstad

BudSjettArBeid i BOligSelSKAper
Tromsø:  Onsdag 1. oktober  18:00 – 21:00  Sted: BONORD
Harstad: Torsdag 2. oktober  18:00 – 21:00  Sted: Thon hotel Harstad

Det vil i tillegg til berammede kurs bli avviklet BONORDskole knyttet 
til de tekniske temaene: Rørfornying med relining, ENOVA og 
muligheter i virkemiddelsapparatet, samt Muligheter med led og 
gunstige finansieringsordninger.  Disse vil bli publisert i aktivitets-
kalenderen på BONORD sin hjemmeside.



Ble medlem nummer 18.000
− Dette er jo litt som å vinne 
i lotto, utbryter Liban Ali (32) 
med et fornøyd smil. Med sin 
innmelding sørget han for 
at boligbyggelaget i Tromsø 
og Harstad nå har 18.000 
medlemmer! Sånt noe må 
premieres!

Kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli har 
nettopp overlevert medlem nummer 18.000 
et Sentrumsgavekort som inneholder 1800 
kroner.

− Medlem nummer 18.000 altså, er det 
virkelig så mange i BONORD! sier Ali imponert. 

− En fantastisk overraskelse, altså! Tusen, 
tusen takk! Hadde vi bare klart å finne oss ny 
leilighet nå, så hadde alt vært helt perfekt, 
smiler småbarnspappaen. 

Etter at barn nummer to kom til verden for ni 
måneder siden har behovet for mer plass blitt 
enda mer prekær for den vesle familien, som 
har vært på boligjakt en stund.

anSiennitet viktig
Nordli forklarer hvordan stadig flere leiligheter 
tas på forkjøpsrett av BONORD-medlemmer 
med høyest ansiennitet, og at ansienniteten i 
BONORD ikke bare gjelder for boligbyggelaget 
i Tromsø og Harstad, men også i de største 
byene i Norge.

Ali nikker interessert til opplysningene, 
men har foreløpig ingen planer om å forlate 
Tromsø. I praksis kan han allerede benytte 
seg av forkjøpsretten om han beveger seg inn 
på boligmarkedet. Men foreløpig er ikke kjøp 
noe alternativ for den vesle familien. De leter 
fortsatt etter noe de kan leie. 

− Men det er vanskelig å finne leilighet i 
Tromsø! Veldig vanskelig. Vi har vært på utkikk 
en god stund nå. Jeg ble anbefalt av kompiser 
å melde meg inn i BONORD, det kan kanskje 
hjelpe. Og så ble jeg altså nummer 18.000! Ali 
smiler enda mer. Kanskje er dette et lykketall.

Sammen har han og kona en datter på tre 
og et halvt år, og ei lita frøken som bare er 
baby. Komminikasjonssjef Kim Kr. Nordli overrekker gavekort til BONORD-medlem nummer 18.000, Liban Ali fra Tromsø.
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Ble medlem nummer 18.000

Komminikasjonssjef Kim Kr. Nordli overrekker gavekort til BONORD-medlem nummer 18.000, Liban Ali fra Tromsø.

Han unnskylder seg fordi 
han kommer på besøk 

til BONORD i fullt 
jobbantrekk, og har 
svært dårlig tid før 
han må videre. 

− Jeg har fast 
jobb i Bring, og 
kjører i tillegg litt 
drosje i helgene, 

forklarer han. 
På sikt vil de prøve 

å se om de kan kjøpe 
seg noe eget, men først 

og fremst er de altså på 
utkikk etter større utleieleilighet 

enn den de har nå. Helst langs Stakkevollveien 
et sted, forklarer han.

medlemSFordeler
Det koster 300 kroner i året å være medlem 
i BONORD, men om du bruker medlems-
kortet ditt for å få medlemsfordeler, så er den 
 summen tjent inn mange ganger i løpet av et 
år. Ali har allerede sett på de mange medlems-
rabattene som er listet opp her i BOLYST.

− Har dere tilbud på forsikringer også? 
spør han, og får bekreftende svar fra 
kommunikasjons sjefen.

Enkelte partnerbedrifter gir også fem 
prosent bonus på toppen av rabattene. Ved å 
aktivere medlemskortet på nett, kommer det 
automatisk kjøpebonus inn på kontoen din når 
du bruker kortet. Neumann er den første lokale 
partneren i Tromsø som har dette tilbudet, 
mens flere av de nasjonale partnerne har hatt 
tilbudet en stund.

Liban Ali har uansett hatt en formidabel 
debut som BONORD-medlem. Nå skal han ta 
med seg gavekortet hjem til familien.

− Det blir vel kanskje fruen som får ta seg av 
shoppingen?

− Det blir nok det ja, smiler Ali.
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Medlem nummer 
18.000 altså, er det 
virkelig så mange i 
BONORD!
Liban Ali

BOnOrD
landsdelens største boligbyggelag. 
forvalter rundt 10 000 boliger gjennom 270 
boligselskaper i tromsø og Harstad.
fremforhandler lokale og nasjonale fordeler 
for medlemmer.
antall medlemmer: 18.000

fakta
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Glass i 
alle rom
Nye trender i boligbygging øker 
bruken av glass både i interiør 
og eksteriør.

− Både i leilighetskompleks og eneboliger øker 
bruken av uteområdene, og med innglasset 
balkong kan man skjerme seg mot vær og vind 
hele året. Mange opplever rett og slett det å få 
et innglasset uteareal som å få en ekstra stue, 
forteller daglig leder og glassmester Andreas 
Appelbom hos BONORD-partner Appelbom. 
Stadig flere tromsøværinger har fått øynene 
opp for produktet.

− Mange som går fra enebolig til leilighet 
synes det er fantastisk med å få det ekstra 
arealet som de kan bruke sommer som vinter. 
Her står møbler trygt for vær og vind, mens 
veggene enkelt kan skyves til side når sola skal 
slippes inn, forklarer Appelbom. 

Gjennom å glasse inn utearealet forlenger 
du utesesongen med flere måneder. 

− Med været vi har hatt i februar ville ute-
sesongen allerede ha startet for lengst. Tenk 
deg å kunne nyte nordlyset fra godstolen 
under glasstaket.

glaSS til alt
Det er ikke bare balkonginnglassing som glass-
mesteren opplever økende interesse for.

− Nå kan du bruke glass til alt. Vi leverer 
spesialtilpassete glass til bruk i interiør til alle 
rom. 

Speil, dusjvegger, skap, rekkverk og kjøkken 
for å nevne noe.

Noen ønsker også å bruke glass som skille-
vegger i leiligheten sin. Det du oppnår er bedre 
romfølelse. Av samme årsak er det blitt veldig 
populært med trapperekkverk i glass, forklarer 
Appelbom.

− Og det er trygt og sikkert?
− Med en gang folk ser noe i glass, 

stiller de seg naturlig nok det spørsmålet. 
Glassproduktene vi leverer oppfyller krav i 
henhold til Norsk Standard og gjennomgår 
sikkerhetstester. 

– Jeg vil påstå at våre produkter ofte er 
sikrere enn mye av det som leveres i andre 

SATSER PÅ NETT
Appelbom lanserer i vår nye nettsider og 
er også svært aktive på facebook. Her kan 
du dele sluttresultatet med flere, og du 
kan få inspirasjon til løsninger som andre 
har fått laget.

materialer. Materialer som ikke er transparent 
som glass stilles det ikke spørsmål med, man 
bare antar at disse er sikre.

Kun kreativiteten setter grenser for hva 
Appelbom kan levere.

− Vi er fagfolk innen glass, og kan levere 
alt fra standard løsninger til spesialtilpassete 
løsninger. Vi starter med en gratis befaring for 
å kunne finne ut hva behovet er og hvordan 
det kan løses.

Farget glaSS
Mange velger farget glass, eller glass med 
bilde motiv bak. Spesielt er det blitt populært 
med glassplater på veggen mellom kjøkken-
benken og overskapene.

− Glass er enkelt å holde rent i motsetning 
til børstet stål eller fliser. 

Glassmesteren har også levert hyller, bord 
og vedkurver i glass. 

− Det mange kanskje ikke vet er at vi kan 
kjøre hele oppussingsprosessen for deg. Vi 
har samarbeidspartnere på alt enten det nå er 
snekring, maling eller elektro du har behov for, 
forklarer Andreas Appelbom.

bytter vinduer
Selvsagt er fasader fortsatt håndverkerens 
hovedfokusområde, og de bytter vinduer og 
dører for mange borettslag.

− Glass er et eget fagfelt, og det er mange 
valgmuligheter for de som skal skifte ut glass 
eller bygge nytt. Det vi spør om aller først 
er «Hvor skal glasset brukes». Vi ser ofte at 
 kunder ikke har optimale vindu/glass i boliger 
selv om huset er nytt, noe som muligens 
skyldes manglende kunnskaper om glassets 
mulighet og egenskap hos de som har hatt 
ansvar for prosjektering, forklarer den daglige 
lederen.

Utviklingen innen glass har vært formidabel. 
Appelbom leverer nå selvrensende glass, 
de leverer glass som tar vekk uv-strålene og 
fjerner problemet med at parkettgulv, tekstiler 
og møbler falmer i sollys.  

Boligselskap som har vindu som skal skiftes 
eller behov for felles solavskjerming kan få 
hjelp til både prosjektering og utføring hos 
Appelbom. 

Balkonger i glass slipper ekstra mye lys inn i stua, og det finnes løsninger som innebærer balkong-
innglassing uten at det vises på fasaden.
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Tid for solavskjerming
Mens sola varmer stadig mer, kommer behovet 
for solavskjerming. Appelbom har et stort 
mangfold av solavskjermingsløsninger både 
innvendig og utvendig. Likedan er mulighetene 
innen design og farger nesten endeløse.

− Her vil jeg anbefale at du tar en tur innom 
oss for å se utstillingen. For tiden er plissé-
gardiner er veldig populært, forteller Robert 
Engenes som er fagansvarlig for solavskjer-
ming hos Appelbom.

Har du behov for det kan Appelbom også 
stille med interiørarkitekt som kan hjelpe til 
løsninger for å gi hjemmet ditt et nytt løft.

TIPS
Hvis du trenger produkter i glass eller 
solavskjerming, er den enkleste måten å 
få et prisoverslag på å ta et bilde av der 
du vil ha glass eller avskjerming, og der-
etter ta enkle mål.

Dette sender du på mail til Appelbom 
som enkelt kan gi deg et overslag slik at 
du vet om ønsket ditt kan realiseres og til 
hvilken pris.

partner

aPPeLBOM
i våre lokaler i stakkevollveien 35 har vi 
 utstilling av ulike produkter. Kom innom for 
em hyggelig prat!
tlf: 47464900
epost: post@appelbom.no
www.appelbom.no

Sola står lavt i Nord-Norge. Da er det nyttig å skjerme solkroken.

Her er det brukt farget glass som skillevegger 
og dusjvegger på badet.

Innvendig rekkverk i glass gjør at rommet blir 
større og luftigere.

Plisségardiner finnes i utallige varianter.

Et mørkt inngangsparti kan bli lyst og spennende med et glasstak.
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Ny partner på
telefoni og nett
Nå kan medlemmer i boligbyggelag sikre seg enda 
lavere priser på mobil, fasttelefon og mobilt bredbånd.

«Telenor-avtalen» er under avvikling. 
Boligbyggelagenes Partner har inngått en 
ny tele-avtale med enda bedre priser med 
selskapet Hello.

− Vi har vurdert flere teleselskaper og er 
trygge på at Hello vil være en god partner 
for oss. Nå oppfordrer vi medlemmene til å 
sjekke ut hva de kan spare på å benytte Hello 
 gjennom fordelskortet, sier Gaustad.

Rabatten medlemmene har hatt gjennom 
Telenor-avtalen gjelder altså ikke lenger. Man 
må bytte til Hello for å få lave priser. Avtalen 
omfatter fasttelefon, mobil og mobilt bred-
bånd, Ip-telefoni, samt utstyr som mobil- og 
fasttelefoner og nettbrett. 

Solid leverandør
Mange kjenner ikke til Hello, som hittil kun har 
levert til bedrifter. Her har Hello opparbeidet 

seg et solid renommé, og har en lang liste 
med kjente virksomheter på kundelisten. Blant 
disse er Frontline, Opera Software, Redbull og 
Den Norske Legeforening. 

− Samarbeidet med boligbyggelagene, er 
en viktig satsing for oss. Det er første gang 
privatpersoner får tilgang til Hellos gode 
 betingelser. Når de andre teleselskapene 
bruker penger på TV-reklame, bruker vi heller 
dette på å kutte prisene og på økt service mot 
kunden. Medlemmene får nå markedets beste 
tilbud, sier Hello-gründer Nadir Nalbant.

Hello eies av ansatte og blant annet 
DnB. Selskapet videreselger teletjenester 
på Telenors nett. Dermed får medlemmene 
tilgang til tjenester som BankID på mobil 
og HD-voice som gir krystallklar lyd i mobil-
telefonen. Innpakningen, prisingen og 
k undeservicen sørger Hello for.

− «Telenor-avtalen» har tjent oss godt i 15 
år, men nå er vi veldig godt fornøyd med å 
presentere «Hello-avtalen». Vi har tro på at 
den skal tjene medlemmene minst like godt 
fremover, sier adm. direktør Rune Gaustad 
i Boligbyggelagenes Partner som har frem-
forhandlet avtalen. 

del av FordelSkortet
Fordelskortet er medlemskortet i bolig-
byggelag, men gir også medlemsfordeler 
på  forsikring, strøm, reise og også lokale 
 leverandører eller butikker. Mange av 
 fordelene er boligrelatert, men er også krydret 
med kultur og opplevelser. Teletjenester er 
populære medlemsfordeler, og Hello-avtalen 
inngår i Fordelskortet.  

Nå kan hele familien få rimelige teletjenester via Hello.

partner

sLik gjør Du Det:
1. gå inn på følgende internettadresse: 

http://hello.no/bbltele/
2. Klikk på «Bestill»-knappen.
3. Velg ønsket tjeneste (mobil, fasttelefon eller 

bredbånd)
4. legg inn opplysningene i bestillings-

skjemaet som da kommer opp

Rune Gaustad og Boligbyggelagenes Partner 
AS har fremforhandlet ny og bedre teleavtale så 
medlemmer kan spare mer penger.
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HanesetH HarstaD as
www.haneseth.no 
tlf 77016400
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på installasjons-
materiell
20 % påslag på engrospris på Utstyr til lys/ 
varme

Den allsidige elektroentreprenøren Haneseth i Harstad lover 
å ta seg ekstra godt av medlemmene i BONORD. 

Enten du tren-
ger  elektriske 
 installasjoner, kabel-
TV, fiber, varmepumpe 
eller en sikkerhets-
sjekk av boligen din: 
Haneseth er stedet å 
henvende seg.

− Vi har hatt et 
 samarbeid med 
BONORD i tre år nå, og er svært tilfredse med 
dette, sier daglig leder Svein-Arne Ludvigsen 
(bildet).

Han forklarer at Haneseth tar på seg 
oppdrag for enkeltmedlemmer så vel som for 
boligselskap tilknyttet boligbyggelaget, og har 
mange attraktive produkt for boligeiere. 

− Sikkerhets løsninger er ett av våre satsnings-
områder, og vi har den siste tiden levert mer og 
mer kameraovervåking, alarm og adgangskon-
trollanlegg. Vi er sertifisert på salg og service av 
brannvarslingsanlegg for private og offentlige 
virksomheter, og utfører i tillegg årskontroller på 
slike anlegg, forklarer Ludvigsen.

bygger Fiber
Selv om vanlige elektrooppdrag fortsatt utgjør 
hoveddelen av driften til Haneseth Harstad 
AS, har selskapet gjennom årene bygget 
opp en sterk svakstrømavdeling. I de senere 
årene har de utviklet en spisskompetanse på 
 kommunikasjon. 

− Vi har autorisasjon for kabel-TV og tele-
installasjoner i tillegg til ordinære elektro-
tekniske installasjoner, og kan levere  komplette 
tjenester innen utbygging av fibernett, sier 
Ludvigsen. De har allerede levert fiber til 
flere hundre boliger, og satser videre for å gi 
befolkningen høyhastighets kommunikasjons-
nettverk − noe som de senere årene er blitt 
like naturlig og viktig i en bolig som strøm. 

Haneseth drifter også kabel TV-nettet i 
Harstad og har de senere årene fornyet dette 
fullstendig. 

− Haneseth er en allsidig leverandør 
som kan hjelpe til med det aller meste, sier 
Ludvigsen. Han sender gjerne en av sine 15 
medarbeidere ut på gratis befaring for å kunne 
hjelpe kunden med å planlegge et prosjekt. 

− Vår lange erfaring gjør at vi kan forhånds-
planlegge et prosjekt ned i den minste detalj. 
Det gir en trygghet og en forutsigbarhet både 
for kunden og for oss, sier han.

En egen serviceavdeling utfører daglig 
 planlagte oppdrag, men er alltid parat til å 
bistå i mer akutte situasjoner.

− Vi ønsker å hjelpe til så godt vi kan. 
Fornøyde kunder er vår beste reklame, 
derfor står vi på hele tiden, smiler Svein-Arne 
Ludvigsen. 

Helt nede på 
kaikanten finner 
du Haneseth 
Harstad AS.



Uglen Ulf  har svaret

Vitser

Det ordet som danner seg loddrett i  første rute er løsnings ordet. 
Dum hund
Vet du hvorfor det bare er de 
dummeste hundene som har 
de flateste nesene?

Svar: Det er bare dem som 
springer etter parkerte biler.

Aper 
Hvorfor liker aper bananer?

Svar: Fordi de er så gode

Trist dyr 
Hvilket dyr er det tristeste i 
skogen? 

Svar: U-gla

Stol
Hva slags stol er best å ha når 
det er krig?

Svar: En pistol

Gåter

Vet du sVaret?

30 barneside

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. Tonje nordeng på 12 år var en 
av de som hadde riktig svar, og hun er trukket ut til å få en over-
raskelse fra BONORD i posten.

Sovna
Det var en gang to damer som satt og ventet 
på bussen. «Huff,» sa den ene. «Nå har beina 
mine sovnet, og det har baken min også
«Ja,» sa den andre. «Jeg hørte at den 
snorket.»

Lukt
Så godt du 
lukter, Helge. 
Hva har du tatt 
på deg? 
– Rene sokker.

Medisin
Hvorfor hopper du sånn, Ola?
Jo, fordi jeg glemte å riste 
medisin flasken før jeg tok 
medisinen.

Telefon
Lisa snakket i telefonen. Da hun var ferdig, 
sa mammaen: «Så flink du var. Du snakket 
bare i 10 minutter. Hvem var det?»
«Det var bare noen som hadde ringt feil», 
sa Lisa.

Hokus Pokus albert åberg: App Store - iPhone/iPad/
iPod touch (best for iPhone 5), gratisversjon som er 
en del av spillet (fullversjon lanseres snart), Google 
play (gratis)
Rating: 4+, målgruppe 4-7 år
Om: Lek med Albert Åberg. Hjelp å bygge en trehytte 
slik at han kan få en gave fra Skybert.

nrk super: Google play, App Store - iPhone/iPad/
iPod touch (best for iPhone 5), (gratis)
Rating: 4+, men for alle som ser på Barne-TV
Om: NRK Super – når og hvor du vil. Du kan se pro-
grammene direkte, eller når det måtte passe deg.

karsten og Petra: App Store - iPhone/iPad/iPod 
touch (best for iPhone 5), gratis
Rating: 4+, anbefalt 2-7 år
Om: Spill. Spill sammen med karakterene fra filmen. 
Fly med Petra, samle ballonger eller lek gjemsel 
sammen med Løvungen og Frøken Kanin. 

Hay Day: Google play, App Store - iPhone/iPad/iPod 
touch (best for iPhone 5). Gratis, men du kan kjøpe 
mye i spillet.
Rating: 4+
Om: Lær deg å drive gård og høste inn. Bytt tingene 
du produserer på bondens marked.

Fire apper for barn

1. Kan brukes på isen
2. Dette må man av og til ha under skiene
3. spiser vi mye av om sommeren
4. tar mange frem når veien er blitt bare
5. ikke kaffe, men….
6. godt å ha med på skitur
7. lurt å drikke når man er tørst

1
2
3
4
5
6
7 



idé:Tromsø

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

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

idé:Harstad

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

VARME
INTERIØR
GULV
MALING
TRELAST
VERKTØY
BAD
GARDEROBE

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

Alle BONORD medlemmer
får alltid de beste prisene
hos våre byggevarehus

5% bonus på alt kjøp5% bonus på alt kjøp

Husk å trekke Fordelskortet 

i betalingsterminalen.
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Strandveien 106 
(ved Rema 1000)
tlf 4000 4912
Åpningstider: 
man–fre kl 08–18. 

Åpen butikk 
for alle!

– også for private

Lik oss på Facebook «Norengros Tromsø»

Alle priser er oppgitt inkl. mva
Tilbudene varer fra 17.3-11.4

Milo tøyvask 2 l 

9999,-

Toalettpapir Katrin 360
42 ruller a 50 m. 2100m per sekk. Ord.pris kr 374

269269,-

Oppbevaringsbokser med lokk, Hammarplast

-30%30%30%
Moppepakke Verus 
Skaft, brett, tørr og-fuktmopp

249,-

Duk Dunicel 25 m hvit

299299,-

Monteringshansker vinter. Str 9, 10 og 11.

Kjempegode hansker som kan brukes til ski, bil, snømåking, alt!
For oppgaver som setter ekstreme krav til fingerfølsomhet, smidighet 
og grep. Hansken er vanntett, varmeisolerende og har pustende ProTex 
membran innsydd. Justerbar borrelås rundt håndledd, varmt fleecefòr. 
Kan maskinvaskes ved 40gr C.

Serviett 33cm Spring Signs
50 stk

3399,-

Butikktilbud!

Norengros NB Engros 
Harstad
Mercurveien 4
Tlf 08522
Åpent: 08-16

999,-

TenderCare Maskinoppvask tabletter
70 stk

9999,,-

32 medlem og partner



Brille Mandag 21:30
Eller et annet tidspunkt

Med tjenesten Ukesarkiv kan du se programmer som har blitt sendt 
en hel uke bakover i tid. Ukesarkiv er en av fl ere spennende tjenester 
i underholdningsportalen T-We. 

Les mer på canaldigital.no/t-we

Du bestemmer selv når du vil se hva.
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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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4G     -     HD Voice     -     Bank ID     -     Telenor-dekning     -     Bedre priser

Ny teleavtale gir enda bedre priser 
til medlemmer av boligbyggelag

Fastprispakker fra 
kun          kr/mnd99 

Kutt dine mobilkostnader i dag!

Lokal tilhørighet - ekstra trygghet
776 10 300 | www.tryggvakt.no

BRANNALARM

Pris fra kr

490,-

Vår alarmtjeneste inkluderer:
• Seriekoblet brannvarsling
•  24-timers alarmmottak   
• Utrykningstjeneste fra brannvesenet
• Nøkkeloppbevaring

GRAtis BefARiNG!

Spesialpris til medlemmer av BoNord.

Off. samarbeidspartner
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ENKLERE RYDDEJOBB 
MED CONTAINER FRA

REMIKS!
Vårrengjøring Avfall fra 

renovering

Avfall fra 
  nybygg

SPESIALTILBUD 
TIL BONORDS MEDLEMMER
Gjelder Tromsøya, Berg–Skjelnan og Slettaelva–Eidkjosen.

INKLUDERT I TILBUDET 
En container 8/10 m3 i 1-3 dager 
Levering og henting av container 
Levering av blandet avfall (ikke farlig avfall)

Fast pris: Kun kr 3 500 inkl. mva. 

Ring oss!

 77 60 19 00

www.remiks.no
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LEIL. 1334

Antall rom 

P-ROM
 

Plan

3

76,7 m²
BRA 81,8 m²

4, etasje

Forbehold for eventuelle endringer og avvik. 28-01-2014

GAMMELGÅRDSALGET ER I GANG

Første og andre byggetrinn var veldig populære. Nå lanserer vi siste trinn, med 16 
spennende leiligheter fordelt på 2, 3 og 4-roms. Prosjektet er vestvendt og ligger øverst 
i nytt boområde kun 3 km fra Tromsøbrua. Leilighetene er store og romslige, passer for 
mennesker i alle livsfaser, og har en vakker panoramautsikt mot innseilingen til Tromsø.

Gjennom BONORD har Gammelgård borettslag på midtre Kaldslett markedets beste 
systemer for trygging av hverdagen for deg som beboer.

Ingvild Bratterud, Megler / T 469 60 555 / E ingvild.bratterud@garanti.no
Leif-Harald Svendsen/ T 916 09 643/ E leif.harald.svendsen@garanti.no

FOR MER INFORMASJON: 

GAMMELG
ARD.NO

3-roms 
BRA: 81,2 kvm
P-rom: 76, 5 kvm

Finnes i 4. og 5. etasje
Totalt 4 stk
4.etasje: balkong på 
11,2 eller 11,8 kvm
5.etasje: balkong på 
10,7 eller 10,9 kvm

Priseksempel 1334:
Totalpris: kr 3 680 000,– (inkl. garasje)
Innskudd: kr 1 840 000,–
Fellesgjeld: kr 1 840 000,–
Felleskostnader: kr 8 579,–

Felleskostnader inkluderer renter, avdrag, 
kabel-tv/internett,  kommunale avgifter og 
driftsutgifter jfr budsjett. For priser på de 
øvrige leilighetene se www.gammelgard.no.

SALGET ER I GANG

LU
N

D
B

LA
D

 M
E

D
IA

 A
S

 
–

 
S

V
A

N
E

G
O

D
K

JE
N

T
 T

R
Y

K
K

E
R

I 
–

 2
4

1
 7

6
2

medlem og partner 37



38 medlem og partner

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 på papiravis 
40 % rabatt på abonnent på e-avis

Flyttebyrå - Hasselberg Transport AS 
www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
15 % rabatt på lagring av innbo på lagerhotell
15 % rabatt på pakkemateriell for flytting

Bildekk og felger 
Vianor Tromsø Tlf 77 60 96 00
Vianor HarstadTlf 77 07 97 70
www.vianor.no
30 % rabatt på oljeskift og olje
12 % rabatt på ordinære priser på dekk hotell
12 % rabatt på ordinære priser på sommer- 
og vinterdekk.
12 % rabatt på ordinære priser på alle typer 
batteri, og AC-service

 Dine medlemsfordeler 2014

alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

Bistand ved dødsfall  
− IMI Begravelsesbyrå
www.imitromso.no • Tlf 77 66 25 00
Full assistanse under gravferdsseremonien 
uten kostnad (normalpris kr 1.800,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne 
uten kostnad (normalpris kr 1.500,-)

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
25 % rabatt på madrasser med tilbehør fra 
Wonderland
20 % rabatt på diverse interiør(små varer)
10 % rabatt på tepper
7,5 % rabatt på stuemøbler
Rabatten gjelder på ordinære priser

NorEngros/Markedshuset 
Tlf 77 75 26 26
NorEngros/NB Engros Harstad 
Tlf 08522
www.norengros.no
40 % rabatt på blekk/tonere på ordinære 
priser
20 % rabatt på alle varer utenom maskin-
varer og tilbudsvarer/kampanjetilbud

Glassmester Appelbom AS 
www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25 % rabatt på veiledende priser på skifting 
av isolerglass og tilskåret glass-speil
10 % rabatt på veiledende priser på 
 balkonginnglassing
2 timer gratis rådgivning

Sol- og innsynskjermingsprodukter
20 % på motorisering/ automatikk til 
utvendig solskjerming
15 % på utvendige solskjermingsprodukter
15 % på øvrig solskjerming
Rabattene gjelder på ordinære priser

Renovasjon − REMIKS 
www.remiks.no
Tlf 77 60 19 00
Leie container (1-3 dager) i størrelsen 
8/10 m3, ut/inn transport av container samt 
levering av blandet avfall (uten farlig avfall)
Fast pris kr 3 500,- inkl. mva. (Gjelder for 
en container inkludert avfall og én utkjøring/
innhenting).
Tilbudet gjelder alle BONORDs medlemmer 
innenfor følgende geografiske område:

Hele Tromsøya
Fastlandet: Berg-Skjelnan
Kvaløya: Slettaelva-Eidkjosen

For borettslag og sameier forvaltet av BONORD:
Egen avtale for fast leie av container til 
bølgepapp. Leie pr. mnd. lukket container 
med spalteåpning 4-8 m3: Kr 450,- inkl. mva

Advokatbistand − Rekve Pleym & co
www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
25 % rabatt på de til enhver gjeldende 
ordinære honorarsatser. 

Elektriker/elektriske produkter  
og belysning 
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
Installasjon og elektrikertjenester: 
5 % rabatt på elektromontør,
15 % rabatt på installasjons materiell, 
10 % rabatt på utstyr til lys og varme. 

Elektriske produkter: 
5 % rabatt på småelektrisk. 
10 % rabatt på belysning (JM Hansen Elektrisk)
50 % rabatt på hjemkjøring og retur av varer.

Blikkenslager- og verksted-
produkter Tom Dreyer AS 
www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10-20 % rabatt rabatt på produksjon og 
montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10-20 % rabatt på utvalgte merker av bolig-
ventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter 
og  ventilatorer.
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 Dine medlemsfordeler 2014

alle våre medlemsfordeler finner du blant annet på BONORDS hjemmeside: www.bonord.no

Byggevarer − Neumann Bygg 
www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00 / Tlf Harstad 77 00 14 00
10-42 % rabatt på byggevarer. 
5 % bonus på alt kjøp
For å oppnå bonus må kortet ditt være aktivert.

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

Renhold og vaktmestertjenester – 
All-tjeneste 
www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
12,5 % 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 BONORD-medlemmer
10 % rabatt avslag på timepris.

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.

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.

Kjøkken/bad/garderobe – 
Nova Interiør Tromsø 
www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00

Nova Interiør Harstad
www.harstad@nova-group.no • Tlf 76 89 91 00

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.
Gjelder for Tromsø og Harstad. 

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

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

Haneseth Harstad AS
www.haneseth.no • Tlf 77 01 64 00
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på installasjons-
materiell
20 % påslag på engrospris på utstyr til  
lys/varme

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.

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

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,-

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.
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ALLE VIL HA HØYEST MULIG PRIS FOR BOLIGEN SIN …

… det får du når du velger GARANTI Eiendomsmegling. Vi 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 2013 har vi oppnådd flere nye.
Ta kontakt for et godt medlemstilbud og en trygg bolighandel.

Skal du selge bolig?

Se våre nye og  
superlekre nettsider garanti.no

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad


