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4 BONORD tar steget inn i Finnmark. 
Hvis generalforsamlingene sier ja, 
fusjonerer BONORD i Tromsø og Harstad 
med Hammerfest denne våren. 

INNHOLD

DEN VERDENSKJENTE svenske økonomen 
Kjell Nordström fremhevet på NHOs 
årskonferanse i januar 2015 at verden i 
framtiden vil gå fra 200 land til 600 byer. 
Framtiden tilhører byer og urbane strøk, mens 
utkantsområder vil få mindre betydning. Mens 
10 prosent av verdens befolkning bodde i byer i 
1919, bor nå 80 prosent i byer i følge Nordström.
Nordström pekte på tre megatrender i framtiden: 
globalisering, urbanisering og digitalisering. De 
to siste trendene skulle en kanskje tro motvirket 
hverandre: Med økt digitalisering skulle vel 
behovet for å bo tett i byer bli mindre? Men 
virkeligheten viser seg å være annerledes. Jo 
mer digitalisering, jo større blir behovet for at 
de smarte hodene møtes. I Norge ser man i stor 
grad den samme utviklingen. Til tross for aktiv 
og velmenende distriktspolitikk over lang tid, har 
utviklingen gått mot sentralisering og større byer. 
På slutten av 1960-tallet bodde ca. 60 prosent 
av norske folk i byer og tettsteder, i dag er tallet 
nærmere 80 prosent.

DET ER MANGE ÅRSAKER til at byene 
lokker. Vi har utviklet et utdannings- og
kompetanse-samfunn der ungdommer fra 

bygdene studerer på universitetene i de store 
byene. Etter endt utdanning blir de gjerne 
værende i byene, hvor mulighetene er større for 
å få brukt sin utdanning. For å få plass til alle 
som vil bo i byene, må det aksepteres at det 
bygges høyere og tettere. Miljøgevinster oppnås 
gjennom mindre transport, og redusert behov for 
nye infrastrukturinvesteringer. Fortsatt vil det nok 
bli bygget noen villaer og småhus i storbyene, 
men sannsynligvis i langt mindre grad enn 
tidligere. 

ÅRSSTATISTIKKEN FRA NBBL for 2013 
og 2014 viser klare utviklingstrekk: Av de 
nærmere 100.000 som ble rekruttert som nye 
medlemmer i løpet av disse to årene, var over 
syv prosent å finne i de største byene. 
Hvorfor søker så mange mennesker til 
boligbyggelagene i de større byene? Åpenbart 
fordi man har tro på at boligbyggelagene kan 
bistå med å skaffe bolig. God medlems-vekst 
er selvsagt hyggelig, men samtidig en stor 
utfordring. Våre medlemmer forventer at 
boligbyggelagene leverer på deres behov og at 
boligbyggingen holdes på et tilfreds-stillende 
nivå. Og selv om boligbyggingen i regi av Norske 

Boligbyggelag har vist en positiv utvikling de 
senere år, så bygges det neppe i et antall som 
tilfredsstiller våre medlemmers forventninger. 

FOR AT VI SKAL KUNNE FORTSETTE å 
nyrekruttere på samme høye nivå framover, må 
bolig-byggingen opp – i særlig grad i og rundt 
de store byene. For å få dette til, er det viktig at 
man har sterke regionale enheter, og at disse 
har kapital og kompetanse til å møte de 
utfordringer som i dag omgir nybygging. 
Boligbyggelag i mindre byer og tettsteder vil 
gjennom å tilknytte seg regionale enheter kunne 
nyte godt av felles ressurser, slik at nybygging 
kommer i gang også på disse stedene. Mange 
fusjoner har funnet sted de siste årene, 
men tendensen mot større 
boligbyggelagsenheter er neppe slutt 
med dette. Det bør det simpelthen ikke være. 

 For at vi skal kunne fortsette å
  nyrekruttere på samme høye nivå 
  framover, må bolig-byggingen opp – i 
 særlig grad i og rundt de store byene.
Svein Dalsbø, Administrerende direktør

STORBYENE VOKSER

LEDER
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FUSJONSFORHANDLINGER
Før jul vedtok styrene i Hammerfest og Omegn boligbyggelag og BONORD å innlede

fusjonsforhandlinger, med mål om endelig godkjennelse på ordinær generalforsamling denne våren.

Begge selskaper er profilerte aktører i egne 
eiendomsmarkeder og har eksistert lenge i sine 
byer. Hammerfest og Omegn Boligbyggelag 
ble etablert i 1959 og BONORD har sine røtter 
tilbake til 1946.

– Våre styrer har fattet et spenstig vedtak som 
gir svært spennende muligheter for fremtiden 
for alle parter. Vi tror dette er en riktig vei å gå, 
og det er spesielt hyggelig og viktig at vi i nord 
klarer å finne sammen for å bygge sterke 
enheter. Så langt har prosessen gått på skinner, 
og den formelle fusjonsbehandlingen vil finne 
sted på generalforsamling i begge byer 16. 
april i år, uttaler Svein Dalsbø administrerende 
direktør i BONORD.
Det nye boligbyggelaget vil bli Nord-Norges 
desidert største med 20.500 medlemmer, og 
med mer enn 10.700 boliger og 322 
boligselskaper under sin forvaltning.

NATURLIG UTVIKLING
Norske boligbyggelag er i stor endring. På få år 
er antall boligbyggelag redusert fra over 100 

til et antall på 47 i dag. Primært er dette som 
følge av fusjoner og etablering av større og mer 
bærekraftige enheter. I Nord-Norge har det, med 
unntak av fusjonen mellom Tromsø og Harstad 
i 2012, ikke vært noen større fusjoner de siste 
år. Et fusjonert boligbyggelag vil ha hovedkontor 
i Tromsø og avdelingskontor i Hammerfest og 
Harstad.

– Prosessen til nå har vært utrolig positiv. Vi 
har stor tro på at dette kan bli til noe som er 
svært bra for medlemmene våre, både med 
tanke på fremtidige byggeprosjekter og tilbud 
om nye tjenester. En fusjon utgjør ingen trussel 
for oss i Hammerfest eller dagens ansatte. Tvert 
om knyttes vi til landsdelens største fagmiljø, 
som vi tror vil bidra positivt i kampen om de 
gode hodene lokalt, sier daglig leder  
Hammerfest og Omegn Boligbyggelag,  
Andreas Enevold.

TØRRE Å TENKE NYTT
– Norske boligbyggelag er konkurranseutsatte 
på alle områder, og det er viktig å tørre å tenke 

HAMMERFEST OG OMEGN 
BOLIGBYGGELAG (BY-BO)
Etablert: 1959
Antall medlemmer: 1800 
Antall boligselskap under forvaltning: 52
Antall ansatte: 6

nytt til beste for våre medlemmer og kunder. 
Autorisasjonskrav for å drive innen 
eiendomsmegling, forvaltning og inkasso er 
betydelige, og gjør det vanskelig for små 
boligbyggelag å ha bredde i sitt tilbud. Våre 
kunder etterspør i økende grad totalleveranser 
innen økonomisk og teknisk forvaltning, noe som 
kan være utfordrende om ikke organisasjonen er 
på en viss størrelse. Den nye organisasjonen er 
svaret på denne utfordringen, sier Svein Dalsbø.

BONORD – BOLIGBYGGELAGET NORD
Etablert: Fusjon 2012 av HABO (etablert 1946 Harstad) og TBBL 
(etablert 1966 Tromsø) 
Antall medlemmer: 18 700 
Antall boligselskap under forvaltning: 270 
Antall ansatte: 45
Lokalisert: Tromsø (hovedkontor) og Harstad. Dekker hele Troms.

ATTRAKTIVE LEILIGHETER IGJEN
Det siste byggetrinnet i Sundet på Tomasjord, Blokk D, har hatt en særdeles 
positiv salgsstart. Over halvparten av leilighetene gikk allerede på 
tildelingsmøtet. Men ennå er det ni leiligheter igjen for salg.

– Vi har nesten utelukkende store, flotte 4-roms leiligheter igjen. Normalt 
sett er det disse som tas først, men denne gangen er disse attraktive 
leilighetene fortsatt tilgjengelig, sier eiendomsmegler Ingvild Bratterud i 
GARANTI Tromsø. Forventet byggestart er i løpet av andre kvartal i år, mens 
innflytting beregnes i løpet av tredje kvartal 2016.
Blokka blir fem etasjer høy, og skal ligge opp mot Evjenveien.

FORHANDLER OM RUGGEVIKA
Prosessen med å finne kontraktør til å føre opp boligfeltet Ruggevika i 
Harstad pågår fortsatt. 

– Det har tatt litt mer tid enn vi hadde forventet å få på plass en 
utbygger for dette prosjektet. Vi har nå gjennomført et arbeid sammen med 
flere aktuelle leverandører, som nærmer seg en beslutning. I mellomtiden 
har vi fått arbeidet mer med blant annet den grafiske framstillingen av 
prosjektet. Blant annet er det laget et oversiktsbilde som tydelig viser hvor 
nært fri natur boligene skal bygges, sier regiondirektør Bjørn Mathisen i 
BONORD Harstad. Øvre Ruggevika skal etableres med 20 store 4-roms 
boliger i rekke. Stedet ligger 15 minutter med bil fra Harstad sentrum, 
og vil være velegnet for barnefamilier.

BY-BO i Hammerfest blir etter alt å dømme en del av BONORD denne våren. Foto: Øyvind A. Holm
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SUVERENE TROMSØ
GARANTI Tromsø ble det beste kontoret i GARANTI-kjeden i Norge, både i 2013 og i 2014. I fjor stakk de av med 

fem bestepriser, og en knallsterk andreplass. – De er dyktige, og har gjort en god jobb over lang tid, 
mener administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling i Norge, Stein Drogseth.

En mann tjente i fjor 370.000 kroner på å eie en 
leilighet i Tromsø i seks måneder. 
Leif-Harald Svendsen i GARANTI Tromsø solgte 
den samme leiligheten to ganger i løpet av et 
halvt år, og er både glad og litt overrasket over 
selgerens formidable gevinst på den korte tiden.

– Jeg gleder meg med selgeren, samtidig 
mener jeg det samme som jeg har ment en 
stund nå om prisutviklingen i Tromsø: Den vil 
flate ut etterhvert! Det er ikke helt enkelt for 
førstegangsetablerere som skal inn i 
boligmarkedet. Over tid henger det ikke sammen 
med en prisstigning på 16-17 prosent, samtidig 
som lønnsveksten er på 3-4 prosent. Men så 
lenge renta og arbeidsledigheten er så lav, og 
markedet i Tromsø er så presset, så blir dette 
resultatet, kommenterer daglig leder 

Leif Harald Svendsen i GARANTI Tromsø 
sin helt spesielle opplevelse.

– Det er selvsagt ikke hverdagskost å selge 
den samme leiligheten to ganger på ett år. 
I dette tilfellet handlet det om plutselige jobb- 
bytte og flytting som gjorde at selgeren måtte 
selge igjen nesten like fort som han hadde kjøpt. 

Selgeren valgte å bruke samme megler som 
han kjøpte leiligheten fra, og innkasserte en rask 
gevinst på sin investering.

Borettslagsleiligheten var på 50 kvadratmeter. 
– Hvorfor er det så stor forskjell på prisveksten 

i Tromsø og andre steder i landet?
– Tromsø har nok hatt et lite etterslep i forhold 

til resten av landet etter finanskrisa fra 2007 
som varte lenger og rammet hardere enn i 
andre byer. Mens resten av landet opplevde at 
markedet raskt steg til nye høyder igjen, har 
dette tatt lengre tid her i byen, 
forklarer Svendsen.

Teorien bekreftes av Stein Drogseth, leder i 
GARANTI Norge. Tromsø hadde flere og større 
problemer, og opplever nå en noe senere opptur 
enn resten av landet hvor prisveksten ikke var i 
nærheten av det Tromsø opplevde i 2014. 

Mens prisene i hovedstaden i gjennomsnitt 
økte med 10,3 prosent i fjor, er altså den 
tilsvarende økningen 16,6 i Tromsø. Generell 
økning for landet som helhet i fjor var en vekst 
på 8.5 prosent. Etter nyttår har Oslo tatt over 
som vekstleder her til lands, men det betyr ikke 
at ikke prisene i boligmarkedet i Tromsø fortsetter 
å stige. Tromsø og Oslo var jevnstore i januar, 
med prisvekst på 3,3 prosent i begge byene!

– Vi ser det på visningene så langt i år, det 
er stor aktivitet i markedet. Det er fortsatt for lite 
brukte boliger for salg i Tromsø, hvilket fører til at 
markedet fortsetter å stige, konkluderer 
Leif-Harald Svendsen.

Han hadde gleden av å sende ikke mindre enn seks marsipankaker til 
GARANTI Tromsø i fjor. Seks var antallet måneder de ble beste kontor i 
kjeden, og summen av det hele førte dem altså helt til topps i den interne 
kåringen i den landsdekkende eiendomsmeglerkjeden.

– De har vunnet årets bruktmegler, årets leder, årets beste omsetning på 
borettslagsboliger, årets beste omsetning på andre boliger og årets beste 
kontor, forteller Drogseth.

I tillegg hadde de årets nest beste prosjektmegler. 
– Vi begynner å gå kraftig lei marsipankake, fleiper daglig leder 

Leif-Harald Svendsen godslig. Han er både stolt og takknemlig for 
fjorårsresultatet, og skyver foran seg alle sine flinke medarbeidere.
Hvorfor?

– Forklaringen er enkel. De er dyktige. De har solid kompetanse og lang 
erfaring i markedet sitt. I tillegg er de grundige og seriøse, og dette 
verdsetter kundene, sier Drogseth. Han berømmer daglig leder 
Leif-Harald Svendsen som en dyktig teamleder.

– Han har en ro og en trygghet, og er god på å la de rundt seg prestere.
De flotte resultatene har sitt utspring i at boligmarkedet i Tromsø er svært 
hett, men det er likevel ingen selvfølge at GARANTI-kontoret i byen klarer å 

Forklaringen er enkel.
 De er dyktige. De har solid  
 kompetanse og lang 
erfaring i markedet sitt
Administrerende direktør i GARANTI Stein Drogseth.

levere slike resultater i dette markedet.
– Dette kan ikke begrunnes i flaks og markedssituasjon, 

det ligger en ordentlig jobb bak, understreker Drogseth. 

GODT MILJØ
– Eiendomsmegler Raimond Sørensen er i en særstilling i hele kjeden, 

han er unik. Men heller ikke han kan få slike formidable resultater uten et 
miljø som inspirerer han, og en leder som gir han støtte. For oss i 
GARANTI-kjeden nasjonalt er det inspirerende å se hvordan det jobbes i 
Tromsø, sier Drogseth. Han forteller at de beste i kjeden premieres med tur 
til Barcelona, ved siden av heder og ære.

– De fleste meglere er svært konkurranseorienterte. Det å premiere 
vinnere er viktig for oss, det er lokalt at kjedens suksess skapes. For resten 
av kjeden er det viktig å få møte de beste, som kan inspirere og fortelle 
hvordan de har blitt best. Overføringen mellom kontorene i kjeden er noe 
av det viktigste vi bruker denne kåringen til, sier Drogseth.

6 nyheter

TJENTE 370.000 PÅ 
SEKS MÅNEDER

Denne gjengen sørget for at GARANTI Tromsø ble beste kontor i hele GARANTI-kjeden 
i fjor. F.v. Leif-Harald Svendsen, Raimond Sørensen, Ragnhild Bjørnflaten Walthinsen 
og Ingvild Bratterud. Sittende foran: Pat-Karin Sjøttem Pedersen og Monica Andersen.

Administrerende direktør i 
GARANTI Stein Drogseth.
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– Jeg er veldig stolt av Boligpolitisk handlingsplan. Den er jobbet fram 
gjennom en veldig god prosess hvor ulike aktører, deriblant BONORD, har 
deltatt. Nå i høringsrunden har vi fått svært positive tilbakemeldinger, sier 
byrådsleder Øyvind Hilmarsen i Tromsø. Han vet at han satt navnetrekket 
sitt på et av de viktigste dokumentene som kommunen har produsert de 
senere år, planen strekker seg riktignok bare til 2018, men tankegangen 
i og bak planen er langsiktig og skal styrke kommunens arbeid som 
premissgiver og tilrettelegger for bolig- og byutviklingen. Om noen uker 
forventer han at Tromsøs første helhetlige plan for boligpolitikken vedtas av 
kommunestyret.

NYTTIG VERKTØY
Planen omfatter både det ordinære boligmarkedet, boligsosiale 
problemstillinger, byutvikling og samspill med private boligaktører. 900 
boliger må bygges årlig i Tromsø for å møte behovet. Byrådslederen tror 
planen vil bli et godt verktøy, spesielt for bolig- og eiendomsutviklere.

– Vi opplever at den allerede er tatt i bruk og henvises til, sier 
byrådslederen. 
Næringslivet ønsker seg en «boligminister» som skal kunne bidra til bedre 
koordinering slik at spesielt prosessen fra ferdig vedtatt reguleringsplan til 
prosjektet når byggestart kan gå raskere for den enkelte utbygger.

– Poenget er å sikre oss at det bygges nok riktige type boliger ut fra 
behovet til enhver tid, sier Hilmarsen. I 2006 ble det bygget 897 nye 
boliger i Tromsø, så kom krakket i markedet i 2007. 
Men nå tar boligbyggingen seg kraftig opp igjen.

– Denne planen skal gjøre det enklere å forholde seg til kommunen og 
de premissene som legges. Byrådet går inn for en fortetting i bydelene, i 
definerte knutepunktområder, og langs eksisterende kollektivtraseer.  

INTEGRERING
110 av de målsatte 900 årlige private boligbyggene, har kommunen som 
mål å kjøpe selv, og investeringene som foreslås i planen er det ifølge 
Hilmarsen allerede tatt høyde for i økonomiplanen. Inn i de private 
prosjektene skal kommunen ivareta de boligsosiale oppgavene den er 

pålagt, blant annet etter modell av et prosjekt i Teaterkvarteret i Tromsø. 
Her har syv funksjonshemmede kjøpt seg hver sin leilighet i den første 
blokka, mens kommunen har kjøpt en åttende leilighet som de bruker som 
personalbase, slik at de syv beboerne har tilgang til hjelp og assistanse 
døgnet rundt. 
Det betyr at mennesker som har problemer med å komme seg inn i 
boligmarkedet, enten det nå skyldes økonomi, psykisk sykdom, 
funksjonshemminger eller rusbruk, integreres i helt vanlige bomiljø. 
På lik linje med øvrige beboere. 

– Ghettofiseringen av kommunale leiligheter som vi har hatt i Tromsø 
til nå har ikke vært vellykket. Utbyggerne har vært svært positive til denne 
integreringstanken. Utfordringen blir å sørge for at konkurransen blir lik for 
de som vil ha kommunen inn som kjøper i sine prosjekt. 
Byrådslederen presiserer at kommunen også vil bygge egne boliger for 
spesielle grupper som av en eller annen grunn ikke kan integreres i et 
vanlig boligprosjekt. Kommunen skal bruke 60 millioner 
kroner til leiligheter for spesielle grupper.

– Hvilken rolle kan BONORD ta i kommunens utviklingsplaner?
– Vi ser vi kan få mye ut av pengene våre i borettslagsleiligheter, så 

BONORD blir avgjort en viktig partner i dette arbeidet, sier Hilmarsen.
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IGANGSATTE BOLIGER 1985 – 2014, 3. KVARTAL 

HELHETLIG
BOLIGPLAN

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN
HOVEDMÅL 1: Nok og riktige boliger til å 
dekke befolkningsveksten
HOVEDMÅL 2: Nok og riktige boliger til vanskeligstilte 
i boligmarkedet.
HOVEDMÅL 3: Boligbygging som gir ønsket 
byutvikling og transportmønster
HOVEDMÅL 4: Riktig organisering og samarbeid for 
en operativ boligpolitikk

8 nyheter

I 2006 lå Tromsø på det antallet nybygde boliger som byen må ha årlig for 
å dekke boligetterspørselen. Så kom krakket, men når tar boligbyggingen seg kraftig opp igjen.

Tromsø kommune har satt av 33 millioner kroner i året til å kjøpe nye 
kommunale leiligheter i private utbyggerprosjekt. Gjerne borettslagsleiligheter.

Kilde: SSB
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nyvasket
velferd

– Enkelte kjerringråd er bare helt fantastiske. De funker som bare det, sier 
Geir Are Winter i All-tjeneste og holder opp zaloflaska.

– Dette tar fett, så hvis du skal vaske vinduer er zalo helt perfekt. 
Likedan på kjøkkenvifta, eller der du har fingeravtrykk. Du kan egentlig 
bruke zalo overalt, du må bare sjekke at overflaten tåler vann.

– Hva er forskjellen på en god gammeldags vask i gamle eneboliger, 
kontra dagens moderne leiligheter?

– Forskjellen er at gamle eneboliger tåler vask! ler Winther.
– Men spøk til side. Tiden er det avgjørende. Med dagens vaskeprodukter 

og ikke minst på de materialene som er i de fleste nybygg i dag er det mye 
raskere og enklere å holde rent. Det er stort sett bare vedfyring som skaper 
sot, og gjør at du for eksempel trenger å vaske rundt årlig. Selvsagt trenger 
du også å vaske oftere om du røyker inne eller er veldig glad i å brenne 
stearinlys, da trenger boligen mer vaskevedlikehold, påpeker han.

UTFORDRINGER
Med de mange moderne overflatene i nybygg nå om dagen, skal være 
sparsommelig både med vann og med såpe, påpeker han og utdyper.

– Har du brukt matt maling, så kan den rett og slett ikke våtvaskes. 
Det blir skjoldete uansett hva du gjør. Eneste løsning er faktisk å male 

Så gjør vi nå når vi vasker vårt hus: Mikrofiberklut, zalo og en spraykanne.

opp igjen. Mange har tatt konsekvensen av dette og velger en blankere 
malingstype. For de med parkett eller laminat på gulv skal det brukes så 
lite vann som overhodet mulig. Støvsuger med HEPA-filter og tørrmopp 
gjør som regel jobben. For å grundigere til verks anbefaler han å fukte 
mikrofibermoppen litt.

– Bruk en fuktig mikrofibermopp med løkker, så får du med deg alt. 
Både løse hår, støv og skitt. 

– Hva er det egentlig som er så genialt med mikrofiber?
– Veldig enkelt forklart så «skjærer» fibrene i kluten med seg skitten, 

omtrent som en vindusnal drar med seg vann, sier vaskeeksperten som 
har jobbet i bransjen i over 20 år.
Du trenger ikke bruke såpe hvis du har mikrofiberklut eller mopp, men 
mange velger å gjøre det likevel.

– Av gammel vane, eller bare fordi de vil at det skal lukte litt renere 
etterpå.

DROPP SKYLLEMIDDEL
Et viktig tips når mikrofiberklutene vaskes i vaskemaskin, er at du lar være 
å bruke skyllemiddel. Det kan gjøre klutene mindre effektive. Profesjonelle 
vaskere bytter mopp til en ren hver gang en gammel er skitten, og har et 

10 idé og inspirasjon
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helt fjell av mopper med seg ut. I et vanlig privat hjem mener Winther det 
holder å ha et par mopper for å få vasket huset. Det går an å skylle av dem 
undervegs om de blir veldig skitne. Så trenger de helst en grundig 
vaskemaskinvask mellom hver gang de brukes.

– Et par mopper til gulv og et par til tak og vegger, pluss en skikkelig 
spraykanne, da har du et godt vaskeverktøy i hjemmet ditt, mener han.
Med spraykanna fordeler du væske på overflaten før vask. Enten bare rent 
vann, eller vann tilsatt såpe – avhengig av hvor det vaskes.
Selv har han kun tre såper i huset: en sanitærsåpe til badet med litt lav 
ph-verdi. Zalo til kjøkkenet og et allrengjøringsmiddel til resten av huset. 

– Husk å spraye nedenfra og opp enten du vasker vegger, dusjkabinett 
eller vinduer. Og så bruker du mikrofibermoppen etterpå. Vær obs på at 
enkelte rammer rundt vinduene ikke tåler vann. 

NEI TIL GRØNNSÅPE
– Noen mener du må skifte såpe på badet mellom syre og baseholdige 
såper med jevne mellomrom, slik at bakteriene ikke blir motstandsdyktige?

– Bakterier trenger fukt for å overleve, så på treningssenter og i offentlige 
bad må du variere vaskemiddelet, men på badet hjemme blir det tørt 
innimellom. Da trenger du ikke det, påpeker Winther.
Den gode gamle, grønnsåpa er for lengst blitt tilnærmet bannlyst. 

– Grønnsåpe etterlater seg en hinne av fett som samler på bakterier. Det 
eneste stedet hvor du fortsatt bør bruke grønnsåpe er på ubehandlet 
treverk – og i fotbadet hvis du skal få ut ei flis av foten. Til sånt er den 
fortsatt uvurdelig, ler han. 

STØVSUG MED HEPA-FILTER
De fleste støvsugere av nyere modell er utstyrt med HEPA-filter, som hindrer 
støvsugeren i å produsere nær sagt like mye støv som den suger opp. 
Har du sentralstøvsuger er du også garantert at støvet faktisk forsvinner, 
ikke bare sirkulerer.

UNNGÅ SKADELIGE KJEMIKALIER
Skal du bruke rengjøringsmidler bør du bruke de som er svanemerket og 
parfymefri, anbefaler Framtiden i våre hender. Svanemerket og NAAF- 
merket stiller strenge helse- og miljøkrav til rengjøringsmidler. Men selv om 
de er svanemerket kan de likevel inneholde allergifremkallende 
parfymestoffer. Se etter parfymefrie alternativer. Du kan også se etter 
produkter anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund. De oppfyller 
svanemerkets kjemikaliekriterier, er garantert parfymefrie, og oppfyller en 
rekke helsekrav. Men husk at også miljømerkede produkter belaster miljøet 
når de brukes. Bruk minst mulig uansett!
Spesialvaskemidler som metallpuss, stekeovnsrens, møbelspray, 
boningsmiddel og teppespray inneholder generelt mer og flere 
helse- og miljøbelastende stoffer enn vanlige vaskemidler.

UNNGÅ KLOR
Klorforbindelsen som brukes i Klorin og andre vaskemidler er ikke spesielt 
skadelig i seg selv (med mindre du drikker det), men det er dokumentert 

3:27

2:28 1:59 1:39 1:39

1970 1980 1990 2000 2010

TIDSBRUK PÅ
HUSARBEID 

Gjennomsnitt timer og 
minutter per døgn 

blant dem som utfører 
husarbeid 1970 1980 1990 2000 2010

1:18

4:27

1:16

3:12

1:11

2:30

1:06

2:07

1:15

1:59

KJØNNSFORDELING 
AV HUSARBEID 

Gjennomsnitt timer og 
minutter per døgn 

blant dem som utfører 
husarbeid

at det kan dannes andre, mer skadelige forbindelser i innelufta og i miljøet 
når du vasker med klor. Et alternativ er vaskemidler med hydrogenperoksid, 
f.eks. Domestos Fresh. Det desinfiserer omtrent like bra som klorholdige 
vaskemidler, og er mindre problematisk for innelufta.

PROBLEMER MED KALKAVLEIRING?
Sitronsyre eller eddik fungerer fint som avkalkningsmiddel til porselen og 
fliser. Skyll med rent vann etter bruk.

LAG DINE EGNE VASKEMIDLER
• Eddik kan brukes til å rengjøre mange overflater. 
• Bakepulver kan brukes til bl.a stekeovnsrens. Fukt innsiden på 
stekeovnen, påfør bakepulver, sett ovnen på 50 grader og la det stå noen 
timer, gjerne over natten, før du tørker av med en fuktig klut.

RÅD FOR EN VASKEMIDDELFRI HVERDAG
• Bruk mikrofiberkluter. De fås kjøpt i de fleste dagligvarebutikker. Unngå 
tøymykner når du vasker mikrofiberkluter, da vasker de dårligere etterpå. 
En mikrofibermopp er utrolig effektiv, spesielt om du fukter den litt i vann. 
Husk at den bare skal være fuktig, ikke våt. Da fungerer den best og gjør 
skikkelig rent. På flekker kan du også bruke litt rengjøringsmiddel i tillegg.
• Velg miljømerkede rengjøringsmidler. Men husk at også miljømerkede 
produkter belaster miljøet når de brukes. Bruk minst mulig uansett!

BAK MØBLER/KJØLESKAP/KOMFYR: Støvsug godt vegg, gulv og 
baksiden. Når det gjelder kjøleskapet, så bruk en børste til å få bort støvet 
fra sprinklene hvis ikke støvsugeren får med seg alt. Legger du et håndkle/
papir på gulvet under, kan du samle opp støvet der.
På baksiden og sidene av komfyren kan det sitte masse fett, matrester og 
annet grums. Fukt flatene godt med vann tilsatt et fettløsende rengjørings-
middel (får vannet til å fukte og løse bedre). Vask deretter flatene med 
mikrofiberklut eller gryteskrubb. Veggen og gulvet vasker du godt på vanlig 
vis. Husk å tørke til slutt.

OPPÅ KJØKKENSKAP: Legg matpapir oppå skapene. Hvis du ikke 
har gjort det, kan du vaske med en fuktig mikrofiberklut og vann. Du må 
regne med å ta i her. Har du ikke mikrofiberklut, kan du strø litt tøyvaskepul-
ver på en fuktig klut og vaske med den. Tørk etter med en ren (fuktig) klut. 
Legg eventuelt på matpapir til slutt.

MISFARGING: På vegg/tak med misfarging fra sot e.l. fungerer også 
tøyvaskepulver utmerket. Strø litt vaskepulver på en fuktig brettet klut og 
bearbeid flatene med den. Tørk etter med en ren, fuktig klut til slutt.

OPPÅ MØBLENE: Fett og støv som har ligget lenge kan være vanskelig 
å få bort med vanlig rengjøringsspray, så en svamp med zalo og sal-
miakkvann kan være nyttig.

TASTATUR/FJERNKONTROLL/MOBIL: Tørk av med fuktig klut, evt. 
en fuktet Q-tips for å komme til mellom de minste stedene.

KJØKKENVIFTE: Bruk er vaskemiddel som tar fett, for eksempel zalo 
tilsatt litt salmiakk. Bruk lunkent eller kaldt vann for å unngå lukt fra 
salmiakken. Husk at en kjøkkenvifte ikke tåler grove skuremidler eller grov 
nylonklut. De delene du kan demontere vasker du enten for hånd i zalo og 
salmiakk, eller i oppvaskmaskin med vanlig oppvaskmaskinmiddel. Husk å 
skylle delene i rent vann og å tørke dem godt etterpå før de monteres. Vask 
viften flere ganger hvert år, da er den enklere å holde rein. En vifte full av 
fett kan også utgjøre en brannfare.

GULVTEPPE: Støvsug regelmessig, dette forhindrer støv og skitt fra å 
trenge seg ned, hvor det etterhvert vil ødelegge fibrene i teppet. En kraftig 
støvsuger, gjerne med et børstehode som kan beveges, er best. De aller 
fleste teppeforhandlere anbefaler at man dyprenser teppet årlig.
Tips: Har du flekker på gulvteppet, prøv dette før du går til innkjøp av en dyr 
tepperens: Strø maismel på det tørre teppet og støvsug det opp igjen. Det 
pulveriserte melet vil hjelpe til med å løfte skitt og støv opp av teppet når 
du støvsuger.

BYTT KJØKKENKLUT OFTE 
Fuktige kjøkkenkluter gir perfekt grobunn for bakterier. Derfor bør de byttes 
ofte, og alltid henges til tørk når de ikke er i bruk. Hvor ofte kjøkkenkluten 
bør skiftes avhenger av bruken, ikke av antall dager den er i bruk. Hvis den 
er tydelig skitten, bør den selvfølgelig byttes ut selv om den nylig er skiftet. 
Ellers er det en god regel å bytte klut minst to ganger i uka. 
Mange bakterier som har gode forutsetninger for å vokse og formere seg 

i kjøkkenkluter. Bakterier trenger næring (f. eks. matrester), fuktighet, tid 
og riktig temperatur for å formere seg. På oppvaskkluten finner de alt de 
trenger. I romtemperatur dobler bakteriene seg i antall hver halvtime. En 
klut kan derfor inneholde flere millioner bakterier og vil forurense alt den 
kommer i kontakt med på kjøkkenet. For å få en oppvaskklut ren i 
bakteriologisk forstand, må den kokvaskes. Vri opp kluten og heng den til 
tørk når den ikke er i bruk.
Kilde: Antimex

Kilde: Klikk.no
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PAVLOVA:
Dette er en marengsbasert kake, oppkalt etter den legendariske 
russiske danseren Anna Pavlovna Pavlova (1885-1931), som 
reiste mye i Australia og i New Zealand. Den regnes som ei typisk 
vårkake.  

Bunnen: 
4 eggehviter
220 gr sukker
Halv ts eddik
Ei ts maizena 

Steikes på 160 grader i 50-60 minutter, avhengig av ovnen. 
Eggehvitene og eddiken blandes sammen med halvparten av 
sukkeret på halv hastighet, frem til den er luftig og begynner å bli 
fast. Da blandes resten av sukkeret inn, og hastigheten på 
miksingen kan økes. Strø til slutt over med maizena. 
Legg en kakering på ei plate og hell innholdet over, og fjern 
deretter kakeringen før steiking. Bunnen skal være 
sprø utenpå og seig inni. 

Kremen lages enklest med ferdig vaniljekrem som blandes med 
2 dl fløte. Til slutt pyntes kaka med friske bær. 

Ønsker du å lage din egen vaniljekrem, er dette oppskriften: 
1 vaniljestang (skrap av frøene)
2 dl melk
75 gr fløte
60 gr sukker
Dette kokes forsiktig opp. Deretter tilsetter du
30 gr eggeplommer
20 gr maizena 
50 gr melk

Så blandes det kalde over i det varme. Dette skal koke i ett minutt, 
men vær forsiktig og rør godt underveis for å unngå at det fester 
eller svir seg. 

Bengt Gøran Thorbjørnsen

TRE: Alle gulv i treverk burde kostes og støvsuges ofte. Pass på at 
støvsugeren har hode med myke børster, slik at du unngår å stripe gulvet. 
Mopp gulvet minst en gang i uken med en fuktig, ikke våt, mopp. Bruk et 
såpebasert vaskemiddel som er laget for bruk på tregulv. Unngå store 
mengder væske på gulvet når du vasker, da dette kan trekke inn og øde-
legge tregulvet ditt.

OLJET TREGULV: På et oljet tregulv med vanlig slitasje må du regne 
med å legge et tynt vedlikeholdslag med ny olje hvert tredje eller fjerde 
år. Ved vask skal gulvet aldri være gjennombløtt, da trenger vannet ned i 
sprekkene og kan gi skader både på treverk og overflate. Til daglig renhold 
burde man bruke tørrmopp. Er treet blitt skittent eller du føler behov for å 
friske litt opp, vask med mikrofibermopp oppvridd i lunkent grønnsåpevann. 
Unngå vannsøl på gulvet.

LAKKERT TREGULV: På et tregulv som er lakkert blir lakken værende 
oppå gulvet som en hinne. Overflatehinnen beskytter gulvet i større grad 
mot urenheter enn et oljet tregulv. Et lakkert gulv trenger ofte først å 
lakkeres om etter 10-15 år. Parkettleverandørene anbefaler at det brukes 
så lite vann og såpe som mulig på både lakkert eller oljet parkett. Tørrmopp 

er derfor svært anvendelig. Fjern først overflatestøv og gå deretter over med 
en mikrofibermopp som er vridd opp i vann tilsatt grønnsåpe.

LAMINATGULV: Gulv i laminat burde kostes og støvsuges regelmessig. 
Vask med en fuktig klut, men aldri hell massevis av vann på et gulv i 
laminat. Kost, støvsuger eller tørrmopp er ideelt. Ved litt vanskeligere 
rengjøring eller flekker anbefaler ekspertene en mikrofiberklut vridd opp i 
lunkent vann. Det meste som søles på et laminatgulv kan vaskes av med 
lunkent vann, men om du får flekker av leppestift, blekk eller sprittusj, prøv 
med litt neglelakkfjerner som inneholder aceton. Bruk aldri grove skrubber 
for å fjerne flekker på et laminatgulv, og fjern væskesøl så raskt som mulig 
for å unngå at det trekker inn i gulvet.

KERAMISKE FLISER: Vask keramiske fliser med et mildt vaskemiddel. 
For å fjerne flekker; vask over gulvet med en fuktig mopp, og tørk over med 
tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke grove renseprodukter som kan 
skrape glasuren på flisene. For en grundigere rengjøring kan du for 
eksempel bruke de fleste baderomssprayer som er tilgjengelig på 
markedet. Spray på og la virke noen minutter før du vasker over med en våt 
klut. På vanskelig kalkbelegg kan du bruke børste eller svamp. På glaserte 
fliser kan du som oftest bruke et syntetisk vaskemiddel.

STEINFLISER: Steingulv har som regel alltid blitt forbehandlet før det 
forlater fabrikken. Dersom dette ikke er gjort vil flekker kunne sette seg i 

VELG SVANEMERKET ELLER NAAF-MERKET VASKEMIDDEL
Svanemerket stiller strenge krav til innholdsstoffer i vaskemidler, bortsett fra 
at merket godtar parfyme. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) stiller 
samme krav til innholdsstoffer, samt et sett med tilleggskriterier. Blant 
annet er parfyme totalforbudt i NAAF-merkede vaskemidler, mens det er 
tillatt i svanemerkede vaskemidler.

gulvet mye raskere og det er derfor viktig å få gulvet behandlet. Når gulvet 
har blitt overflatebehadlet kan det vaskes med vann og et mildt 
rengjøringsmiddel. Unngå for all del vaskemiddel som er syre- og 
basebasert. Gulvet må overflatebehandles jevnlig for at det skal fortsette 
å se bra ut. Vask av væskesøl umiddelbart, spesielt om det som er sølt 
inneholder mye syre.

SKIFERGULV: Mopp over gulv i skiferstein med en fuktig mopp, gjerne 
en i microfiber. Bruk enten bare lunkent vann eller vann med en dråpe 
tøymykner. Vri ut moppen til den ikke drypper lengre før du vasker, og tørk 
av gulvet i rolige jevne strøk. Spør hos forhandler om anbefalte produkter. 
Væskesøl burde tørkes opp og fjernes umiddelbart med tanke på at det 
kan trekke inn og sette flekker.

LINOLEUM: Linoleum består av naturlige materialer som linolje, harpiks, 
tremel og kork. For mye vann kan ødelegge det beskyttende topplaget av 
voks. Vinyl, linoleum og gummigulv er alle slitesterke og stort sett lette å 
ivareta. Hvor hyppig du trenger å vaske gulvet avhenger naturlig nok både 
av bruk og farge og mønster på gulvet. Støvsug og kost regelmessig for å 
fjern støv og løs skitt som kan bidra til at gulvet får riper, eller bruk en 
tørrmopp før du vasker. Vask med fuktig mopp, gjerne i microfiber, vridd 
opp i en blanding vann og mildt vaskemiddel. Alkaliske rengjøringsmidler 
som soda, lut, grønnsåpe og salmiakk, kan ødelegge linoleumens overflate.

VINYL: Vinyl er rimelig, mykt og vanntett og kommer i mange forskjellige 
farger og design. Det er derfor et godt alternativ til fliser på våtrom, og 
da slipper du også å rengjøre fuger, noe mange ser på som det største 
problemet på et fliselagt bad. Når du skal vaske, som bør gjøres ukentlig, 
fjern først overflatestøvet med en tørrmopp eller tørr microfiberklut. Deretter 
går du over med en syntentisk mikrofibermopp oppvridd i vann, eventuelt 
tilsatt litt milde vaskemiddel.

DET MAGISKE STRYKETRIKSET
Er du eier av en tørketrommel og en fryser og hater å stryke klær, er dette 
lykkedagen din. 
1. Sett tørketrommelen på den høyeste temperaturen og kast plagget inn i 
maskinen.
2. Legg inn 3-4 isbiter (færre om plagget er lite) og skru på maskinen.
3. Når det begynner å bli hett inne i trommelen, begynner selvsagt isbitene 
å smelte. Dette skaper damp som fjerner rynkene på 1-2-3. 
(Kilde: Savvysugar.com)

gulvvask etter
alle kunstens regler
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LYSTBETONT

– De er både dekorative og lukter godt. Hvis du har en grill på verandaen, 
kan du gjerne har urter og litt salat i hagekrukkene ved siden av – da har 
du lett tilgjengelig krydder. Også lukter det så godt, sier Bjørn Kristoffersen 
ved Nygård Hagebruk og stryker omsorgsfullt over de nyspirte 
basilikumplantene. Han kan fortelle at interessen for å dyrke urter selv har 
eksplodert de siste årene, i takt med at vi har blitt flinkere til å bruke friske 
urter i matlagingen. Hagebruket produserer urteplanter for salg, men det er 
ikke vanskelig å lykkes med å få for eksempel gressløk, timian, rosmarin og 
persille til å spire i vinduskarmen. 
Det fine mer urteplanter om sommeren, er at du kan ha de både inne og 
ute. De Bjørn viser fram ble sådd for 14 dager siden, og vil være klare til 
høsting når vi nærmer oss mai. Likedan går det an å dyrke fram egen salat 
i potter, som du kan plukke og spise underveis i sesongen.

FUKTIG, MEN IKKE VÅT
– De plantene du skal sette ut i sommer kan du godt så like over påske. 
Viktigst å huske på i starten er å holde det jevnt fuktig. Tabben mange gjør 
er å vanne for mye slik at plantene drukner. Derfor holder det å bruke en 
dusjflaske til vanning i begynnelsen, slik at du vanner ofte men lite, sier 
Bjørn. 
Våren ble offisielt åpnet på Nygård Hagebruk tirsdag 10. mars. Denne 
kvelden startet den første av en rekke gratis temakvelder for de som vil 

lære seg å dyrke egne planter. 15 hageglade hadde funnet veien til 
gartneriet.
– Noen er helt nybegynnere, andre har holdt på 
med denne hobbyen en stund og har kanskje egne drivhus i hagen.

SUVERENE STEMOR
På hagebruket får de gode tips om hvilke planter som klarer seg godt i den 
korte nordnorske sommeren, og hvilke nyttevekster som trives i 
vinduskarmen. Busktomat er en av de nye slagerne. Planten tar beskjedent 
med plass, men leverer store, gode tomater. Hagebruket har både frø og 
ferdige tomatplanter for salg.

– Gulrøtter er den første grønnsakplanten du kan så direkte i 
grønnsaksenger utendørs, men du må selvsagt ha den under duk i starten. 
Den er så hardfør at du faktisk kan så den allerede før vinteren kommer, 
men det er ikke sikkert den klarer seg. Felles for det meste av det du gjør 
med planter, er at du må prøve deg litt fram. Tåle å prøve og feile litt, 
oppfordrer Bjørn.
En du er mer garantert å lykkes med av hageblomstene, er 
stemorsblomsten.

– Den tåler faktisk også frost, ned til fire minusgrader, og er derfor den 
første planten du kan plante ut. Den er fantastisk for oss her nord, 
med et utall fargevariasjoner! Litt som sommeren selv.

Allerede nå starter våren innendørs. Mange velger å pynte opp
vinduskarmen, og senere verandakrukkene med friske urter og plukksalat.

16 idé og inspirasjon
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Kort oppsummert var dette budskapet fra sjeføkonom Øystein Dørum i 
DNB, som besøkte BONORDs frokostseminar for alle styremedlemmer 
i BONORDs forvaltede boligselskaper. Han hadde med seg foredraget 
«Fra gullalder til oljebrems», som beskriver samfunnsutviklingen vi står 
i – basert på økonomenes analyser. Mens alle kurvene han presenterte 
bikket nedover, lever prisutviklingen i boligmarkedet sitt eget liv. Det mener 
han mener vil fortsette å gjøre all den tid det i praksis nå er gratis å låne 
penger i banken – iberegnet skattefordelene på boliginvesteringer.

– Tiltak må til for å bremse boligprisveksten, enten det nå handler om 

BOLIGPRISVEKSTEN 
KREVER TILTAK
Oljeprisutviklingen bremser veksten i norsk økonomi, og gullalderen er over. 

Men det er likevel ikke grunn til bekymring i et velfødd Norge, selv om både arbeidsledigheten 
og produktiviteten må opp. Mer akutt er det at boligprisene ikke speiler den økonomiske utviklingen.

krav til mer egenkapital, kortere nedbetalingstid eller krav om evne til å 
betjene boliglånet under andre rentebetingelser enn de vi har i dag, sa 
Dørum. På sikt vil en økt arbeidsledighet føre til en svakere boligpris- 
utvikling, men Dørum mener regjeringen gjør rett i å se på tiltak 
som kan ha effekt allerede nå.
Han viste fram grafene som viser at bankene har klart å forutse utviklingen 
meget godt de senere årene, og at forventningen til fortsatt vekst i norsk 
økonomi nå er svak. Nordmenn må forvente at lønnsveksten stagnerer. Da 
kan de ikke fortsette å handle boliger i et marked hvor prisene stiger med 

opp mot 17 prosent på et år.
– De siste 10 årene har vi vært vant til en 

lønnsvekst på 4,5 prosent hvert år, skyhøyt over 
landene vi konkurrerer med. På grunn av at vi 
har hatt råd til det, har reallønnen vokst mer enn 
produktiviteten her til lands, men de dyre 
lønningene gjør at vi taper konkurransekraft. 
Som en nødvendig respons på det som skjer 
i oljebransjen, må lønnsveksten her til lands 
ned på nivå med andre land. Hos våre naboer i 
Europa ligger lønnsveksten i dag på mellom en 
og to prosent. Norge må ned på tretallet, kanskje 
ser vi totallet allerede i år, spår økonomen foran 
årets lønnsoppgjør. 

GULLALDEREN
Dørum ga en kortfattet historietime på hva 
landet vårt har opplevd de siste 15 årene: 
kort oppsummert som «Gullalderen».

– Land i sterk vekst, sultne på energi, som 
Kina, har gitt oss historisk høye oljepriser. Fra 
Norge begynte å produsere olje og til i dag har 
vi opplevd oljepriser som har gått fra 10 til over 
100 dollar fatet, sier Dørum. Mens Dørum holder 
foredrag hos BONORD er den på 56 dollar fatet. 

– Merker vi oljebremsen ennå? Ja, men ikke 
med så voldsom tyngde, redegjør han.
Leverandørene til oljenæringen forventet bare 
for to år siden en fortsatt årlig vekst på åtte 
prosent, i dag svarer de at de forventer mer 

enn fire prosent tilbakegang. På Vestlandet har 
allerede effekter av oljeprisutviklingen slått inn, 
veksten i ledighetstallene er betydelig. For Nord- 
Norge er konsekvensene først og fremst 
beskjedene om at planlagt utbygging av det 
enorme Johan Castberg-funnet nordvest av 
Hammerfest er lagt på is. Felles for 
investeringene i Barentshavet er at de er 
kompliserte, kostnadskrevende og ifølge 
analytikere avhengig av en oljepris på 
minimum 60 dollar fatet. 

NYE MARKEDER
– Fra oljeutvinningen startet på begynnelsen 
av 1970-tallet og til i dag har sysselsettingen 
relatert til denne næringen gått fra 0 til 300.000 
arbeidsplasser. Nå går etterspørselen etter olje 
og gass ned. Ikke dramatisk, men vi vil merke 
det. Det betyr at vi må finne nye markeder og 
selge våre produkter – i tøffere konkurranse med 
andre, sa Dørum.
Han forventer at sentralbanksjefen setter ned 
styringsrenten både denne våren og til høsten, 
som svar på renteutviklingen i landene rundt 
oss. Den svenske sentralbanken har som kjent 
satt ned styringsrenten sin til minus 0,1 prosent. 
Den europeiske sentralbanken har nå en 
utlånsrente på 0,05 prosent, og en 
innskuddsrente på minus 0,1. 
Egen valuta som gir muligheten for ytre 

devaluering, og det gigantiske oljefondet gjør at 
utviklingen ikke er dramatisk for Norge. Dørum 
advarte likevel mot fristelsen til å bruke mer av 
oljefondet for å kompensere for nedgangen som 
nå vil komme.

– Hvis det går som vi anslår, bør staten 
tåle at økonomien får lavere fart og at det blir 
høyere ledighet. Ellers får vi ikke gjennomført 
den omstillingen som er nødvendig. Foreløpig 
øker ikke arbeidsledigheten dramatisk, fordi det 
offentlige og virksomheter som tidligere tapte 
konkurransen om arbeidskraft til oljenæringen 
nå plukker opp de som nå blir overtallige. Men 
vi blir nødt til å få mer ut av hver krone, spesielt i 
offentlig sektor. Sjeføkonomen betegnet seg selv 
som betinget optimist for framtida. 

– Mulighetene våre ligger i nye markeder og 
på nye språk, sa Dørum, og viste til at Asia og 
deler av Afrika har landene med størst økono-
misk vekst i verden i dag. 

– Vi har hatt 15 gode år. De som kommer nå 
blir mer på det jevne, og mer krevende, 
oppsummerte han. 

Vi har hatt 15 gode år. De   
  som kommer nå blir mer på  
 det jevne, og mer krevende,
Sjeføkonom Øystein Dørum

FROKOSTSEMINAR
Med bakgrunn i tilbakemeldinger og ønsker 
fra styremedlemmer i BONORDs forvaltede 
boligselskaper, arrangerte BONORD for 
første gang frokostseminar. Debuten ble 
laget i samarbeid med DNB, som stilte med 
sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets 
som foreleser. Etter det ga BONORDs Tine 
Strømsnes, produktansvarlig for IN- 
ordningen, en kort gjennomgang av 
ordningen i borettslag. BONORD planlegger 
å utvide satsingen på IN i 2015.
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STRENGE REGLER FOR 
SKADETAKSERING

Når uhellet først er ute og skade oppstår, kobles ofte en takstmann inn for å foreta en skadetaksering. 
Hvem som kontakter denne avhenger i stor grad av omfanget på skaden og om det er et forsikringsoppgjør

Skadetaksering handler ofte om store verdier og omfatter en rekke 
forskjellige oppgaver. Skader på bygningsdeler, naturskader og skader av 
et slikt omfang at enten forsikringstager eller forsikringsselskap vurderer at 
skjønn må legges til grunn for oppretting eller erstatning, er gode 
eksempler på hva som inngår i skadetaksering. Selv om brann- og vann-
skader ofte trekkes frem som eksempler i forbindelse med skade, så faller 
gjerne disse i kategorien for omfattende skader. Skadetaksering kan like 
gjerne dreie seg om enkle skader på en kjøkkenbenk eller en garasjeport.

PROFESJONALITET
Det er viktig at personen som gjennomfører taksering og 
skjønnsvurderinger har den nødvendige kompetansen og profesjonalitet. 
I tillegg er det sentralt at takstmannen evner å bevare tilliten gjennom å 

være og oppfattes som en uavhengig tredjepart. BONORDs IshavsTakst er 
medlem av Norges TakseringsForbund (NTF), som stiller store krav til både 
dokumentert kompetanse, men også jevnlig oppdatering av denne.

– Vi er glade for de krav som stilles oss av NTF. Det gir trygghet både for 
personene som har opplevd skader og for forsikringsselskapene, forteller 
takstingeniør Tom Inge Mathisen hos IshavsTakst. Mathisen har i tillegg 
gjennomgått en DNV-sertifisering (Det Norske Veritas), som gir en ekstra 
trygghet for kunden. I dag har BONORD to takstmenn som jobber dedikert 
med taksering og skadeoppfølging for boligselskap.

NY BOLIGSALGSRAPPORT
Fra årsskiftet startet innfasingen av en ny boligsalgsrapport, som er ment 
å erstatte de enklere taksttypene ved omsetning av eneboliger, rekkehus, 

VANN ER
VERSTINGEN
Tall for forsikringsbransjen viser at antall 
vannskader fortsatt er et stort problem i Norge. 
I tillegg er det store skjulte tall knyttet til denne 
typen skader.

– Ifølge statistikker oppstår det over 60 000 
vannskader i Norge hvert år, samtidig mangler 
én av ti nordmenn innboforsikring. Noen tenker 
kanskje at boligselskapet har sørget for en slik 
forsikring, men det ikke som regel ikke tilfelle. 
Hovedregel er at om du bor du i et borettslag, 
er bygningen forsikret gjennom boligselskapets 
forsikring. Alt som finnes inne i leiligheten må du 
selv tegne innboforsikring på. Denne

forsikringen er også viktig med tanke på 
inndekning av husleietap, som er noe vi gjerne 
ser ved større skader. Også kostnader som ikke 
dekkes av bygningsforsikringen, hvor du 
eksempelvis må flytte ut og bo på hotell, dekkes 
over denne, forteller Mathisen. Enten 
vannskaden har oppstått som følge av frosne rør 
eller det er varmtvannsberedere som lekker, så 
er det viktig at man er klar over at følgekonse-
kvensene kan bli store av en slik skade.

– Får bygningen en frostskade med 
påfølgende vannskade, får du gjerne et redusert 
oppgjør. Hvis du har fritidshus eller hytte, må du 
huske å stenge hovedstoppekrana hvis du er 
borte i mer enn tre dager. Bor du for eksempel 
i en leilighet i fjerde etasje, og de som bor i 
etasjene under også har reist bort, kan en 
vannlekkasje fort gjøre omfattende skader hos 

flere enn deg selv. Generelt vil jeg si at det en 
god huskeregel å stenge vannet om du skal 
reise bort, sier Mathisen.

– Et annet tips som på noe som er viktig 
å sjekke, og være klar over, er at selv om 
varmvannsberedere har en teknisk levetid på 
oppad 20 år, så er anbefalt brukstid gjerne ikke 
mer enn 10 år. Vi anbefaler også at man får 
gjennomført en rørinspeksjon i boligen sin. Da 
vil man få oversikt over hva som er skjult, og hva 
som eventuelt trenger utbedring. En slik 
utbedring kan være enkle ting som 
tilleggsisolasjon. Dette koster ikke mye, og 
isolering av varmtvannsrør gir gjerne god 
økonomi i form av at du minsker varmetap, samt 
hindrer frosne rør. Et siste råd er å huske å ha 
tilstrekkelig med varme i rom hvor der er rør, 
avslutter Mathisen.

kjedehus samt to- og firemannsboliger.
– Den er basert på spesifikasjoner definert i Norsk Standard, med 

betegnelsen NS 3600. Den gir mer og bedre informasjon om forhold som 
tradisjonelt skaper mange konflikter i ettertid. I rapporten benytter 
takstmannen tilstandsgrader for å angi eventuelle byggetekniske 
svekkelser. Dette bidrar til å gi en god oversikt over alle avvik og 
alvorlighetsgraden av disse, forteller Mathisen.
Hensikten med den nye rapporten er å skape større trygghet for alle parter 
involvert i en eiendomshandel. Mathisen mener den vil være et godt 
verktøy for både selger og kjøper.

– Rapporten gir en bedre oversikt over de viktigste forholdene med 
boligen. Den inneholder et sammendrag som viser vesentlige funn som er 
gjort, og en hoveddel som redegjør for alle kontrollpunktene. 
Gjennomgangen av våtrom, kjøkken og kjeller er grundigere enn ved en 
vanlig takst, og den gir i tillegg en forenklet vurdering av el-anlegg og det 
branntekniske. Den tradisjonelle verditaksten forsvinner ikke, men vil 
fremover hovedsakelig bli benyttet i forbindelse med finansiering og 
låneopptak, og endringer i livssituasjon slik som samlivsbrudd.

Takstingeniør
Tom Inge Mathisen

Mathisen.
Hensikten
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starte og bli kjent med nye kollegaer, sier Naterstad.
På fritiden er han aktiv i Troms Turlag, og er en ivrig jeger og fisker.

– Jeg har hørt at BONORD er blant de sprekeste 
bedriftene i Tromsø i «Ti på topp», så jeg ser frem til å kunne være med på 
fellesturer med nye kollegaer! Torkjell Naterstad vil ha sin første 
arbeidsdag i siste halvdel av mai.

MOOC
Er du interessert i faglig påfyll? Har du et yrke, 
eller en hobby, du virkelig brenner for kan MOOC 
være det som gir deg en vitamininnsprøyting og 
økt kunnskap på området. MOOC står for Massive 
Open Online Courses. Dette er kurs som du 
nødvendigvis ikke får så mange studiepoeng for, 
men til gjengjeld er det faglige innholdet veldig 
bra. Det er imidlertid mulighet for å få 
studiepoeng på enkelte kurs. Det er ingen 
opptakskrav, og det eneste du trenger er en pc 
eller nettbrett med internettilgang. 

Noen av de mest populære kursene kan det 
ha over 160.000 studenter som igjen er fordelt 
på 190 land. Når oppgaver skal rettes får læreren 
hjelp av studentene. De deltar i rettingen til 
andre medelever sine innleveringer. Enkelte 
mener at metoden bare øker kunnskapen om 
faget.

Kurstilbyderne er seriøse universitet og 
høyskoler i inn og utland. I Norge finner vi blant 
andre tilbydere som NTNU, universitetene i Oslo 
og Stavanger, høgskolene i Bergen og i 
Sør-Trøndelag samt flere andre. I utlandet finnes 
en rekke. Blant annet universiteter som Stanford, 
Princeton, MIT, Harvard og Berkeley. 

Kursene kjøres over forskjellige plattformer. 
Plattformene har som regel sitt opphav fra hvilke 
professorer og universitet som grunnla dem. 
Coursera med utspring fra Stanford er blant de 
største med 11 millioner studenter og 962 kurs. I 
tillegg er det edX, Udacity, Canvas Network samt 
noen til som utgjør plattformene.

Hva kan man så lære? Det er en rekke kurs 
innenfor kategoriene kunst, design, mat, helse, 
medisin, forretningsliv og en rekke andre 
områder. Lurer du på hvordan de leter etter 
utenomjordisk liv, kan kurset som kjøres gjennom 
HarvardX kalt Super-Earths And Life, være tingen. 
Vil du lære hvordan du lykkes som leder, kan 
kurset Becoming a Successful Leader gjennom 
CatalystX være aktuelt. 

NTNU har et kurs som kalles Smart læring og 
som omhandler teorien bak utviklingen av 
digitale tjenester. Kurset tilbys både som et 
ordinært 7,5 studiepoeng kurs med eksamen, 
og som MOOC hvor du slipper opptakskrav og 
eksamen. Begge er nettbasert undervisning.

Varigheten på kursene kan variere fra noen 
uker til over halvåret. Du følger forelesningene på 
internett og har du bestått oppgave- 
innleveringene får du et diplom. Lykke til!

NY PROSJEKTLEDER
ANSATT PÅ TEKNISK AVDELING
BONORD har ansatt den erfarne prosjektlederen Torkjell Naterstad (50) på 
tekniske avdeling. Han kommer fra tilsvarende stilling i dag hos 
Totalrenovering AS, hvor han har arbeidet de siste 15 årene. 
De siste åtte år som prosjektleder. Naterstad er befalskoleutdannet, med 
relevant teknisk utdannelse innen en rekke områder.

– BONORD er svært fornøyd å ha fått en mann med Torkjells lange 
erfaring inn i vår organisasjon. Vi tror hans kompetanse vil passe godt 
sammen med den eksisterende, og tilføre nye positive elementer. Det at 
han i tillegg har operativ byggteknisk erfaring fra byggeplass 
er i tillegg et pluss, uttaler teknisk sjef Roy Jakobsen.
Naterstad ser frem til å begynne hos BONORD.

– BONORD er en spennende organisasjon å komme til. Ikke bare med 
tanke på boligbyggelagets forhistorie, men også med tanke på den 
tverrfaglige kompetansen organisasjonen besitter. Som landsdelens største 
private eiendomsforvalter, er det mange spennende prosjekter knyttet opp 
til boligmassen i de 270 boligselskapene som forvaltes. Jeg ser frem til å 

DEMOKRATI I BORETTSLAG:
MØT OPP – BRUK DIN RETT
Som vi alle kjenner til er generalforsamlingen borettslagets øverste organ. 
Det er her andelseier har den beste muligheten til å benytte sin eiermakt 
i borettslaget. Avgjørelser som blir tatt her forplikter styret i sitt arbeid. 
Mellom generalforsamlingene er det styret som tar avgjørelsene med 
bakgrunn i det mandatet de har fått fra generalforsamlingen og gjennom 
borettslagets system om representativt demokrati. I borettslaget har hver 
andelseier én stemme. Dette uavhengig av størrelse på boligen, plassering 
av boligen, personlige forutsetninger eller andre kriterier.

DIN SAK
Det går i disse tider ut varsel om generalforsamling til andelseierne i 
borettslagene. I dette varslet vil det fremkomme en dato for når ditt 
borettslag skal avholde generalforsamling, og hvilken frist styret har satt for 
å kunne melde inn saker til generalforsamlingen. Det er denne retten til å 
melde inn saker – sammen med stemmerett i generalforsamlingen, som 
etter mitt syn, utgjør grunnfjellet i borettslagsdemokratiet. Dersom det er 
saker som du har meldt inn til styret, men som ikke du har fått tilstrekkelig 
svar på, eller ikke tror at styret kommer til å ta opp i året som kommer, men 
som du mener må gjøres noe med, er dette tiden å melde disse inn. Styret 
er på sin side da forpliktet til å ta med saken på sakslisten når innkallingen 
sendes ut.

FLERTALLET BESTEMMER
Hovedregelen er slik at vedtak i generalforsamlingen 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 forslaget 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. Selv om flertallet bestemmer noe annet enn ditt ønskede 
utfall, er det mulighet for å ta saken opp på nytt «ved neste korsvei» - dette 
er din demokratiske rettighet. Men husk også å ha respekt for beslutninger 
som er demokratisk fattet.

Gjennom BONORDskolen tilbyr boligbyggelaget kurs, seminarer, opplæring og møteplasser til styrene 
for våre forvaltede boligselskap.  Å være medlem av styret er både lærerikt og spennende, men 
samtidig kan det også være en krevende rolle med flere utfordringer. Som en del av et styre i et 
boligselskap innehar man flere roller. Først og fremst skal man forvalte verdiene til det beste for 
andelseierne. Styrene har også et ansvar for å sørge for et godt bomiljø gjennom god 
kommunikasjon, etablere felles spilleregler for adferd i boligselskapet og følge opp disse.
Kursene til BONORDskolen har det formål å heve kunnskapsnivået til alle som har verv og ansvar i 
boligselskap. Kompetanse er nødvendig for å skape trygghet i rollen som tillitsvalgt og gjøre seg i 
stand til å være en del av et effektivt og kompetent styre som tar gode avgjørelser og forvalter 
interessene til beboerne på best mulig måte. BONORDskolen ser frem til å møte dere tillitsvalgte i 
2015, og ønsker alle velkommen til lærerike kurs og seminarer!

TEMA TROMSØ HARSTAD
Innføring i styrearbeid og boligjus 6. mai 7. mai

Portalkurs 2. juni 3. juni

Innføring i styrearbeid og boligjus 24. august 31. august

Workshop i styrearbeid og boligjus 25. august 1. september

Budsjettarbeid i boligselskaper 30. september 1. oktober

Styrekonferansen 2015 17. oktober 17. oktober

* Flere kurs vil i løpet av året kunne bli annonsert i begge byer. Endringer vil kunne forekomme.

Dersom du har du innspill til våre kurs, eller forslag til nye temaer, ta gjerne kontakt med oss. 
Utfyllende informasjon om kursene finner du på våre nettsider under aktivitetskalenderen og invita-
sjoner sendes alle tillitsvalgte som er registrert med en e-postadresse.

Kontaktperson:
Tony Winkler, styrerådgiver
E-post: tw@bonord.no og telefon 976 85 444

DE SOM MØTER OPP FÅR SISTE ORDET
Borettslagsloven er klar på at det er de som stiller opp på generalforsamlingen som avgjør sakene 
som skal behandles. Det stilles ikke noe krav til minste antall stemmeberettigede, altså er én 
frammøtt andelseier nok til å avholde og fatte gyldige vedtak i en generalforsamling. Det er således 
svært viktig for å komme til gode avgjørelser at det er godt oppmøte. Det er synd dersom det er bare 
de som sitter på «hver sin ytterkant» i en eventuell konfliktsak som møter opp og sier sin mening.
Møt opp på generalforsamlingen og støtt opp om demokratiet i borettslaget!

Ronny Jørgensen
Juridisk rådgiver

Kjell Magnar Lekang,
IKT-rådgiver



25medlem og partner24 medlem og partner

– Jørn ble trukket ut som vinner i vervekonkurransen vår. Vi er svært godt 
fornøyd med vervekampanjen vi kjørte ut i høst. Totalt sett kom det inn over 
500 nye BONORD-medlemmer, forteller Hanne K. Indal, leder for 
kundesenteret i Boligbyggelaget NORD.
En mildt sagt overrasket vinner er fornøyd med BONORD-medlemskapet så 
langt. Han meldte seg inn for å kjøpe leilighet ved Rundvannet, en leilighet 
han og samboeren har fått mulighet til å kjøpe med hjelp fra hennes 
foreldre. 

TRIVES GODT
– Beliggenheten er helt fantastisk, vi har en hjørneleilighet og vi har funnet 

Jørn Eirik Løvik (29) gjorde som om lag 500 andre i Tromsø og Harstad sist høst:
Han meldte seg inn i BONORD. Det ga han en meget uventet medlemsbonus: En iPhone 6.

FIKK PREMIE
FOR Å BLI MEDLEM

For ikke lenge siden mottok du ditt nye medlemskort fra oss. Dette kortet 
har, som du ser, et nytt design. Boligbyggelagenes medlemsfordeler er et 
nytt merke som vi stolt introduserer for våre medlemmer i disse dager. Det 
nye merket er et kvalitetsstempel som er designet for at du som medlem 
alltid skal vite at du har krav på fremforhandlede medlemsfordeler. 
Du skal finne igjen dette merket i alle sammenhenger hvor du har en 
fordel som medlem av BONORD.  Om det er ved kassen i en 
byggevarekjede eller i annonsen for et forsikringsprodukt. 
Når du ser dette merket, skal du vite at tilbudet eller tjenesten som tilbys er 
seriøst, og at prisen er spesielt forhandlet på vegne av deg. 
Medlemskortet er også et synlig bevis på at du har forkjøpsrett på din 
drømmebolig. Som medlemmer har vi stor påvirkningskraft. 
Helt fra begynnelsen av har boligbyggelag i Norge vært tuftet på tanken 
om at det meste er mulig, bare vi står samlet. Sammen med 40 andre 
boligbyggelag over hele Norge utgjør vi rundt 560.000 medlemmer, noe 
som gjør oss til Norges største medlemsallianse. Det er et sterkt 
samarbeid. Når vi går sammen blir vi like store som hele Oslos befolkning, 
og da får vi gjennomslagskraft. 
Vi blir hørt, vi får rettigheter, og vi klarer å forhandle frem tilbud og 
rabatter som er unike for oss. Kvalitetsstemplet 
Boligbyggelagenes medlemsfordeler, viser at du er en del 
av denne alliansen. For å få fullt utbytte av ditt 
medlemskap er det viktig at du 
aktiverer kortet ditt. Det er ingen andre enn deg 
som tjener på dette. Når du aktiverer kortet, blir 
du bedt om å fylle ut informasjon om deg selv. 
Det er nødvendig for at vi skal kunne overføre 
din oppsparte bonus til deg. Denne kan du 
senere ta ut som rene penger eller handle 
for dette i fordelsshopen vår.
Ikke gå glipp av dine medlems- 
fordeler – aktiver medlemskortet ditt 
med det samme på www.fordelskortet.
no eller ring oss på 77 60 32 00 om 
du ønsker bistand til dette. 

Jeg håper du bruker medlemskapet 
ditt for hva det er verdt.

Kim Kr Nordli
Kommunikasjonssjef
BONORD

GRATULERER, DU ER
MED I NORGES STØRSTE 
MEDLEMSALLIANSE

oss godt til rette. Nå har vi bodd her siden 2011, og trives veldig godt, 
forteller han. Selv om han selv er oppvokst i mindre urbane strøk, liker han 
boformen som et borettslag representerer.

– Det er godt og trygt å være en del av et borettslag. Nylig fikk vi både 
nytt tak og nytt terrassedekke. Alt blir ivaretatt, det er få ting du trenger å 
tenke på selv. Det er noen dugnader, ja. Men en dugnad er egentlig bare 
en trivelig anledning å bli kjent med naboene på.

GAVE TIL SAMBOEREN
Den nye telefonen antar han kommer til å bli samboeren sin. Selv har han 
funnet seg en favoritt i Nokia, og har holdt seg trofast der. 

Husk bare å aktivere kortet  
  ditt, så får du medlems- 
  bonus på en rekke varer   
 og tjenester 

Hanne K. Indal, leder Kundesenteret

– Jeg jobber på Agnforsyninga og telefonen er mye utsatt for fukt og røff 
bruk. Denne vet jeg holder, smiler han og viser fram sin trofaste følgesvenn.
Hanne K. Indal er glad vervepremien kommer til nytte hos det unge paret. 
Hun er for øvrig svært godt fornøyd med medlemsveksten i 
boligbyggelaget.

BRUKER FORKJØPSRETTEN
– Spesielt i Tromsø merker vi nå en økt pågang av unge som vil bli 
medlemmer på grunn av at boligmarkedet bare blir strammere. Flere ser 
fordelen ved å kunne bruke ansiennitet i boligbyggelaget som et siste 
trumfkort for å sikre seg bolig. 
Stadig flere leiligheter tas på forkjøpsrett, og Indal benytter samtidig 
sjansen til å minne om de mange medlemstilbudene som følger med 
medlemskortet. Både nasjonale og lokale partnerbedrifter av BONORD gir 
gode rabatter til medlemmene.

– Husk bare å aktivere kortet ditt, så får du medlemsbonus i tillegg, 
oppfordrer hun.

– Det har jeg allerede gjort, forsikrer Løvik. Og selv om han ikke har vært 
medlem så lenge er han godt kjent med medlemsfordelene. 

– Vi lånte svigerfars medlemskort da vi skulle handle på Neumann for å 
pusse opp leiligheten, da fikk vi gode rabatter!

AKTIVER KORTET DITT!
Slik gjør du:
Skriv inn www.bonord.no/medlem i net- tleseren din.
Klikk på «Aktiver ditt medlemskort» i me- nyen til venstre på siden.
I den nye siden som nå kommer opp blir du bedt om å skrive inn ditt 
medlemsnummer fra medlemskortet, og ditt postnummer. Gjør det.
Klikk så på AKTIVER KORT
Fyll så inn opplysningene og bekreft medlemsbetingelsene.
Kortet ditt er nå aktivert.
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– Navnet CERTEGO er satt sammen av to 
latinske ord og betyr «Jeg beskytter sikkert». 
Eieren vår, Assa Abloy, ønsker å skape en 
enhetlig skandinavisk merkevare. Samtidig med 
at vi med et nytt navn kan signalisere at 
virksomheten vår dreier mer over på elektroniske 
løsninger, istedenfor de tradisjonelle 
låsesystemene, forteller avdelingsleder John 
Roger Lorentzen. Nylig har han ansatt ny 
salgskonsulent, Jan Bruvold, som har fokus på 
BONORD- avtalen og dermed boligselskapene 
i Tromsø og Harstad. BONORD-avtalen velger 
både boligselskap og private medlemmer å 
benytte seg av.

MOBIL SOM «NØKKEL»
– I dag installerer vi Yale Doorman i 149 
leiligheter i et borettslag i Tromsø. Dette 
produktet har tatt helt av i markedet. Sammen 
med appen fra Verisure kan du med dette 
låsesystemet åpne døren din fra telefonen. En 
helt ny hverdag innen låsesystemer og sikkerhet 

LÅSGRUPPEN ENDRER
NAVN TIL CERTEGO

har åpnet seg med dette systemet, som stadig er 
under videreutvikling. Allerede fungerer det slik 
at du når du åpner døra hjemme med 
kodebrikken eller telefonen, så kan du velge å 
samtidig skru av eller på innbruddsalarmen.
Lorentzen har bare vært to år i Låsgruppen, men 
bare i denne perioden har det kommet stadig 
flere og smartere løsninger innen sikkerhet og 
låsesystemer. Han forventer at det snart blir 
utviklet en «Alt til huset»-app som enkelt lar deg 
overvåke og styre alt fra strøm og ventilasjon til 
dører og alarmer.

STADIG UTVIKLING
– Snart kommer det også en postkasse som kan 
låses opp med den samme kodebrikken som du 
bruker på Yale Doorman, slik at du unngår 
posttyveri som vi har sett øke litt i omfang den 
siste tiden. De 12 ansatte i CERTEGO Tromsø 
utvikler stadig sin kompetanse på feltet, og kan 
gi gode råd for hvilke løsninger som passer for 
ulike brukere.

– Vi mister ikke de gamle låsesystemene med 
vanlig nøkkel, det vil det alltid være behov for, 
og et mekanisk låsesystem vil alltid ligge i bunn 
for de elektroniske løsningene. Men utviklingen 
går stadig framover, og Assa Abloy har en egen 
utviklingsavdeling som stadig forbedrer 
eksisterende systemer og utvikler helt nye.

Låsesmed og låseprodukter. 20 prosent 
BONORD-rabatt på ordinære priser.

– Jeg kan love deg at vi står på så svetten siler 
i denne perioden, forsikrer daglig leder Mette 
Ahlquist i Vianor Tromsø. 

– Vi får ta det litt med ro i påska og så er vi 
klar til innsats torsdag etter påske. Vi har åpent 
fra halv åtte om morgenen til 20 om kvelden, 
akkurat som i Tromsø, sier daglig leder i Vianor 
Harstad, Magne Linaker. Vianor Harstad er ennå 
litt ny med spesialarrangementet, mens de i 
Tromsø arrangerer BONORD-dag for syvende 
gang. Ved siden av dine vanlige BONORD- 
rabatter får du denne dagen en ekstra rabatt på 
nye sommerdekk.

GARANTI PÅ DEKKET
– Så har Nokian en ekstra Haka-garanti, hvilket 
betyr at hvis du punkterer eller skader dekket 
på noen måte som følge av normal kjøring det 
første året, så får du det gratis reparert hos oss, 
opplyser Ahlquist, som også har flere 
spesialtilbud på BONORD-dagen.

– Populariteten på dette arrangementet har 
økt år for år. I starten arrangerte vi dette på 
lørdager, men fikk tilbakemeldinger om at det var 

en vanskelig dag for noen. Etter at vi la det til en 
ukedag har det vært smekk fullt, sier hun.

FORHÅNDSBESTILL! 
Det lønner seg derfor å ringe og forhåndsbestille 
dekkskift, for det blir som oftest fullt og 
vel så det i verkstedhallene til Vianor. 

– I fjor skiftet vi dekk på over 400 biler på 
BONORD-dagen, og er forberedt på minst like 
mange i år.
Spesialrabattene gjelder kun torsdag 9. april, 
sier Mette Ahlquist. Mange BONORD-kunder har 
dekkhotell hos Vianor til rabatterte priser.

– Vi har økt lagerkapasiteten vår på 
dekkhotell på grunn av etterspørselen, og har 
god kapasitet til å ta inn nye dekksett, sier 
Ahlquist. Hun kan ellers fortelle at Vianor jobber 
for å gjøre om alle sine verksted til bilverksted, 
slik at det om ikke lenge også er mulig å ta 
service på bilen og gjøre reparasjoner her med 
BONORD-rabatt. Allerede kan du få utført enkle 
serviceting som for eksempel oljeskift. 
Da har du 30 prosent BONORD-rabatt.

09.04 tilbyr vi:
30 % Oljeskift og Olje.
10% Ekstra på ordinær rabatt gjelder 
Sommer dekk, vinterdekk og Batteri.
Nokian Premium dekk har Hakka garanti 
som gjelder et år fra kjøpsdato.

I tillegg har alle BONORD medlemmer fast 
12% rabatt på Dekkhotellet.

GLEDER SEG TIL DEKK-DAG
9. april er det en spesiell Dekk-dag for Vianor. Da arrangerer Vianor vårens store 

servicedag for BONORD-kunder i både Tromsø og Harstad, og er klar til storinnrykk. Vianors 
dekkskiftere legger alltid inn en fysisk formtopp foran vårens sesong.

Disse karene i Vianor er klare til storinnrykk av BONORD-medlemmer 
den 9. april. Fra venstre: Karl Marin Adolfsen, Oleg Sdobnikov, Alexey 
Pavlovskiy, Dag Roar Bakke og Frode Olsen.

Låsgruppen skifter navn, og blir CERTEGO fra 25. mars. 
Dermed profileres den landsdekkende låsesmedkjeden likt i hele Skandinavia. 

Salgskonsulent Jan Bruvold (til venstre) og John 
Roger Lorentzen med den nye logoen og navnet 
til Låsgruppen: CERTEGO.
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– Vi har flere boligselskap på kundelisten for slike servicecontainere. Ellers 
er vi i kontakt med mange flere nå når det blir vår. Mange leier containere 
for å kunne gjøre en felles våropprydding, opplyser daglig leder 
Atle Wasmuth Robertsen i Remiks Næring AS.

Containerutleie er bare en av de mange tjenestene fra Remiks Næring 
AS, som er en del av Remiks Miljøpark AS nord på Tromsøya.

LEDENDE
– Selskapet har som mål å bli ledende på avfall i nord, både ved hjelp 
av egen kompetanse og gjennom samarbeid med partnere i landsdelen. 
Derfor kan vi ta på oss nær sagt alt av jobber, og vi kan rekruttere kunder i 
hele Nord-Norge. Vi er også sertifisert for å kunne jobbe med oljebransjen, 
sier Robertsen.

Fokus for Remiks Næring er miljøet, og de miljøbevisste kundene har 
mye å hente hos selskapet.

– Vi leverer miljøregnskap til den enkelte bedrift, slik at de kan 
dokumentere hva de leverer. For eksempel er byggenæringen underlagt 
strenge krav til sortering slik at mest mulig av avfallet kan 
gjenbrukes eller gjenvinnes.

Byggebransjen er blitt en stor og viktig kunde for Remiks Næring i og 
med at kravene som næringen er pålagt krever en seriøs samarbeids- 
partner. Likedan har Remiks Næring fokusert ekstra på bilbransjen, som 
trenger hjelp til å kvitte seg med farlig avfall på riktig måte. For flere av 
næringene kjører de egne temakvelder. Her går det både an å oppdatere 
seg på nye regler, og lære av hvordan kollegaene i bransjen håndterer 
avfallet effektivt og miljøvennlig.

EN PARTNER
I STORT OG SMÅTT

Mange boligselskap velger å leie servicecontainer fra Remiks 
Næring til glass, metall og papp, slik at beboerne slipper å dra til Returstasjonen for å bli kvitt 

avfall de ikke kan sortere optisk. Remiks Næring er til stede både for de helt små og de enormt store oppgavene. 

MILJØBEVISST
– Vi har i de senere år også hatt et fokus på de mange kontorbedriftene i 
byen, som enkelt kan forbedre sitt miljøregnskap ved å sortere og levere 
avfallet sitt i optiske poser, akkurat som alle innbyggere i Tromsø gjør 
hjemme. Mange har ekstra mye papiravfall, som de sorterer i egen dunk.

Spesielt for bedriftene som er miljøfyrtårn og som ønsker eller må 
rapportere avfallsmengde årlig, er Remiks Næring en naturlig 
samarbeidspartner, sier Bengt Åge Lind som er salgssjef i Remiks Næring.

Kjerneverdiene i Remiks er miljøbevisst, nyskapende, pålitelig og 
tilgjengelig. 

– Slike verdier forplikter. Vi ønsker for eksempel å hele tiden være i front 
når det gjelder teknologiske løsninger, og oppfyller pålitelig kravene i 
ISO-sertifiseringene våre, sier Robertsen. 

På grunn av det Remiks som konsern har fått til, er det ofte besøkende i 
anlegget nord på Tromsøya.

– Vi har gjester fra hele verden, som ønsker å lære av det vi har gjort. 
Slike kontakter gir oss innsyn i spennende samfunnsutviklingsprosjekt i 
andre land, hvor avfallshåndtering gjerne er en sentral problemstilling, 
opplyser Robertsen.

Avfallsbransjen er av de raskest voksende næringene i Norge, og 
konkurransen øker. Kompetanse på arktisk avfallshåndtering er etterspurt.

– Avfall er blitt verdifullt råstoff. Gjennom samarbeid og bevisst satsing 
her nord skal vi opprettholde vår status som ledende på arktisk 
avfallsbehandling, oppsummerer den daglige lederen.

(1) De grønne, blå, oransje og røde posene er også tilgjengelig for bedrifter. 
Ved siden av å tilby optisk sortering til næringskunder, leverer Remiks Næring 
også miljøregnskap for den enkelte bedrift.

(2) Remiks Husholdning leverer nedgravde fellesløsninger til 
boligselskap som er både sikre gjennom låssystem, og estetisk fine å se på, 
sammenliknet med vanlige containere på bakken. 
Her tømmes et molloksystem.

(3) I enkelte områder av Tromsø er det etablert søppelsug. 
Ved utbygging av nye områder er avfallshåndtering like tidlig med i 
planleggingen som annen logistikk. Slik håndterer man avfall på en estetisk 
og ikke minst effektiv måte.

(4) Her er en annen variant av dypoppsamlingssystem i 
boligselskap. Kontakt Remiks Husholdning for mer informasjon om dette.

(5) Samarbeid med andre aktører gjør Remiks Næring i stand til å håndtere 
stadig flere avfallstyper. For eksempel samarbeider de med Vacumkjempen 
om flytende avfall.

(6) Remiks Næring har containere i flere
størrelser wtil utleie for næringslivet og private kunder.

Egen fast BONORD-pris på containerutleie,
inkludert ut- og innkjøring. Tilbud på

servicecontainere til boligselskap som ønsker
å ha en fast container til glass/metall
og papp tilgjengelig for sine beboere. 

1
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Bengt Åge Lind og Atle Wasmuth 
Robsertsen i Remiks Næring AS.
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SLIK GJØR DU:
1. Bland alt det tørre i en bakemaskin, varm melken til fingervarm  og hell i. 
2. Tilsett gjær, smør og egg. Gjæren smuldres i, smøret kan gjerne være i terninger - eller smeltes.
3. Deigen eltes godt til den er smidig.
4. Settes et varmt og fuktig sted til heving. (Pakk bakebollen inn i en pose) 
5. Når deigen har hevet til dobbel størrelse knas den godt sammen. 
Lag noen store boller som du kjevler tynne - tynnere enn du tror, (se bilde) rett på bakepapiret. 
6. Bruk en trinse (eller pizzahjul) og skjær strimler i deigen, 
tvinn dem rundt og legg litt hulter-til-bulter. 
7. Fukt deigen med vann og klem godt fast nese og munn. Klem inn rosiner til øyne. 
8. La heve i ca. 45 minutter før du pensler med egg og steker av på ca. 220 grader i 5-7 minutter. 
(Klem rosinene godt ned i deigen før du putter i ovnen, hvis ikke faller de ut)

BOLLETROLL
500 g hvetemel
1 dl sukker
25 g gjær
3 dl væske (gjerne melk)
75 g smør
1 ts kardemomme
1 egg

Et tre har en stamme som deler seg i to stammer. Fra 
hver stamme går det ut tre greiner. Fra hver grein går 
det ut fire kvister. På hver kvist vokser det fem blader. 
Hvor mange stammer , greiner, kvister og blader blir det 
til sammen?
Svar:228

Johannes er bestefar til Grete og Vegar. Han er tre 
ganger så gammel som Grete, og fire ganger så 
gammel som Vegar. Grete er seks år eldre enn Vegard. 
Hvor gamle er de?
Svar: Johannes er 72 år, Grete er 24 og Vegar er 18!

Klipp ut og send inn kryssordet til: 
BONORD, Postboks 6156, 9291 Tromsø
Husk å merke konvolutten med «Barnesida».
Husk å skrive hva du heter og adressen din.
Vinneren av barnekryssordet i forrige nummer av 
Bolyst er Trym Andreas Thoresen Martinsen (8 år)

Gåter kryssord

X

Best pris på 
mobilabonnement

Kun for medlemmer

Fri familie

Ingen bindingstid

Telenor dekning

Egne medlemspriser

Se bbltele.hello.no 
kontakt oss på  815 70 815

Levert av



Nå kan du bruke iPaden til å boltre deg i alt av kanaler og opptak du har på T-We boksen. Med TV på 
iPad får du tilgang til alle TV-kanalene og alle opptakene du har gjort på din T-We Box. Perfekt når 
barna vil se tegnefi lm og du vil se viktigere ting. Les mer og bestill på: T-We.no

Gratulerer med ny TV!



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

TROMSØ - HARSTAD - FINNSNES                 www.neumann.no

DETTE SPARER DU: 5% BONUS VED BRUK AV FORDELSKORTET

NEUMANN I NORD-NORGE
ER SAMARBEIDSPARTNER

MED BONORD
Som BoNord medlem får du
opptil 42% rabatt hos våre

byggevarehus i Tromsø,
Finnsnes og Harstad.

I tillegg får du 5% ekstrabonus
ved bruk av BoNord sitt

fordelsskort i våre butikker.
Avtalen gjelder alle typer varer

inkludert tilbudsvarer.
(Kan ikke kombineres med personlige avtaler.)

LES MER PÅ
WWW.KAMPANJE-NEUMANN.NO

Du fi nner alltid gode 

tilbud hos Neumann

Husk å aktivere kortet for bruk

GODE TILBUD TIL 
BONORD-MEDLEMMER

PÅ LEIE AV AVFALLS-
 CONTAINER

Kundetorg: 
77 60 19 00
www.remiks.no

Vi kan bistå med 
avfalls planer, 
logistikk på bygge-
plassen, containere 
og beholdere, 
 avfalls tømming og 
avfallsstatistikk.

Sammen tar vi ansvar 
for miljøet, og sikrer 
at alt avfall behandles 
forsvarlig og i tråd 
med gjeldende lover 
og regler.

SPØR REMIKS OM 
RÅD OG HJELP



Butikktilbud
Tilbud gjelder t.o.m. 17. april 20.15

Norengros Markedshuset Butikk 
Strandvegen 106 (ved Rema1000)

Telefon 4000 4912
Åpent mandag-fredag kl 08-18
Alle priser er inkl. mva.

Lik oss på Facebook 
«Norengros Tromsø»

Følg oss på Instagram 
«Norengros Tromsø»

NØDLADER 12000MAH
Markedets kraftigste nødlader. 
Kan lade mobil og nettbrett 
flere ganger. Vnr. 296842, 
Vnr. 296843 Ord pris 699,-

399,-

299,-
DUNICEL DUK
25 m hvit Vnr. 43980

MARKEDETS BILLIGSTE!

HALOGENPÆRE 
30W, 240V, E27 Vnr. 248089

46W, 240V, E27 Vnr. 246380

20W, 230V, E14 Vnr. 246376

30W, 230V, E14 Vnr. 248116

30W, E14 mignon Vnr. 248114

SWISS MISS 
SJOKOLADEDRIKK 
60 poser Vnr. 191333 
Ord. pris 199,-

12,-

149149,-
149149,-

TERMOKRUS 
Vanntett og kan vaskes i 
oppvaskmaskin. Rosa/stål 
Vnr. 286085, Blå Vnr. 286765, 

Lys grønn Vnr. 286083 
Ord. pris 199,-

La boligbyggelaget 
forsikre det du er glad i

I samarbeid med Vardia Forsikring AS

Få et forsikringstilbud i dag! 
Ring 03712 eller sjekk www.forsikringformedlemmer.no 

Som medlem i boligbyggelag får du:

Medlemspriser Personlig rådgivning Rask respons

SMS
Send kodeord FFM 

til 2223 for å bli 
kontaktet av
 en rådgiver.
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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

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

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,-)

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

Låsesmed og låseprodukter − 
Låsgruppen AS 
www.lasgruppen.no • Tlf 77 60 77 20
20 % rabatt 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 contain-
er 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

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

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

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.

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

Utleie av stillaser, maskiner og verktøy
Byggesystemer AS
 www.byggesystemer.no
Tlf  Tromsø  77 60 76 90
Tlf  Harstad  77 01 9570
Tlf Finnsnes 90 13 36 00
 
20% rabatt på følgende utleieprodukter:
 Lifter - Stillaser - Gravemaskiner
Hjullastere - Håndverktøy - Slipemaskiner Hagemaski-
ner - Tilhengere

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

Møbelringen 
www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
20 % rabatt på madrasser med tilbehør fra 
Wonderland
20 % rabatt på diverse interiør(små varer)
7,5 % 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
20 % rabatt på alle varer utenom maskinvarer og 
tilbudsvarer/kampanjetilbud

Renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste 
www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
12,5 % rabatt på gjeldende timepris for 
renhold og vaktmestertjenester.

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 medle-
mmer
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. 

Haneseth Harstad AS
www.haneseth.no • Tlf 77 01 64 00
10 % rabatt på elektromontør
20 % påslag på engrospris på installasjonsmateriell
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. Månedsbeløp 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 kontakt-
linser,
10 % rabatt på kjøp av komplett brille,  solbriller og 
kikkert. 
10 % rabatt ved kjøp av ur og klokker med verdi over 
kr 500,-

Medlemmer får rabatt ved handel hos JM Hansen 
Installasjon og  
JM Hansen Elektrisk.
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00
JM Installasjon:
10% rabatt på timepris service - Elektromontør
20% rabatt på lagerført installasjons materiell
20% rabatt på lagerført materiell på utstyr til lys/
varme
5% rabatt på faktura fra Serviceverksted
JM Hansen Elektrisk:
5% rabatt på småelektriske produkter
Rabattene gis på til enhver tid gjeldende service-
timepris og materiellpriser.

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

Byggevarer − Neumann Bygg 
www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00 / Tlf Harstad 77 00 14 00
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
10-42 % rabatt på byggevarer. 
5 % bonus på alt kjøp
For å oppnå bonus må kortet
ditt være aktivert.



RETURADRESSE:
BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØB 

BRUK DIN EGEN EIENDOMSMEGLER!
Våre priser er alltid konkurransedyktige, og vi vet hva som gir deg høy pris for boligen.

SELGE BOLIG?
Vi e klar!

GARANTI Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Tlf. 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
GARANTI Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf. 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no


