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LEDER

En sentral oppgave for alle styrer i borettslag er å 
sørge for at deres bygningsmasse vedlikeholdes.  
Dette må gjøres med kvalitet, og slik at bygnings-
masse og fellesarealer opprettholder sin verdi.

God forvaltning av boligområder går lenger enn 
som så.  Det offentlige og beboere forventer i 
dag at eldre boliger og nærmiljøet oppdateres til 
dagens standard, som gjerne er noe helt annet 
enn det som gjaldt da boligene ble bygd.

Når ny blokkbebyggelse etableres i dag er heis 
en selvsagt ting. I Tromsø ble det bygd mange 4 
etasjes blokker på 60,70 og 80 tallet. Disse skulle 
være rimelige boliger, og heis ble betraktet som 
en unødvendig luksus.  Etter press fra NBBL er 
rammene i Husbanken på tilskuddet til 
prosjektering og investering av heis økt kraftig i 
de senere år. Etter mange år hvor tilskudds- 
potten ikke ble brukt opp, er det i dag positivt 
å observere at søknadsbeløpene nå overstiger 
avsatte rammer. Betydningen av heis er stor 
samfunnsmessig og vi håper dertil at Husbanken 
vil øke sine rammer i takt med denne positive 
utviklingen.

Situasjonen i Tromsø har vært at ingen eldre lag 
har funnet det formålstjenlig å etterinstallere heis. 
Sannsynligvis er dette fordi man har ønsket, eller 
vært nødt til, å prioritere andre presterende 
vedlikeholdsoppgaver. Alternativt hatt som mål-
setning om ikke å øke felleskostnadene i laget. 
Vi tror det samme er tilfelle svært mange andre 
steder i Norge, da knyttet til eldre lavblokks- 
bebyggelse.

Det er også et selvsagt mål for oss at bolig- 
massen i Norge skal inneholde kvaliteter som 
går på energi- og miljø. Plan og bygningsloven 
ivaretar dette for nybyggprosjekter, men skal 
myndighetenes ambisiøse miljømål for fremtiden 
nås, må også den eksisterende bygningsmassen 
med i denne krevende prosessen.

Vi vet at det i tillegg er et stort behov innen andre 
områder for rehabilitering og fornying. Drene-
ring, rørfornying, vindusskifte, etterisolering og 
innglassede balkonger står gjerne høyt på lista 
når lagene skal renovere.

Utfordringene for eldre boligselskaper er 
betydelige, og medfører ofte klassiske konflikter 
innad i lagene – De som ønsker renovering og 
har råd til det, og de som ikke har økonomiske 
muskler til å ta et slikt løft. Dette medfører 
gjerne at styrene får store utfordringer med å få 
saken igjennom i generalforsamling, med den 
konsekvens at prosjekter justeres og barberes 
på en slik måte at man ikke oppnår den ønskede 
fornying og oppgradering. Like fullt kan kon-
sekvensen være at andelshavere ikke klarer å 
betjene økningen i felleskostnader som følge av 
rehabiliteringen.

Vi ser at mange styrer vegrer seg for å kjøre 
rehabiliteringssaker, og vi har forståelse for at det 
er en vanskelig situasjon hvor styrets lovpålagte 
plikt til vedlikehold og flertallets ønsker, skal 
holdes opp mot konsekvensen for enkelt- 
skjebner. I Tromsø har vi sett at styrer i borettslag 
har fremmet forslag om å utnytte eksisterende 

tomtereserver i laget, for å skaffe bidrag til 
framtidig vedlikehold. Har man slike muligheter 
så er man heldig stilt, og vi tror det er viktig å 
vurdere slike muligheter å tenke finansiering på. 
Det samme gjelder hvor det er mulig å bygge 
på dagens bygningsmasse. Her kan det lokale 
boligbyggelag være en naturlig partner i 
prosjektutviklingen.

I bunn tror vi uansett at en planmessig tilnærming 
vil være riktig vei å gå og gi større forutsigbarhet. 
Fortsatt i dag er det alt for få styrer som bruker 
vedlikeholdsplanlegging for å få oversikt over 
bygningsmassens tilstand, og å planlegge 
framtidig vedlikehold i laget. Gjennom slike 
verktøy vil styret bli vant med å sette temaet 
jevnlig på dagsorden, og dertil sette av 
nødvendige midler over tid, slik at dramatiske 
hopp i felleskostnadene kan unngås. 
Målet må være at samtlige forvaltede lag tar i 
bruk slike verktøy i framtiden.

Svein Dalsbø, administrerende direktør

Fornyelse til besvær



Det er med ærefrykt og respekt Kongsbak har tatt 
over roret i det som har vært et ekte bysbarn av 
Hammerfest: Boligbyggelaget.

– Gamle ByBo er en bedrift som har betydd 
veldig mye i Hammerfest. Spesielt i etterkrigstida 
når man bygde byen opp igjen etter brenninga 
var «hele byen» medlem, og medlemskapet gikk 
i arv fra generasjon til generasjon. Det ligger litt 
i sjela i en hammerfesting å ha medlemskap i 
boligbyggelaget, sier Kongsbak, som selvsagt 
selv er mangeårig medlem og bor i leilighet i et 
borettslag.

REVITALISERING
Som sin første oppgave når hun 1. februar tok 
over ledelsen av BONORD Hammerfest, ønsker 
hun å revitalisere boligbyggelaget.

– Vi bygger om og pusser opp og ønsker å bli 
mer synlig i bybildet. Hos oss skal det alltid være 
koselig å stikke innom for å få hjelp og råd. Vi er 
en fin gjeng med høyt kompetente mennesker på 
våre ulike fagfelt.

Selv har Kongsbak en allsidig bakgrunn. Hun 
er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Bodø 
i 2001, og er også autorisert regnskapsfører. I 
årene etter at hun var ferdigutdannet har hun hatt 
ulike jobber for ulike arbeidsgivere. Hun har vært 
innom Mirror Accounting, Finnmarkssykehuset og 
Arctic Seaworks hvor hun kom fra nå sist.  Hun 
har ledererfaring fra alle tre stedene. 

I BONORD skal hun jobbe med regnskap, 
økonomioppfølging og daglig ledelse. 
En kombinasjon hun liker veldig godt. 

Inger Marie Kongsbak er opprinnelig fra 
Hammerfest, og begrunner det at hun var ferdig 
utdannet først i 2001, i en alder av 35 år, med at 
hun har valgt å forlenge småbarnsperioden mer 
enn andre. Hun har i dag fire sønner i alderen 13 
til 32 år.

– Det er viktig at BONORD etter fusjonen blir 
godt synlig i byen. Det medfører at vi gjør en 
revitalisering både på forvaltnings- og megler-
siden. I tillegg får selve kontorlokalene seg her 
langs den nye kaipromenaden en liten makeover.

NATURLIG SAMARBEIDSPARTNER
Kongsbak vil sørge for at det er naturlig for 
boligselskapene i byen å bruke BONORD både 
som forretningsfører og rådgiver. Samtidig som 
selskapet også har god kompetanse på teknisk 
vedlikehold, vedlikeholdsplanlegging, hvordan 
finansiere rehabilitering og ikke minst gi råd når 
det oppstår skader.

– Vi ønsker å være en sentral rådgiver spesielt 
når et sameie eller borettslag må tenke ut over 
den ordinære drifta, forklarer Kongsbak.

Hun er glad for at BONORD Hammerfest kan 

Pusser opp sjela i 
Hammerfest
Boligbyggelaget i Hammerfest er en del av sjela i byen,
mener nytilsatt leder i BONORD Hammerfest, Inger Marie Kongsbak.
Hun lover å ta godt vare på den. 

Hos oss skal det alltid være koselig å stikke innom 
for å få hjelp og råd. Vi er en fin gjeng med høyt 
kompetente mennesker på våre ulike fagfelt.
Inger Marie Kongsbak, avdelingsleder BONORD Hammerfest

støtte seg på en sterk nordnorsk organisasjon 
med mye kompetanse på ulike områder.  

– Jeg tror vi vil få dradd store veksler på å være 
en del av et større fagmiljø. Samtidig som både 
Tromsø og Harstad skal være klar over at vi har 
godt kompetente personer i BONORD 
Hammerfest, og at vi kommer til å bidra for 
hverandre begge veier.

Hun ønsker også å invitere inn flere lokale 
bedrifter som partnere av BONORD, og dermed gi 
medlemmene i boligbyggelaget enda flere lokale 
medlemsfordeler.

Med fantastisk utsikt over havneområdet 
og Fuglenes har Inger Marie Kongsbak fått 
seg nye kontorlokaler som avdelingsleder i 
BONORD Hammerfest. Foto: Rino Engdal

BONORD Hammerfest har fem ansatte inkludert 
meglerne i GARANTI. Fra venstre Nina Benedicte 
Johansen, Inger Marie Kongsbak og Andreas 
Gamst, bak Arnljot Nilsen og Knut Risto 
Foto: Rino Engdal
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Selgers marked
i Hammerfest
I Hammerfest har det den siste tiden vært så få boliger tilgjengelig i 
markedet at det virkelig går unna på de få visningene som er.

Andreas Gamst er 
fagansvarlig og 
eiendomsmegler ved 
GARANTI Hammerfest.

– Normalt skal vi til enhver tid ha 70 boliger 
tilgjengelig for salg på FINN. Nå på starten av 
året har vi vært helt nede i 29. Altså godt under 
halvparten av normalen, forteller Andreas Gamst, 
fagansvarlig og eiendomsmegler ved GARANTI 
Hammerfest.

Han melder at starten på 2016 har vært god. 
Det er bra med folk på visning, og på grunn av 
at det er så få boliger som legges ut akkurat nå, 
er det mange om beinet. Det meste går på første 
visning.

– Akkurat nå er det selgers marked i 
Hammerfest, konstaterer Gamst.

SUNT MED KORRIGERING 
De første kvartalstallene er ikke klare i det 
BOLYST gikk i trykken, så han har ikke ferske tall å 
forholde seg til. Men han har likevel en formening 
om hvordan de ser ut. Når det gjelder 
omsetningstid tipper han at normalen nå er på 
mellom to og tre uker. Det er raskt til å være 
Hammerfest.

– På grunn av utviklingen i oljebransjen så vi at 
markedet tydelig fikk seg en liten stans i høst og 
før jul. Det er naturlig, og også sunt for et marked 
at det kommer små korrigeringer. Prisene har 
likevel ikke gått ned, men er fortsatt bra og 
stigende, melder han. En av årsakene til dette er 
selvsagt at det er mangel på boliger til salgs.

– Mitt råd til de som eventuelt klatret opp på 
gjerdet i høst for å se an situasjonen og som har 
ventet med å legge ut sin bolig, er definitivt å 
komme ned igjen nå, smiler han. Det virker som 
om alle typer boliger er attraktive. Både små 
og store leiligheter, selveier og borettslag og 
selvsagt er det også eneboliger som går unna nå 
om dagen.

VIL TA MARKEDSANDELER
Kun på fritidsmarkedet er det litt rolig for tiden. 

– Det skyldes nok først og fremst årstid. Mange 
ønsker gjerne å kjøpe når snøen er tint og det er 
enklere å se eiendommen, forklarer han.

Gamst er ny i GARANTI og har brukt sine første 

måneder på å iverksette tiltak for å få kontoret til 
å ta de markedsandeler de mener det er riktig å 
ha i Hammerfest. 

– Jeg er kjempefornøyd med starten. Jeg har 
ekstremt dyktige kollegaer rundt meg. Vi beveger 
oss definitivt i riktig retning!

Foto: Joseph Echeverria

TEMPERATUREN
Skalaen er fra 1 til 10 hvor 5 indikerer 
tilnærmet normaltilstand, 1 er kaldt og 10 hett. 

Antall boliger i 
markedet Prisutvikling Omsetnings-

hastighet

1062

Fortsatt høy
prisstigning
I Harstad er markedet i starten av 2016 en kopi av fjoråret. Objekter som det er lite
arbeid med, som er moderne, har kurant beliggenhet og litt utsikt, selges dagen etter visning.

Tone Trøite er megler i 
GARANTI Harstad.

– Jeg har akkurat solgt en leilighet 70.000 over 
prisantydning. Det gir en pris på 34.429 kroner 
per kvadratmeter. Snittprisen per kvadratmeter er 
høy i Harstad, konstaterer eiendomsmegler Tone 
Trøite ved GARANTI Harstad.

Hun forteller at det er en del nybygg i gang for 
tiden, spesielt er det en god del sentrumsnær 
bygging av leiligheter. Sentrum er attraktivt. Dette 
fører til at det kommer en del eneboliger for salg, 
i og med at godt voksne eiere ønsker seg mer 
moderne leiligheter. Mange av leilighetene som 
bygges nå er stilet mot voksne folk med mye 
egenkapital. 

MÅ LÅNE MER
– Dette fører til at selv om man sitter på en 
enebolig, ikke får frigitt så mye egenkapital når du 
kjøper deg en slik leilighet, mener Trøite. 

Hun møter også eldre mennesker som har 
solgt boligen sin og har vært på leiemarkedet, 
men som nå ønsker seg inn på boligmarkedet 
igjen. De sliter med å få det til, i og med at 

prisene er så høye.
– Når snittprisen per kvadratmeter er så høy 

blir det høye priser. Nybyggene har gjerne høye 
felleskostnader og lavere inngangssum, framfor 
en høy salgspris. Men de totale kostnadene er 
de samme. Noen eldre ender opp med å måtte 
låne for å kjøpe leilighet, selv om de har hatt en 
enebolig å selge. Det sier litt om hvor mye de 
lettstelte og fine leilighetene har økt i pris, sier 
eiendomsmegleren.

FÅ BOLIGER I OMLØP
Også i Harstad er det få boliger i markedet.

– Akkurat nå er det 59 tilgjengelige boliger. Det 
tallet bør ligge rundt 80, mener Trøite. 

Hun merker ingen endring på prisene fra fjor-
året, annet enn at de fortsetter å stige. De fleste 
av objektene til salgs går ut dagen etter visning.

– Harstad er jo mer knyttet til oljevirksomhet 
enn mange andre byer i nord, men likevel er det 
ingenting som virker som om boligmarkedet er i 
ferd med å bremse opp, oppsummerer Trøite. 

Foto: Jens-Chr. Strandos

TEMPERATUREN
Skalaen er fra 1 til 10 hvor 5 indikerer 
tilnærmet normaltilstand, 1 er kaldt og 10 hett. 

Antall boliger i 
markedet Prisutvikling Omsetnings-

hastighet

974

BOLIGMARKEDTEMPRATUREN
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Marius vant 
kamera

Ikke bare fikk han gratis medlemskap ut året 
da moren hans meldte han inn, men han vant i 
tillegg premien i vervekonkurransen: Et GoPro- 
kamera. For de uinnvidde er det enkelt forklart 
et actionkamera som kan brukes på land og i 
vann og i lufta med. Det er svært populært blant 
skikjørere og surfere og andre som nyter litt fart 
og spenning på fritida. 

Marius har ingen umiddelbare planer for hvor 
og hva han skal filme, men røper at kameraet 
garantert blir med på ferien. 

Han har ikke rukket å sette seg inn i alle 
fordelene med BONORD-medlemsskap ennå, og 
er ikke på det han kaller seriøs husjakt ennå. 
Men han har allerede opplevd fordelene via en 
kollega på jobben som sikret seg leilighet ved 
hjelp av forkjøpsretten.

Med medlemsskap i BONORD får du ikke bare 
forkjøpsrett på grunn av din medlemsansiennitet 
i Hammerfest, Tromsø og Harstad. Du kan også 
ta boliger på forkjøpsrett gjennom BONORDS 
storbysamarbeid i Oslo, Bergen, Stavanger, 
Trondheim og Bodø. 

Marius Lyngen Nordtømme vant GoPro-kameraet i 
forbindelse med BONORDs medlems- 
vervekampanje like før jul. Her får han premien 
overrakt av BONORDs avdelingsleder i 
Hammerfest, Inger Marie Kongsbak.

Marius Lyngen Nordtømme (20) i 
Hammerfest fikk dobbel gevinst av 
medlemskampanjen som BONORD 
kjørte like før jul. 

BOLIGMARKEDTEMPRATUREN

Mange nybygg
i markedet

PROSJEKTER I SALG

I Tromsø har vi pr. utgangen av februar 432 boliger til salgs, hvilket er i nærheten av 
å tilsvare et marked noenlunde i balanse. Men hele 60 prosent av disse boligene er nybygg som ikke er realisert. 
I et normalt Tromsø-marked er kanskje denne fordelingen 70-30 i bruktboligenes favør.

Leif-Harald Svendsen 
er salgssjef i GARANTI 
Tromsø.

– Vi har en noe spesiell situasjon i Tromsø nå, 
konkluderer Leif-Harald Svendsen, daglig leder 
ved GARANTI Tromsø. Bare det siste året er det 
kommet 100 nye nyboliger inn på tilbudssiden i 
markedet.

Han viser til at 272 av 432 boliger til salgs er 
ikke-realiserte nybygg.

– I det lyset så er det for lite bruktboliger og 
for mye nytt. Normalt tar det et par år til de nye 
boligene bygges ferdig, hvis de bygges i det hele 
tatt. Flere av de prosjektene som ligger ute blir 
neppe realisert i denne omgangen. Det er en god 
del forbehold ute og går. I dette bildet så er det et 
spørsmål om hva som skjer.

ÅPNER BRA
Samtidig kan Svendsen rapportere om to positive 
måneder på bruktboligsiden. 

– 2016 har åpnet bedre enn både 2014 og 
2015 for vår del.

Med bare 160 bruktboliger i markedet akkurat 
nå, er omsetningshastigheten på disse raskere 
enn hva statistikken viser. 

TEMPERATUREN
Skalaen er fra 1 til 10 hvor 5 indikerer 
tilnærmet normaltilstand, 1 er kaldt og 10 hett. 

Totalt sett er omsetningshastigheten nå 50 
dager i snitt for hele Tromsø de første to 
månedene i år. 

– Vi i GARANTI Tromsø hadde 43 dager på våre 
boliger. Dette er i seg selv som normalt, men 
statistikken trekkes litt opp av de få objektene 
som har ligget lenge. Justerer vi for de få objek-
tene fra statistikken som har ligget i 160 dager 
eller mer, så detter omsetningshastigheten ned til 
15 dager i snitt for vår del. Det vil si at mye faktisk 
fortsatt går på første visning.

0,4 PROSENT NED
Prisene gikk ned med 0,4 prosent de to første 
månedene av 2016.  Svendsen mener prisutvik-
lingen er på det jevne, og mener det er marginale 
forskjeller siden sist.

– Målt på de siste 12 månedene er 
prisstigingen i Tromsø på 3,1 prosent, hvilket jo er 
helt i tråd med lønnsutviklingen. 

Svendsen mener å registrere mer aktivitet i 
markedet nå etter nyttår. 

– Det viktigste for markedet er at det omsettes 

boliger jevnt og trutt. Vi er nå i starten av et nytt 
år, og i de månedene av året hvor det normalt 
er mest aktivitet og størst prisstigning. De som 
kjøper bolig i Tromsø, kjøper for å bo der selv og 
handler i det markedet som er. Mange av de som 
har valgt å vente for å se om de kan spare noen 
prosenter i tilfelle prisfall, har så langt endt opp 
med kjøpe dyrere.

Antall boliger i 
markedet Prisutvikling Omsetnings-

hastighet

453,5

Foto: Bernt Rostad

SUNDET 2 BLOKK D – 19 FLOTTE LEILIGHETER
Sundet 2 borettslag på Evjenveien begynner å nærme seg ferdigstillelse, og innflytting er i 
september. Et spennende prosjekt, med god plassering og flott utsikt. Det er i dag kun fire 
4-roms enheter igjen i prosjektet. Her kan du lese mer: www.sundet2.no

LUNDHAUGEN BORETTSLAG – 36 MODERNE LEILIGHETER 
I DET SPENNENDE BYPARKENPROSJEKTET
Med sin unike plassering på Lundneset på Finnsnes, er borettslaget første byggetrinn i den 
spennende byutviklingen som vil skje i området, i årene fremover. Byparken samler næring, 
handel, forskning, kultur og urbant levesett, i et fantastisk område med nærhet til sjø, og veldig 
gode solforhold. Til nå er 11 leiligheter solgt.  Her kan du lese mer: www.lundhaugen.no

Har du spørsmål til prosjektene kan prosjektmegler Leif-Harald Svendsen 
kontaktes enten per sms på 916 09 643 eller leif.harald.svendsen@garanti.no
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MELLOMBAREN

Eier: Ole Martin Varmedal

Hva: Bar, sirlig innredet med inspirasjon fra 
eierens andre hobbyer og interesser.

Størrelse: Cirka 20 kvadrat.

Formål: Å få bygge og utvikle noe fra tanke- 
eksperiment til realitet, og by på et samlingssted.

Opprinnelse: Fylle et tomrom, bokstavelig talt. 
Etter en vannlekkasje i garasjen, ble en betydelig 
mengde masse fjernet mellom garasjekjeller og 
huskjeller. Ole Martin sto igjen med tre vegger og 
et tak. Istedenfor å fylle dreneringsmasser tilbake, 
satte han opp den fjerde veggen, støpte gulv og 
– voila. Derav navnet Mellombar, siden den ligger 
inneklemt mellom garasjen og huset.

Målgruppe: Venner og naboer.

Beliggenhet: I et utgravd tomrom mellom 
garasjen og huset.

Brukerfrekvens: I rykk og napp, avhengig av tid 
og anledning.

Bakgrunn: Ole Martin medgir at han er litt over 
gjennomsnittet sosial og at han i unge år hadde 
en drøm om å faktisk bli bartender. Dessuten liker 
han seg best når han får jobbe med hendene, og 
når man bygger seg et helt nytt rom og innreder 
det, er det rom for å både mure, snekre, og male. 

Prosess: Uten tidspress, men hold på jevnt etter 
arbeidstid i noen måneder og fram til rommet var 
klar til bruk for cirka tre år siden.

Dekor: Mye forskjellig, men tydelig inspirert av at 
eieren er merittert fører innen rallycross.

Motiv: Avkobling, det å få lov å lage noe fra 
bunnen av. Alle prosesser er morsomme. 
Først den den kreative før oppstart, mens man 
planlegger hva som skal inn. Deretter gleden 
ved å være nevenyttig, og å få til. Selvsagt er 
det også artig å ha et slikt sted hvor det går an å 
samle venner. 

Framtidsplaner: Stadig utvikling. Det blir ingen 
utebod av dette rommet så lenge vi bor her! 
Ole Martin jakter stadig på mer dekor, og har lyst 
til ta inn flere hobbyelementer fra barndommen. 
Målet er å overraske stamgjestene med at det 
skjer noe nytt i baren nesten mellom hver gang 
den er åpen.

Favoritten: Kosebamsen som er den første leken 
Ole Martin kan huske å ha hatt, har fått plass bak 
bardisken sammen med eieren.

Skulle jeg valgt karrierevei om igjen, burde jeg nok 
blitt snekker. Det er når jeg får planlegge et nytt 
prosjekt og ikke minst utføre det rent praktisk, at 
jeg virkelig koser jeg meg. 
Ole Martin Varmedal

Bak en meget anonym ytterdør åpenbarer det seg en 
koselig liten bardisk, med tilhørende barkrakker og små sittegrupper. 

For eieren er både byggeprosessen og økt sosial kontakt som 
en konsekvens av det hele, begge bonusbegreper.

Ole Martin Varmedal (49) har bygget 
en eget bar i et hulrom mellom 

garasjen og huset.

MITT SPESIELLE ROM
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Eier: Øyvind Saltnes

Hva: Gutterom i grand de luxe superior-versjon. 
Et rom designet for den ultimate lyd- og bilde- 
opplevelsen, supplert med en voksen 
whiskey-samling.

Størrelse: Cirka 40 kvadrat. 

Formål: Å oppnå det perfekte lydbildet. Gi seg 
selv musikkopplevelser, og gleden av å avsløre 
nye detaljer i en innspilling etter hvert som 
anlegget oppgraderes. Øyvind er ikke fremmed 
for at han vet mer om hva som har skjedd i et 
studio under innspillingen enn musikerne som 
faktisk var der. Hver gang han avslører nye 
detaljer i en innspilling som han ikke har hørt før, 
på grunn av et enda mer optimalt anlegg, er det 
litt julekveld i hula her. 

Opprinnelse: Guttedrøm siden 8-årsalderen. 
Fikk da interesse for musikk. Da huset ble kjøpt 
for drøyt ti år siden, var det å finne nok plass til 
Øyvinds ønskedrøm en vesentlig forutsetning. 

Målgruppe: Seg selv, familie, venner og naboer. 
Minus fruen som etter sigende nesten aldri har 
vært her inne. Ikke fordi hun ikke er velkommen, 
men fordi hun overhodet ikke er interessert.

Beliggenhet: I stua i husets første etasje. 
Bygget slik at lyden dempes med en gang du 
kommer utenfor døra.

Brukerfrekvens: Nesten hver eneste dag, eller 
rettere sagt: hver eneste kveld etter jobb.

Bakgrunn: Er deltidsansatt ved Hi-Fi klubben i 
Tromsø, og får tilgang til siste nytt før alle andre. 
Fordyper seg i tekniske data og utførelse av ren 
egeninteresse, men også for å kunne veilede 
andre som er i ferd med å ta sin interesse for lyd 
og bilde over i det mer ekstreme.

Prosess: Har byttet ut og fornyet anlegget 
gradvis. Gikk over i perfeksjonisme for ti år siden. 
Designet rommet utelukkende med tanke på den 
ultimate lyd- og bildeopplevelsen. Oppgraderer 
høyttalere, overganger, subwoofere og så videre 
etter hvert som teknologien utvikles. Utstyret han 
har nå tilsvarer det utstyret de bruker i Abbey 
Road Studios i London. Etter hvert har det meste 
av hyllemetrene med film blitt mellomlagret 
på harddisk, dermed ble det plass til en annen 
hobby: Edle dråper. Den eldste whiskeyen er 45 
år. Den eldste konjakken har røtter fra 1850…

Dekor: Nesten ingenting. Det som finnes av dekor 
er mest tilrettelagte plater designet for å 
dempe rommet akustisk. Rommet er ellers malt i 
mørke farger for å forsterke kinofølelsen når lyset 
slås av og lerretet på 130 tommer fylles av alt fra 
livekonserter til spillefilmer.  

Motiv: Utforske sansene. Først og fremst 
gjennom å by på så perfekt lyd- og bildekvalitet at 
det oppleves som om du er tilstede på konserten 
selv. Øyvind har rett og slett tilgang til fantastiske 
konsertopplevelser hjemme i egen hule. 
Hvert eneste intrument og korstemme trer tydelig 
fram, nesten som om musikerne sitter på bordet 
foran deg.

Det finnes høyttalerkabler som koster 250.000 
kroner per stykk. Om du skaffer deg slike 
vil jeg påstå at interessen din begynner å 
nærme seg galskap.
Øyvind Saltnes

MANCAVE
Få tar så godt vare på hørselen sin som Øyvind Saltnes. 

Nesten hver eneste dag kan han innta en nesten meditativ tilstand, 
der han lar seg omsvøpe av kvalitetslyd fra et musikkanlegg som han 

innrømmer gradvis nærmer seg galskap.

Øyvind Saltnes (47) har laget seg 
gutterom for viderekomne. 

MITT SPESIELLE ROM

Framtidsplaner: Alltid noe å forbedre. Har et 
3D-anlegg for å vise film som gjør 3D- 
opplevelsen betydelig bedre enn det som er 
tilgjengelig på vanlig kino. Men hvem vet hva 
teknologien bringer ved neste kryss?

Favoritten: Hovedsmykket i samlingen er to 
Bowers & Wilkins 800 Diamond høyttalere. 
De yter opp til 70 000 hertz.
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VERKSTEDET
I en garasje på Tromsøya ligger det et lite stykke Amerika. 

Kurt Nilsen har i år 30-årsjubileum på en av bilene han restaurerer. 

Den mest spesielle opplevelsen jeg har hatt med 
disse bilene er da vi kjørte Cadillacen fra Göteborg 
til Tromsø for 30 år siden. Underveis mista vi 
bremsene, og vi møtte snøstorm da vi kom til 
Bjørnfjell. På sommerdekk…
Kurt Nilsen 

Eier: Kurt Nilsen

Hva: Eget verksted. Fylt av godlyd i form av 
50-tallsrock. Hvite gulvfliser, en vegg med 
verktøy, ryddig og strukturert. Varmt som i et 
bolighus. Eieren innrømmer at han av og til bare 
sitter her og filosoferer litt, mens han hører på 
musikk. Man må ikke bli skitten på fingrene hver 
dag i dette verkstedet. 

Størrelse: Cirka 50 kvadrat.

Formål: Husrom til hobbyen sin – det å kjøre, 
men først og fremst restaurere amerikanske biler. 
Opprinnelse: Etter å ha hatt sitt største 
klenodium, en Cadillac Eldorado Convertible 
1955, på legd rundt om i ulike garasjer i over 10 
år, ble den enorme garasjen bygget før ene- 
boligen da familien etablerte seg på Sydspissen 
av Tromsøya i 1997.

Målgruppe: Seg selv, kona og sønnen. Har gjerne 
kompiser innom også.

Beliggenhet: Som en vanlig dobbel garasje ved 
siden av huset. Men uten plass til vanlige biler.

Brukerfrekvens: Litt i rykk og napp, avhengig av 
når «ånden» og skapertrangen kommer. 

Bakgrunn: Kan skylde hemningsløst på store- 
søster og gjør det. Hun flyttet til Sverige i unge år 
og ble interessert i amerikanske biler. Sendte 
lillebror amerikanske modellbiler til hver eneste 
jul. Fram til han kunne kjøre selv syklet han 
Tromsø rundt til folk han visste kjørte amcar.

Prosess: Kjøpte sin første bil, restaurerings- 
objektet Chevrolet Bel Air 1959, i 1981. Da var 
han 17 år. I 1986 kjøpte han sin Cadillac Eldorado 
Convertible 1955 i dårlig stand, som han har 
flikket på siden. Har i tillegg en Pontiac GTO 1966, 
som han normalt kjører 20 turer med i løpet av et 
år. Under presenningen i hagen venter en Lincoln 
Premiere 1957 på tid og inspirasjon. 

Dekor: Hekken på Kurts aller første bil er hengt 
på veggen og lyssatt. Det samme er tilfellet med 
et par-tre ekstra pansere som han har beholdt og 
lakkert bare for utstillingens del.

Motiv: Kose seg. Mye av tiden går med til ren 
etterforskning for å spore opp deler til bilene. Før 
i tiden foregikk henvendelsene per brev til USA, 
alltid med vedlagt endollarseddel for å dekke 
returportoen. Etter internett er letingen mye 

enklere. Så er det selve grovarbeidet, utfordringen 
i å løse tilsynelatende uoverkommelige 
problemer. Til slutt gleden av speile seg i lakken.

Framtidsplaner: Få ferdig Cadillacen. Ingen 
planer om å kjøre så mye. Bilene skal helst ikke 
smake regn. Du skal kunne speile deg i krom og 
lakk også når du ligger under dem.  

Favoritten: Cadillacen finnes kun i 3950 
eksemplarer i verden. Til tross for at den kom i 
1955 har den mange teknologiske finesser. En 
fotocelle på dashbordet blender ned langlysene 
automatisk når den møter andre biler i mørket. 
Vindusheisene er elektriske, det er også sete- 
justeringen. Etter 30 år er bilen som familie å 
regne. Kurt kommer aldri til å kvitte seg med den.

Kurt Nilsen (52) bygget så stor garasje som 
overhodet mulig da han fikk sjansen til det. Her 
handler det kun om amerikanske biler.

MITT SPESIELLE ROM
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Steinen havner på ingen måte der den var tenkt, 
og dermed fikk vi en fin demonstrasjon på at 
dette med curling langt fra er så lett som det kan 
se ut på TV. De 20 kiloene med granitt er satt litt 
for løst og legger seg litt umotivert som 
beskyttelse (guard på fagspråket) for steinene 
lenger bak. 

– Altfor ujevn is, flires det godslig blant 
gjengen som hver eneste torsdag plukker fram 
ekstra glatte sko og en kost.

– Det er godt å ha noe å skylde på! Men vi fant 
ut da vi fikk prøve vanlig is i Oslo at vi slettes ikke 
er så verst! Det er bare å trene.

Leder Lars Tore Johnsen fører ordet, lettere 
supplert av humoristiske innspill fra sidelinja.

– Hovedpoenget er å ha det artig. Det blir en 
del fliring i løpet av en trening. I tillegg får du 
faktisk rørt deg litt. Det kjennes i kroppen når vi 
har holdt på her noen timer, røper han, ulastelig 
antrukket i rutete curlingbukser. Signatur- 
bekledningen til det norske landslaget.

ØNSKER EGEN HALL
I kveld har fire menn og fire kvinner dannet lag 
mot hverandre og er i gang med den første av 
kveldens kamper. Isen er nypreparert før curling-

klubben setter utpå, men i og med at ishallen 
er en flerbrukshall så er her fortsatt mange 
dype skøyteskjær som spiller inn. I et spill hvor 
presisjon er hovedingrediens, har curlingklubben 
allerede ambisjoner om å bygge egen hall. 

– Vi er et lite miljø her nord, og vi må helt til 
Trondheim for å finne matching. Men det betyr 
ikke at vi trenger å la være å sette oss mål, sier 
klubblederen, som var en av de som stiftet «Boet 
curlingklubb» i Tromsø tilbake i 2011.

– Siden dette er en flerbrukshall har Tromsø 
kommune skaffet til veie utstyret som vi bruker, og 
la til rette for at det kan spilles curling her 

Da vi meldte oss inn i curlingforbundet og Norges 
idrettsforbund, fikk vi god kontakt med de lenger 
sør. Nå er vi så heldige at vi har en trenerressurs 
fra Snarøya curlingklubb som på grunn av jobben 
sin er jevnlig i Tromsø. EM-vinner Espen de Lange 
legger rett som det er inn treningskvelder med 
oss.

SPORT FOR ALLE
Boet ønsker seg flere medlemmer, og vil gjerne 
også lage en barne- og ungdomsgruppe, men 
så langt er det ikke mer treningstid å oppdrive i 
hallen. Det er for sent å invitere barn og unge til 
trening mellom klokken 20 og 23, men voksne i 
alle aldre er absolutt velkommen.

– Du trenger ingen forhåndskunnskap, og dette 
er virkelig en sport som passer for alle uansett 
fasong, poengterer Johnsen. I klubben per dato 
er det rundt 30 medlemmer og det er cirka halvt 
om halvt med kvinner og menn.

Sjarme på sklisåler
– KOST, KOST, KOST!!! Ropes det ivrig, og langs kosteskaftene legges det ned en innsats så iherdig 
at svetten siler. Møt verdens nordligste curlingklubb.

– Vi har ekstra hjelpemidler for de som har 
vondt i ryggen eller av andre årsaker ikke kan 
bøye seg for å sette stener. Du trenger ikke noe 
ekstra utstyr for å delta, vi har alt her. I tillegg er 
det gratis å prøve seg første trening. Derfor kan 
du dukke opp helt uforpliktende og se hva vi 
holder på med. Liker du det, så blir du med, 
smiler Boet-lederen, før han blir avbrutt. Det er tid 
for å sette enda stein.

Lagkameratene koster som om det gjaldt liv. 
Damene spiller i gult og ligger inne i boet med 
tre steiner, mens de blå som guttene bruker i et 
drømmescenario kan fjerne damenes tre i en og 
samme smell. Slikt som av og til skjer på TV.

Men vi er ikke på TV. Vi er i en ganske kald og 
ganske humpete ishall veldig langt nord. 

Det er tid for å oppsummere.
– Fikk du med deg at damene vant?

CURLING KORT FORTALT
Et lag består av en leder (skip) og tre ute-
spillere. Alle spillere setter to steiner hver. 
Det vil si at det er åtte steiner per runde. 
Steinen sendes fra den ene enden av 
hallen til motsatt side hvor det er malt opp 
sirkler i isen, kalt «boet». Alt handler om 
å ha en eller flere steiner lengst inn mot 
midten av boet. Lagets skip har siste ord i å 
bestemme hva de andre i laget skal prøve 
på, og setter selv de to siste steinene. Til 
sammen spilles det ti omganger, hvor det 
gis poeng i hver runde ut fra hvilken stein 
som er nærmest senter i boet. 
Sporten kan ha sin opprinnelse helt tilbake 
til 1500-tallet, og skal ha blitt spilt så tidlig 
i både Skottland og Nederland.

Kveldens to lag. Gutta med blå steiner, jentene 
med gule. Fra venstre: Siv Connie Eines, Aelita 
G.V. Konstantinell, Lars Tore Johnsen, Petter 
Møkleby, Morten Røstberg, Vidar Tennvassås, 
Oddrun Strømmesen og Marthe Aune.

Marthe Aune og Siv Connie Eines 
i ferd med å varme opp.
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INGREDIENSER

BUNN:
3 eggehviter
45 g sukker
120 g salte peanøtter
75 g melis

KARAMELL:
75 g sukker
10 g lakrispulver
50 g fløte
120 g smør

SJOKOLADEGANACHE:
150 g fløte
50 g melk
2 eggeplommer
30 g sukker
150 g sjokolade i biter

FREMGANGSMÅTE:
Pisk eggehviter og sukker til myk marengs.
Kjør peanøtter og melis i en foodprosessor, 
og vend blandingen i marengsen.
Bruk en 24 cm kakeform og stek bunnen 
på 170 grader i 25 minutter.
Smelt sukker til karamell i en kasserolle. 
Rør sammen lakrispulver med fløten og 
ha dette i karamellen. Trekk kasserollen 
tilside og rør inn smøret. Avkjøl og smør 
karamellen over kakebunnen.
Kok opp fløte og melk i en kasserolle. 
Rør sammen eggeplommer og sukker i en 
bolle og hell fløtemelken over. Hell tilbake 
blandingen i kasserollen og gi det et kort 
oppkok. Rør hele tiden. Tilsett sjokoladebi-
ter og smør og la det smelte i blandingen. 
Rør sammen og hell sjokoladeganachen 
over kaken i formen. 
La kaken stå i kjøleskapet til sjokoladen har 
stivnet før den serveres

KAKESPALTEN

Konfektkake

Skinkestek
12 porsjoner

INGREDIENSER
1 kg skinkestek uten ben
2 ts salt
1 ts pepper

SLIK GJØR DU:
1  Gni steken inn med salt og pepper. Stikk inn et 
steketermometer.
2  Sett steken i forvarmet ovn ved 125 °C. 
Steken er ferdig når steketermometeret viser 
76 °C (etter ca 1 1/2 time).
3  La steken hvile minst 15 minutter før du skjærer 
i den. Steken kan du godt lage 2-3 dager før du 
skal bruke den til koldtbordet. Oppbevares kjølig. 
Skjær steken i tynne skiver.

Løkmarmelade
8 porsjoner

INGREDIENSER
6 stk løk
4 ss smør
6 ss honning
6 ss rosiner
4 ss hvitvinseddik

SLIK GJØR DU:
1  Skrell og skjær løken i skiver, og stek den 
gyllen i litt smør.
2  Tilsett honning, rosiner og eddik, 
og la det småkoke videre på svak varme uten lokk 
i 10-15 minutter.
3  Server løkmarmelade til posteier, pateer, 
roastbiff, kald stek eller ribbe.

Waldorfsalat
8 porsjoner

INGREDIENSER
6 stk eple
5 stk stilker stilkselleri (stangselleri) , evt. 
litt sellerirot i terninger
1 boks hermetisk ananas i biter, liten boks
100 g valnøttkjerner
21⁄2 dl majones
21⁄2 dl stivpisket kremfløte
1⁄2 stk sitron
300 g blå druer

SLIK GJØR DU:
1  Skjær eple, stilkselleri og ananas i biter.
2  Bland sammen majones og stivpisket fløte.
3  Epler, stilkselleri, ananas og valnøtter blandes 
med majones og krem. Smak til med sitron og 
ananassaft. Pynt med valnøtter og blå druer.

Tid for feststemt mat
Det er vår og tid for de store anledninger. 
Med en klassisk skinkestek og litt godt tilbehør
er grunnlaget lagt for et feststemt koldtbord og glade gjester.

Foto: Matprat / Anne ManglerudFoto: Matprat / Anne Manglerud

Foto: Matprat / Studio Dreyer-Hensley Foto: Matprat / Studio Dreyer-Hensley

Pastasalat
8 porsjoner

INGREDIENSER
1000 g pasta penne
1 ts salt
saften av 1 stk sitron
6 stk tomat (gjerne klasetomat)
200 g ruccula
2 stk fersk mozzarella
1 ts nykvernet pepper
4 ss olivenolje

SLIK GJØR DU:
1  Kok pasta som anvist på pakken. Slå av vannet.
2  Tilsett salt og sitronsaft. Avkjøl pastaen.
3  Skjær tomat, ruccula og mozzarella i små biter 
og bland med pastaen. Smak til med salt, pepper 
og drypp over litt olivenolje rett før servering.

Bengt Gøran
Thorbjørnsen
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– Jeg må si at noe av det jeg er aller mest 
fornøyd med er de nye lysene. Vi har endelig fått 
gatebelysning, og ny belysning på alle boenheter 
utvendig. Det er blitt så fint her. Tidligere hadde 
vi nesten ingenting, bare den enkelte boligens 
utelys. Gata var mørk, faktisk litt skummel, sier 
styreleder Merete Killi.

– Nå er det som å bo i Kardemomme by! Gata 
har alltid vært stille og fredelig, og nå er den så 
idyllisk i tillegg. Spesielt nå etter snøfall, skryter 
styremedlem Trine-Lise Antonsen, mens BOLYST 

vises rundt i det nyrenoverte borettslaget som ble 
bygget i 1982, og som totalt har 52 boenheter i 
vertikaldelte rekkehus.

LANDEMERKE
Kardemomme by har sitt eget landemerke med 
et tårn - og en Tobias. For Solveiens del snakker 
vi om rosa og rødt rennende vann - og en Rune. 
Prosjektlederen fra BONORD, Rune Wara, så 
potensialet i den vesle elva som renner gjennom 
borettslaget. Nå er den lyssatt med et spill i de 

fleste av regnbuens farger, og vips kom lande-
merket som ingen andre borettslag i Tromsø har.

– Når det gjøres en så omfattende og helhetlig 
jobb, og alt går så smertefritt som her, så har 
de all grunn til å være stolt, skryter Rune Wara. 
Derfor kom ideen om prikken over i-en i den vesle 
elva.

Etter at alle husene i laget hadde blitt vakrere, 
varmere og sikrere.

– Vi hadde faktisk tilfeller av svikt i 

konstruksjonen som ble rettet opp. Vi fikk noen 
overraskelser når vi begynte å rive det gamle, 
forteller Wara. 

– Jeg må si at det er godt slippe mer stiv kuling 
inn gjennom sørvinduet, smiler Antonsen.

Alle fasader er rehabilitert. De har fått ny vind-
sperre, ny utvendig kledning i Royal impregnert 
kvalitet. Nye ventiler, nye balkonger, nye vinduer 
og nye balkong- og ytterdører. På taket er det 
lagt nye takplater etter å ha etterisolert med 
ekstremisolasjon. Her er nye pipegjennomføringer 
og -beslag. 

– Det er virkelig gjort en grundig jobb her, 
og jeg er glad for at vi har tenkt så helhetlig. 
BONORD har vært svært viktig for oss i prosessen, 
med sin trygge prosjekt- og byggeledelse, sier 
Killi.

MÅTTE TA GREP
Årsaken til at Solveien måtte gjøre et krafttak, var 
rett og slett boligenes alder. 

– Før eller siden kommer du til et punkt hvor 

Solveien stråler
Med ny kledning, nye vinduer og nye balkonger er Solveien borettslag 
blitt et vakkert skue, men det er faktisk når sola går ned at renoverings-
jobben virkelig legges merke til.

FAKTA

SOLVEIEN BORETTSLAG
Beskrivelse: Rehabilitering av alle 
utvendige fasader og tak.
Prosjektår: 2014-15
Budsjett: ca 40 mill. kr.
Styreleder: Merete Killi
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara, 
BONORD

det blir vanskelig å bare drive vanlig vedlikehold. 
Det kreves et større løft, sier Wara. 

Teknisk avdeling ved BONORD som har foretatt 
all prosjekteringen og lagt opp et løp som har gitt 
godt med individuell frihet for beboerne innenfor 
en gitt ramme. For eksempel har det vært en god 
del handlefrihet knyttet til valg av vindu.

Selve byggestarten var i 2014 og nå i januar 
2016 var alt komplett.

– Den største jobben var jo i starten, det å få 
alle med og få gehør for at vi skulle ta denne 
investeringen, sier styrelederen. Etter det har det 
meste gått greit, selv om gata har vært preget av 
byggearbeider i to lange år. 

– Vi må virkelig også skryte litt av 
entreprenøren Monsen Bygg. De ansatte der 
var så respektfulle når de skulle inn i huset for å 
unngå å skitne til. Tross alt måtte de jo inn på alle 
rom for å skifte vinduer.

JM Hansen har levert lysene i gata, som 
selvsagt kan fjernstyres og programmeres etter 
midnattssol og mørketid. 

– Dette har blitt Tromsøs fineste borettslag, sier 
Wara. Svært, svært fornøyd med resultatet.

– Og med at de var så modige at de valgte gul 
kledning. 

Selvsagt må det være gult her i Solveien.

Styremedlem Trine-Lise Antonsen, styreleder 
Merete Killi og BONORDs prosjektleder Rune Wara 
har grunn til å være begeistret for nyrenoverte 
Solveien Borettslag.
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Fullført rehabilitering
i borettslag

Teknisk avdeling ved BONORD har solid kompetanse og erfaring fra å hjelpe
borettslag gjennom ulike rehabiliteringsprosesser. BONORD er inne fra forprosjektet starter, og bistår i

alle fasene av prosjektet til de ferdigrenoverte bygningene eller uteområdene er overlevert. I løpet av
de siste to årene har teknisk avdeling ved BONORD hatt prosjekt- og byggeledelse i disse sju

prosjektene som presenteres her. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Beskrivelse: Rehabilitering av alle utvendige 
fasader og tak
Prosjektår: 2014-15
Budsjett: ca 40 mill. kr.
Styreleder: Merete Killi
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara, BONORD

SOLVEIEN BORETTSLAG

Beskrivelse: Rehabilitering av garasjeanlegg 
Prosjektår: 2015-16 
Budsjett: ca 20 mill. kr.
Styreleder: Bjørn Vestgøte
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara, BONORD

GRANITTVEGEN BORETTSLAG

Beskrivelse: Rehabilitering av garasjeanlegg
Prosjektår: 2015 
Budsjett: ca 10 mill. kr.
Styreleder: Einar Tverrelv
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara og Torkjell 
Naterstad, BONORD

KROKELVA BORETTSLAG 

Beskrivelse: Rehabilitering av tak over garasjean-
legg og svalganger
Prosjektår: 2015
Budsjett: ca 10 mill. kr.
Styreleder: Hanne Pauline Jensen
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara og Torkjell 
Naterstad, BONORD

SOLSIDEN BORETTSLAG

Beskrivelse: Rehabilitering av utvendig parkering, 
adkomst og innganger 
Prosjektår: 2015 
Budsjett: ca 5 mill. kr.
Styreleder: Trine Lise Mellem
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara og Torkjell 
Naterstad, BONORD

IDRETTSVEIEN 49/55 AS 

Beskrivelse: Rehabilitering av tak og balkonger
Prosjektår: 2014
Budsjett: ca 20 mill. kr.
Styreleder: Ole V. Furnes
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara, BONORD

RUNDVANNET BORETTSLAG

Beskrivelse: Utvendig maling og taktekking
Prosjektår: 2014 
Budsjett: ca 1 mill. kr
Styreleder: Knut Følstad
Prosjekt- og byggeledelse: Rune Wara, BONORD

EIERSEKSJONSSAMEIET FINSNESHAUGEN 
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Individuell 
nedbetaling i vinden
BONORD opplever økt pågang fra andelseiere som ønsker å betale ned felles-
gjeld, og borettslag som vil tilby dette til sine andelseiere. Stadig flere har fått 
øynene opp for alle fordelene individuell nedbetaling (IN) gir, som muligheten 
for å få lavere månedlige felleskostnader,  å kunne oppnå samme frihet som 
man får i sameier, samt den ekstra fordelen muligheten for IN gir ved salg.

Den største fordelen med individuell nedbetaling 
er at det gir rom for nettopp individualitet, slik 
at den enkelte andelseier kan ta valg som er 
tilpasset egen økonomi. For mange vil det være 
mest gunstig å ha fellesgjeld, siden borettslagene 
ofte har bedre rentebetingelser enn hva man kan 
oppnå som privatperson, men har man IN- 
ordningen kan naboen, som eksempelvis nettopp 
har arvet en gammel tante, kvitte seg med 
sin gjeld. Her er det viktig at man tenker nøye 
igjennom hva som vil være klokest i forhold til 
sin privatøkonomi. Som hovedregel, når man 
vurderer å betale ned på gjeld, bør man først 
kvitte seg med den dyreste gjelden (forbrukslån, 
kredittkort, o.l.). 

I 2015 ble det stiftet tre nye borettslag med 
mulighet om individuell nedbetaling (IN). Spesielt 
hos det nye borettslaget Perlen i Harstad har 
denne ordningen vært populært. Hele 13 av 47 
andelseiere i Perlen Borettslag har så langt 
benyttet seg av mulighet til å innfri hele eller 
deler av sin andel av borettslagets fellesgjeld.

Perlen borettslag er et godt eksempel på den 
økende trenden hvor flere og flere flytter fra 
eneboligen til borettslagsleiligheter når de 
kommet «litt opp i åra» - og etterspør andre 
kvaliteter ved boligen enn de kanskje gjorde da 
de hadde små barn. Disse sitter som regel igjen 
med en del kapital etter salg av eneboligen og 
ønsker ikke å ha fellesgjeld. Ei heller å bruke av 
den månedlige inntekt til å dekke renter/avdrag. 
I tillegg merker vi at en del nå ønsker å benytte 
sparepenger til å kvitte seg med gjeld fremfor å 
ha penger på konto – antakelig som følge av den 

lave innskuddsrenten, og ønske om å redusere 
gjeldsgraden i gode tider.

På den andre siden opplever vi også økt 
etterspørsel for IN blant unge kjøpere. Unge på 
boligmarkedet i dag har som regel god 
kommunikasjon med sin bank, og ønsker å kunne 
påvirke egen gjeld mer. For denne kjøpegruppen 
kan det nemlig være greit å ha mulighet til å 
benytte seg av en avdragsfri periode, eller 
maksimere nedbetalingstid på boliglånet.

Samtidig som IN har blitt etablert som standard 
for nye borettslag som stiftes i dag, så ser vi 
også at stadig flere etablerte borettslag nå får 
øynene opp for dette. Spesielt kan dette være 
aktuelt for eldre borettslag som skal i gang med 
omfattende rehabilitering og derigjennom opptak 
av ny fellesgjeld, samt for borettslag som vil øke 
attraktiviteten sin i konkurransen mot sameier i 
samme område. For mange borettslagsleiligheter 
er IN absolutt positivt ved salg.

Vi får ofte spørsmål om det vil lønne seg for 
den enkelte å betale ned, og det er ikke alltid like 
enkelt å svare på. Dette vil avhenge av hvilken 
gevinst eller rente, man kan oppnå på midlene 
sine dersom man benytter de til noe annet enn å 
betale ned på fellesgjelden. Dette kalles gjerne 
alternativkostnaden. Generelt så vil det lønne 
seg å betale ned på IN så lenge lånerenten 
man må betale via borettslaget er høyere enn 
den alternative renten man må betale eller kan 
oppnå. Vi anbefaler at de som vurderer å benytte 
seg av IN-ordningen om å ta en prat med banken 
sin først. Banken kjenner som regel til både den 
enkeltes økonomi og hvilke ulike muligheter som 

finnes, og kan dermed gi konkrete råd i forhold til 
investeringsmuligheter.

Ta gjerne kontakt med produktansvarlig IN, Tine 
Strømsnes, om du ønsker mer informasjon om 
ordningen, eller lurer på hva som skal til for at ditt 
borettslag skal kunne tilby dette.

Tine Strømsnes, siviløkonom og 
produktansvarlig IN

FAGKOMMENTAR
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Kontroll på egne data
Hvis du er en deltaker i tingenes internett, har du 
kanskje reflektert over kontrollen du har med disse 
sakene. Hvis ikke, så burde du. 

Nylig ble en elbilprodusents informasjonssystem 
blottlagt for manglende tilgangskontroll. I fjor, under 
kontrollerte forhold, klarte hackere gjennom mobil- 
nettverket å skaffe kontroll over en bil og stoppe 
motoren. Dette mens bilen var i bevegelse.

Smarthusteknologi gjør det enklere for mange å 
administrere hjemmet sitt, men det åpner også 
muligheten for uønsket tilgang til tjenesten. 
Internettbaserte system gir med andre ord ikke 
nødvendigvis bare deg selv tilgang. 

Fra 2 milliarder objekter koblet til tingenes internett i 
2006, beregnes det i 2020 å være over 200 milliarder 
på jorden. 26 til hver av oss som bor på planeten. 

En god del av dette ligger innenfor helse. 
Smartklokker, mobiler og sensorer i alle mulige former 
for wearables, registrerer hjerterytme, blodtrykk, 
blodsukker osv. Teknologi som relateres til trening er 
populært og voksende. Mange av oss ønsker å vite mer 
om oss selv, hva vi tåler, og hva vi står for. Andre deler 
data om seg selv for å konkurrere, og for å 
sammenligne. 

Eldre og pleietrengende vil ved hjelp av teknologi 
ha større sjanse for å bo lengre hjemme. Sensorer som 
registrer helsedata vil levere data til ulike selskaper for 
analyse, eller i form av trygghetsløsninger.

Registrering av helseinformasjon har et stort 
potensiale for mange aktører. Markedet for nye 
selskaper og nye former for registreringer bare vokser. 
Ikke alle av disse stiller med like godt personvern.  

Det er flere fordeler enn ulemper ved denne form 
for registrering. Klimatiltak og bedre helse gagner de 
fleste. Men oppsamlingen av data du har registrert vil 
kanskje komme på avveie, enten ved salg, eller hacking 
av selskapet som sitter med informasjonen. Kjøpere kan 
eksempelvis være forsikringsselskaper som ønsker å 
vite mer om deg før du får lov å tegne forsikringen du er 
ute etter. Heldigvis er vi ikke kommet dit enda i Norge, 
men eksempler fra andre land finnes.

Det er kanskje ikke alltid så lurt å bli din egen 
fastlege. En del starter egenanalyse av data opp mot 
useriøse aktører. Private aktører uten helsefaglig 
bakgrunn kan komme i veien for faginstanser du heller 
burde sjekket med. Vår klare anbefaling er å være kritisk 
til hvem du deler sensitiv informasjon med.

Vi kommer til å registrere mer og mer data gjennom 
enda mer teknologi, men tenk over hvem og hva den 
kan brukes til – før du gir denne fra deg. 

Kjell Magnar Lekang
IKT-ansvarlig

ITKOMMENTAREN

Hvis fukt på avveier får fritt nok spillerom, kan 
reparasjonskostnadene bli store. Derfor er det 
viktig å stanse skadeutviklingen så tidlig som 
mulig.

– Lukt er ofte det første varseltegnet på om du 
har et fuktproblem i huset, sier Roger 
Zachariassen i Anticimex, et av landets største 
selskaper innen fuktsanering. Zachariassen er 

krypkjellere, er hver fjerde så angrepet av mugg-
sopp og råte at utbedringer bør skje straks, sier 
Zachariassen.

For å avgjøre om lukten du kjenner skyldes 
fukt, gjør saneringsfirmaet en visuell sjekk, tar 
luftmålinger og fuktmålinger, og sjekker avtrekket. 
De måler også overflatetemperatur på vegger 
og borer hull for å finne ut om det er fukt inne i 
konstruksjonen.

IKKE ALT ER SKADE
At det lukter, trenger ikke å bety vannskade.

– Kloakklukt i boligen kan komme av at sluk 
eller vannlåser har vært så lite brukt at de tørker. 
Det løser seg når man bruker dem igjen. Har du 
sluk og vannlåser som er lite brukt, kan du helle 
på litt matolje. Men hvis lukten vedvarer, kan den 

Slik lukter du
fuktskader
Hvert år får tusenvis av norske hjem problemer med fuktskader, 
muggsopp og hussopp. Nesen din kan være et 
viktig redskap for tidlig inngripen. 

sjef for selskapets arbeid med forebygging av feil 
og mangler i boliger.

I tillegg til materielle skader, kan helse- 
effektene av fukt være plagsomme. Muggsopp og 
fukt kan gi dårlig inneklima i boligen, blant annet 
med kronisk tretthet og kroniske forkjølelses- 
symptomer som følge.

NED I KJELLEREN
– Mistenker du fuktproblem og har kjeller, kan du 
gå ned dit og lukte. Såkalt kjellerlukt kjenner de 
fleste igjen. Den kan være et tegn på fukt som 
angriper organisk materiale, men behøver ikke å 
bety det. Hvis du derimot kjenner lukt av mugg- 
sopp i kjelleren, bør du reagere, sier Zachariassen.

Mugglukt er ofte en skarp lukt som irriterer 
i nesen. Jordlukt kan også være indikasjon 
på fuktskade, men minner mer om lukten i en 
potetkjeller. Mens fuktig linoleumsbelegg kan 
lukte oppkast.

Grunnen til at kjelleren ofte er første mistenkte 
område av huset, er at Anticimex finner mange 
feil her.

– Særlig regner vi krypkjellere som en 
risikokonstruksjon. Av landets rundt 350 000 

Mugglukt: Er en skarp, besk lukt som oftest 
forekommer i kjellergulv og fra kledde 
kjellervegger, samt krypekjellere.
Jordlukt: Kjennes igjen som lukten av 
potetkjeller eller jordkjeller, og forekommer 
ofte i krypekjellere.
Sopplukt: Kan minne om lukten av 
sjampinjong. Kan oppstå under kraftige 
angrep av ekte hussopp. Saneringsfirma 
må kontaktes.
Avløpslukt: Kommer noen ganger av 
kloakkskader, men er som oftest fra sluk 
eller vannlås som tørker ut på grunn av 
for lite bruk. Men den kan også komme fra 
lekkasjer i avløpsrør fra servanter og annet. 
Fyll sluk og/eller vannlås med vann og 
tilsett gjerne litt frostvæske eller matolje for 
å hindre rask uttørking.
Treimpregneringsmiddel: Treimpregne-
ringsmiddel har en kjemisk, mugglignende 
lukt. Forekommer på steder med risiko 
for fuktighet, som tak i krypekjeller og 
kjellervegger
Fuktskadet teppelim: En skarp, muggen 
lukt av plast.
Linoleumsgulv: Kan lukte gammelt, 
innestengt og bedervet. Våt linoleum kan 
lukte oppkast mens den tørker. Belegget 
er da skadet i overflaten, vann har sivet 
ned og linoljen i gulvet har blitt harskt. Kan 
forårsake luftveisproblemer.
(Kilde: Anticimex)

VÆR OBS PÅ DISSE:

for eksempel komme fra lekkasjer fra avløpsrør, 
sier Zachariassen.

Kilder til lukt kan være opplagte, som 
muggsoppvekst i krypekjellere eller fra utette 
baderomssluk, døde gnagere i gulv- eller vegg-
konstruksjonen, kloakklekkasje og tørre sluk.

Men luktesansen er også ganske individuell.
– Det som lukter sterkt for noen, kan for andre 

være nesten umerkelig for andre. At ’’det lukter 
rart’’ kan noen ganger til og med skyldes en åpen 
flaske med kjemikalier som bare enkelte i familien 
reagerer på. Likevel kan nesen være et svært 
viktig redskap for å avdekke skader tidlig, lukt 
kommer aldri av ingen ting, sier Roger 
Zachariassen i Anticimex. 

Tekst: Newswire

Det er først når det har gått en tid at 
fuktskader blir så synlige som dette. 
(Foto: Colourbox)  
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BONORD lanserer
Kredittkort for medlemmer 
Med BONORDs kredittkort skal du vite at du handler trygt.
Samtidig får du som medlem en rekke unike fordeler.

Ved å tilby Kredittkort for medlemmer styrker vi 
vårt medlemskonsept ytterligere. 

Kredittkort kan være godt å ha, spesielt når 
man skal kjøpe større ting til hjemmet eller drar 
på ferie, sier Kim Kr. Nordli, kommunikasjonssjef 
i BONORD.

EnterCard er leverandøren av kredittkortet, og 
har vært til nøye vurdering hos boligbyggelagene 
i Norge før de ble valgt som nasjonal leverandør.

 – Dette er en aktør med lang og solid erfaring 
på markedet, som har vist at de er seriøse, sier 
Nordli.

UNIKT MED KREDITTKORT FOR MEDLEMMER 
Det unike er at du kan samle bonus hos en rekke 
nettbutikker når du handler med kortet. Bonus-
kronene blir automatisk overført til din egen 
bonuskonto hos boligbyggelaget.

–Dette er helt unikt for BONORDs-medlemmer, 
sier Roy Karlsen. Han har jobbet i bank og finans 
i 45 år og de siste 20 årene i EnterCard . Han 
forteller videre om de ulike fordelene som følger 
med Kredittkort for medlemmer.

– For eksempel får du automatisk en uhells-
forsikring. Se for deg at du søler vin på teppet du 
kjøpte for tre uker siden, eller mister flatskjermen 
du nettopp har fått i hus ved montering. Har du 

kjøpt varen med Kredittkort for medlemmer får 
du dekket reparasjon, eller ny vare for inntil kr 
20 000 så lenge det ikke har gått lenger enn 90 
dager fra kjøpsdatoen, forteller Karlsen.

Han sier at kredittkort ofte er det tryggeste å 
handle med. 

–Du bør alltid bruke kredittkort når du er ute og 
reiser. Slik trenger du ikke være engstelig dersom 
kortet blir misbrukt. Vi har sett mange eksempler 
på at kort har blitt kopiert av utro tjenere eller i en 
minibank. Har du brukt kredittkort, trenger du ikke 
være blakk mens du venter på skadeoppgjøret, 
forklarer Karlsen. 

I enkelte tilfeller må du ha et kredittkort, for 
eksempel når du skal leie bil.

–Mange leiebilselskaper godtar kun kredittkort 
for å reservere et depositum. Det gjør også 
hotellene. Selv om de skulle godta et debetkort, 
er det jo dumt å få reservert et større beløp fra sin 
egen lønnskonto, sier Karlsen.

Roy Karlsen har jobbet i bank og finans i 45 år,
de siste 20 årene i EnterCard

DETTE ER KREDITTKORT FOR
MEDLEMMER:
Kreditt på opptil kr 150 000
Kr 0 i årsavgift og effektiv rente på 25,37 %.
Rentefri periode i inntil 45 dager
Levert av EnterCard
Du får en egen app der du kan sjekke 
transaksjoner og saldo

KREDITTKORT FOR MEDLEMMER GIR DEG I 
TILLEGG:
Nettbonus hos en rekke nettbutikker som går 
rett inn på din bonuskonto hos BONORD.
Uhellsforsikring – Har du vært uheldig og 

eksempel opplever en feil ved varen. Derfor bør 
du alltid handle med kredittkort på nett.

HUSK!
Når du handler med kredittkort bør du alltid 
huske på at dette er lånte penger som skal 
tilbakebetales, så orden i økonomien er viktig.

DERFOR ER DET LURT Å HA KREDITTKORT:
Vaskemaskinen ryker og det er tre uker til lønn.
Du vil sette i gang med oppussingen av badet, 
men banken har ennå ikke utbetalt lånet 
samtidig som det er et supert tilbud på fliser 
akkurat denne helgen.
Du er ofte på forretningsreise og må legge ut 
mange tusen for firmaet.
Du skal reservere et hotellopphold, men vil ikke 
at det du har igjen av lønn blir reservert som 
depositum.

ødelegge en vare du nylig har kjøpt, for 
eksempel at servanten knuser ved montering, 
dekker Kredittkort for medlemmer reparasjon 
eller kjøp av ny vare for inntil kr 20 000, inntil 
90 dager fra kjøpsdatoen.
Prisgaranti pluss: Kjøpte du en TV i forrige uke 
som du nå finner på tilbud i en annen butikk? 
Betalte du med Kredittkort for medlemmer 
får du dekket mellomlegget med inntil kr 20 
000. Garantien gjelder byggevarer, hvitevarer, 
forbrukerelektronikk, husholdningsapparater og 
verktøy over kr 1 000. 

SLIK SØKER DU:
Søk på kredittkortformedlemmer.no 
Alle medlemmer kan søke om kredittkort. Du 
må oppgi en rekke opplysninger, og det gjøres 
en grundig kredittvurdering. Du får svar 
umiddelbart etter å ha søkt.

VISSTE  DU AT…
Finansavtalelovens §54b gir deg rett til å 
fremme kravet ditt mot kredittkortselskapet ved 
forhold som konkurs, svindel eller hvis du for 
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PARTNER

Stakkevollveien 110, Tromsø
Telefon 77 66 25 00
www.imitromso.no

IMI begravelsesbyrå fremstår som en helt ny bedrift. I nye og moderne lokaler har de plass 
til verdige møter med pårørende, gode utstillinger av gravminner og kister, og Tromsøs første 
livssynsnøytrale seremonirom – for de som ikke ønsker å holde minnestund i kirken.

Det meste er altså nytt. Til og med daglig leder 
Jon Børge Frafjord kom inn ny 1. august i fjor. 
Han forteller at de er svært fornøyd med sin godt 
synlige beliggenhet langs Stakkevollveien, og 
med samtlige 600 kvadratmeter som 
begravelsesbyrået nå eier.

– De lokalene vi hadde i den noe trange 
kjelleren i Vestregata var nye og fine i 1973, men 
møtte på ingen måte dagens krav til lokaler for 
vår virksomhet. Spesielt ikke for å ivareta HMS- 

Begravelsesbransjen er i likhet med de fleste 
andre også blitt en global geskjeft. Det betyr 
at produsentene av kister og gravminner også 
i noen grad forholder seg til motetrender.

– 80 prosent av de pårørende velger 
fortsatt en vanlig hvit kiste, men vi har en 
blå som har falt i smak hos sjømenn og folk 
med tilknytning til havet. Vi har en i furu som 

naturelskerne gjerne velger. Og så har vi utstilt 
en spesiell en, rød diamant, bare for å vise 
hva som finnes, sier Jon Børge Frafjord. Den 
er designet av den verdensberømte Jacob 
Jensen, som blant annet er kjent for sitt arbeid 
for Bang Olufsen. 

Samtidig er det stor forskjell på gravstein alt 
etter som hvordan den er behandlet. I 
samarbeid med leverandøren har IMI laget en 
hel vegg med vareprøver. I en sårbar sorg- 
prosess er det viktig å gjøre gode siste valg for 
sin kjære. Da er en slik utstilling til stor hjelp.

Siste hvile i
rød diamant?

regelverket. Kontorene hadde vinduer det ikke var 
mulig å åpne for å slippe inn luft. For å begynne 
der, forklarer han.

EGET SEREMONIROM
Nå viser han rundt i romslige lokaler på gateplan 
langs Stakkevollveien. Den store nyheten er at de 
har eget livssynsnøytralt seremonirom.

– Vi opplever at stadig flere etterspør dette. 
Avdøde er gjerne utmeldt av kirken, men likevel 

ikke innmeldt et annet sted. Da er for eksempel 
heller ikke Human-Etisk forbund rett adresse. 
Pårørende kommer til begravelsesbyrået og spør: 
Hva gjør vi? Til nå har det vært tilbudt ulike løsnin-
ger i alt fra Tromsø gravkapell til universitetet. Nå 
har vi et rom som dekker det behovet. Vi kan også 
stille med seremonileder om man ønsker det. 
Rommet tar drøyt 50 personer. Siden oktober har 
vi hatt åtte seremonier her, uten at vi ennå har 
begynt å markedsføre at det finnes. 

– Mange vil kanskje undre seg over at det er 
begravelsesbyrået med utspring fra Indremisjonen 
(IMI) som først etablerer et livssynsnøytralt rom?

– Selv om vi utgår fra Indremisjonen, har vi 
siden 1986 vært et byrå som drives som et hvilket 
som helst annet byrå. Med de samme over-
skuddskrav som enhver annen bedrift. Selv om vi 
har en kristen bakgrunn ser vi ikke det som noen 
årsak til at vi skal nekte mennesker som har andre 
livssyn eller religioner å få sine ønsker ivaretatt 
når de vil ta et siste farvel med sine kjære, sier 
Frafjord. 

IMI hadde tidligere bilene sine ute på gata. 
Spesielt om vinteren krevde dette mye ekstra- 
arbeid.

GARASJE OG VASKEHALL 
– Nå har vi innendørs garasje med egen vaske-
hall til bilene våre, slik at vi til enhver tid holder 
de så presentable som de skal være. I tillegg har 
vi etablert et eget kjølerom slik at vi ikke trenger å 
mellomlagre bårene andre steder. Vi har også et 
eget syningsrom hvor de pårørende kan få se og 
ta farvel med sine kjære.  

Frafjord opplever IMIs nye adresse som strate-
gisk god. At de har endt opp mer eller mindre vis 
a vis med en konkurrent og kollega langs Stakke-
vollveien, ser han bare på som en fordel.

– Det hender vi byttelåner biler av hverandre, 
sier han.

IMI begravelsesbyrå har 3,5 faste ansatte, 

(1) En hel vegg med vareprøver av gravminner. (2) Daglig leder Jon Børge Frafjord. (3) Moderne lokaler i lekker design.

1

2

3

Nøytralt 
seremonirom

som har vakt i fire ukers turnus. Byrået er dermed 
tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, året 
rundt.

Det nye livssynsnøytrale seremonirommet til IMI 
Begravelsesbyrå.
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PARTNER

Tromsø, Harstad, Finnsnes
Gir opp til 30 prosent rabatt til BONORD- 
kunder på veiledende pris. 
5 prosent ekstra på allerede rabatterte varer.
www.nova-group.no

Magien ligger blant annet i hvordan du åpner 
skap og skuffer. NOVA har nylig lansert en 
nasjonal nyhet. De er først i Norge med en 
teknologi som gjør at du kan åpne skapdører 
bare ved å ta på frontene, og uten at du trenger 
elektrisitet. Nova Touch er 100 prosent mekanisk 
og gir en dempet, lydløs og uanstrengt åpning og 
lukking av skuffer og skap. 

– Stadig flere ønsker seg grepfrie fronter, 
men tidligere måtte du installere små elektriske 
motorer i hver skuff. Jeg er stolt over at vi er først 

i Norge med å lansere ny teknologi, sier daglig 
leder Kurt E. Warvik i Nova Interiør. 

BONORD-BEVISSTE
Nova er svært oppmerksomme på BONORD- 
medlemmene som gis opp til 35 prosent rabatt 
på kjøkken, og som kan besøke store ut- 
stillinger både i Tromsø, Harstad og på Finnsnes. 
Til sammen er 55 kjøkken utstilt i disse lokalene.

– Hammerfest er også et svært interessant 
marked for oss. Vi leverer allerede over hele 

Finnmark. I Hammerfest har vi samarbeids- 
partnere som gjør at du skal kunne oppleve den 
samme støtte og hjelp der for å få levert NOVAs 
løsninger, som du gjør i byene hvor vi har egen 
butikk, opplyser Warvik.

Støtte og hjelp innebærer blant annet at det 
kommer noen hjem til deg for å ta mål, og for å 
hjelpe til med å finne akkurat den designen som 
vil passe deg og boligen din. 

– Jeg vil gjerne se hele huset til kunden, om 
det er moderne eller klassisk og hvordan de har 

møblert og tenkt i de andre rommene. Slik kan 
jeg best hjelpe til med å finne det perfekte 
kjøkken for den aktuelle familien, forklarer 
avdelingsleder Andrea Dahlberg ved NOVA 
Harstad. Etter at mål er tatt tegner hun forslag i et 
program slik at kunden får se naturtro eksempler 
på hvordan kjøkkenet blir seende ut. I tillegg har 
NOVA vareprøver av lakk og fronter slik at det 
er mulig å bestemme seg ved å ta og føle på 
produktene.

«Helt rått» er NOVA interiør sitt nye slagord, som kort oppsummerer de 
mange mulighetene de byr på. Ingen andre leverandører lager så 
personlige løsninger som Nova, som har utviklet sitt eget «magic touch».

Litt råere fra NOVA
Besøker du NOVA kan du få se 15 kjøkken 
utstilt i Harstad, 15 på Finnsnes og 25 i 
Tromsø, ved siden av at de også har showroom 
for sine baderoms- og garderobeløsninger.

VELFERDSTEKNOLOGI
– Kjøkkenet er husets samlingssted. Det er der alt 
skjer. Der jobbes, spises og leses det. Kjøkkenet 
brukes til mye mer enn bare matlaging. Stadig 
flere velger kjøkkenøy og har en åpen løsning 
mot stua. De fleste velger å ha flere gode sitte-
plasser i tilknytning til kjøkkenøya. Slik kan man 
hjelpe til med lekser mens man lager middag, 
forklarer Dahlberg.

Warvik tilføyer at teknologiske løsninger blir 
mer og mer integrert i kjøkkenet. I og med at vi er 
blitt så avhengige av duppedittene våre kan du 
nå få levert trådløs ladestasjon i kjøkkenbenken, 
for mobiltelefoner som er forberedt for dette. Når 
mobilen ligger på et bestemt sted, lades den 
automatisk.

– Teknologien gjør det stadig enklere. Vi tar 
med oss våre gode løsninger både inn på 
kjøkken, bad og i garderoben. Selv om du har et 
hus hvor et «walk in closet» aldri var planlagt, kan 
vi fint lage et ved hjelp av våre skyvedørs- 
løsninger, forklarer Warvik.

Nova bygger alle sine kjøkken, baderom og 
garderobeløsninger ved sin fabrikk i Tromsø. 
Tross konkurransen fra billigkjøkkenleverandørene 
har NOVA opprettholdt sin posisjon ved å fokusere 
nådeløst på kvalitet og individuelt særpreg. To av 
de tingene som kundene setter aller høyest. 

NOVA tar mål og monterer det du bestiller, men 
det følger også med gode monterings- 
anvisninger slik at det er mulig å gjøre jobben 

selv. NOVA har levert mange kjøkken i BONORDs 
borettslag, både under bygging og i forbindelse 
med renovasjon. For mange borettslag er det tid 
for å renovere kjøkken. Ved å gjøre det samlet og 
bruke samarbeidsavtalen med NOVA er her gode 
rabatter og ikke minst god service å hente.

– Vi kjenner markedet og kundene våre, og de 
kjenner oss. Ved behov kan vi raskt skaffe 
reservedeler eller bistå med råd og tips for 
vedlikehold. Vi er tilgjengelig der BONORD- 
kundene er. Enkelt og greit, sier Kurt Warvik.

Kurt E. Warvik, daglig leder. Andrea Dahlberg, avdelingsleder Harstad.
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Viste du dette? 
KATTER HØRER SVÆRT GODT
Mens et menneske bare kan oppfatte lyder opp 
til 20 00 hertz (svingninger per sekund), greier 
kattene å høre lyder helt opp til 100 000 hertz

Ei mus må derfor virkelig være stille dersom 
katten ikke skal høre ho.

Når det noen ganger kan virke som om katten 
har overnaturlige evner og kan se inn i framtida, 
kommer nok det av at den hører så godt. Om 
det for eksempel kommer et ras, kan katten høre 
dette og skjønne hva som skjer, lenge før folk 
forstår det.

KATTEØYE
I gamle dager var det vanlig å kalle en slik rund, 
rød refleks du har på bakskjermen på sykkelen 
din, for kattøye. Det kan virke rart, for som alle 
vet, har katter slett ikke røde øyne. Men det er ikke 
så dumt likevel, for på en måte fungerer øye til en 
katt på same måte som en refleks. De fanger opp 
lys, og sender det tilbake slik at det nesten ser ut 
som om katteøye lyser i mørket. Men er det helt 
mørkt, kan heller ikke katter se. Da må de bruke 
luktesansen, hørselen og de svært følsomme 
værhårene.

Gåte: 
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.

All strøm var borte i byen og ingen av gatelysene eller lyssignalene virket. En mørk limousin 
kjørte ned den nyasfalterte veien uten lysene på. En ung gutt kledd i mørke klær gikk ut i veien 
rett foran bilføreren, men sjåføren klarte å bremse opp i tide.

Månen lyste ikke og gutten hadde ikke noen lommelykt eller annen form for lys med seg. 
Hvordan kunne sjåføren se gutten?

Rampestrek: 
Du tar et tomt plastegg fra et Kinderegg. Fyll 
det med bakepulver og litt vann. Når du rister 
det godt, vil det eksplodere i løpet av noen få 
sekunder. Her gjeld det to ting, vær utendørs, og 
vær rask. Du vil ikke orke å rengjøre etter ei slik 
bakepulverbombe, så gå ut! Et lite tips kan være 
å ta med litt bakepulver og litt vann og legge seg 
bak ei busk. Når du ser kompisen din komme 
gående, er du rask, blander bomba i plastegget 
og kaster den ut på veien rett framfor han (ikke 
på han, nei). Gjett om han eller hun kjem til å få 
sjokk?

DETTE TRENGER DU:
Tomt plastegg fra Kinderegg
Bakepulver
Vann

Barn om kroppen
Ørene er to flak som er skrudd fast i hodet. 
(Frans 5 år) 

Kroppen består av vann og brød. (Julian 
5 år)

Damene er mykere i hjørnene enn det 
mennene er. (Pia 6 år)

Skjelettet er pakket inn i pølseskinn. På 
den måten holder innmaten seg innenfor 
kroppens fire vegger. (Thomas 6 år)
 
Spøkelser har ikke kropper av kjøtt, men av 
sengetøy. (Olav 5 år)

Kroppen består av innvoller og utvoller. 
Innvoller er f.eks marg, bein og milten. 
Utvoller derimot er ofte mer synlige og kan 
skiftes ut ved spesielle anledninger. Særlig 
på damer... (Vidar 8 år)

Drøvelen er en slags gardin som henger og 
dingler i halsen. (Lars Gøran 6 år) 

Den største forskjellen på mennesker og 
dyr er at hester får valper. (Simon 4 år)

SVAR:

LA BOLIGBYGGELAGET 
FORSIKRE DET DU ER GLAD I

Levert av Vardia Insurance Group ASA

 

samlerabatt
på dine
forsikringer

18 %Få 

Alle forsikringer du trenger inkl. bil- og husforsikring 
Medlemspriser på innbo- og reiseforsikring og 18 % samlerabatt
Personlig rådgivning tilpasset ditt behov

 Velg Forsikring for medlemmer

Ring 03712 eller sjekk din pris på forsikringformedlemmer.no 

Medlemspriser og 18 %  samlerabatt
34 BARNESIDA



TROMSØ Jekta, Heilovegen 19 Tlf. 77 60 74 00  
Åpent: man-fre 10-21  lør 10-18

TORGSENTERET
Storgata 79-81. Tlf. 77 68 06 13 Åpent: man-fre 09-18  tors 09-19  lør 09-16

K1 LANGNES
Karlsøyveien 1. Tlf. 77 60 26 60  Åpent: man-fre 10-20  lør 10-16

SENTRUM HARSTAD
Rikard Kaarbøsgt. 9 Tlf. 77 04 10 80  
Åpent: man-fre 09-17  tors 09-18  lør 10-15

5%
BONUS PÅ 

ALLE VARER

HVER UKE SJEKKER VI PRISEN 
PÅ OVER 1000 VARER FOR 

AT DU IKKE SKAL MÅTTE 
BETALE FOR MYE!

Dersom du finner en identisk vare til en lavere 
pris hos noen andre, så matcher vi prisen og 

gir deg ÷20% avslag på neste handel hos oss.

10%PÅ ALLE VARERGJELDER IKKE TLBUDSVARER, VÅPEN, AMMUNISJON, OPTIKK OG ELEKTRONIKK

VELKOMMEN TIL OSS PÅ  G-SPORT ELLER 
G-MAX PÅ EN HYGGELIG HANDEL!

MEDLEMSFORDELER
HOS G-MAX OG G-SPORT



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

 

Lundhaugen borettslag – 36 moderne leiligheter 
i det spennende Byparkenprosjektet
 

Med sin unike plassering på Lundneset er borettslaget 
første byggetrinn i den spennende byutviklingen som vil skje 
i området i årene fremover. Byparken samler næring, handel, 
forskning, kultur og urbant levesett, i et fantastisk område 
med nærhet til sjø, og veldig gode solforhold. I tillegg er 

Leilighetene er tilpasset alle livets faser, og vi har valgt å 

av den fantastiske utsikten.
 
For ytterligere informasjon og prospekt se www.lundhaugen.no 
eller besøk oss på Facebook.

 
 

Utbygger er Lundhaugen Utbygning AS,  
som eies av BONORD og FEU AS.
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Vi gjør dekkhold enkelt for deg

Best på pris og service

Trygghet

Vi ruller inn våren

03355 | dekk1.no

Medlemsfordeler Dekk1:

Dekk1 gir deg alltid kampanjepris på dekk og felg, i tillegg får du medlemsrabatt og bonus. 
På våre dekkhotell tar vi vare på vinterdekkene dine gjennom sommeren. 
Alle våre dekkhotellkunder får PåVei1-garantien som gir deg gratis veihjelp og nye dekk ved skade 
eller tyveri.

Nye kunder, som er medlem i BONORD, får gratis dekkhotell første sesong. 

Velkommen til Dekk1 Tromsø i Strandskille 5

Mer om medlemstilbudene på fordelskortet.no

Gratis dekkhotell - første sesong
Dekk og felg - 5% bonus og rabatt på hele utvalget

Bredbånd med nok kapasitet 
– tilpasset dine behov
Med superraskt bredbånd fra Canal Digital får du hastigheten du trenger 

til hele familien – i dag og i fremtiden. Les mer på kabel.canaldigital.no
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HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG TRANSPORT 
AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

VIANOR AS
Tromsø og Harstad

Dekk og hotellhotell - Oljeskift og 
olje - AC og AC-service - Alufelger

5 % - 30 % rabatt

Tlf Tromsø 77 60 96 00
Tlf Harstad 77 07 97 70
www.vianor.no

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no

DINE MEDLEMSFORDELER 2016
ANNET BIL

BYGGEVARE

FORSIKRING

HÅNDVERKER

INTERIØR

JURIDISK 
 BISTAND

KULTUR

TRYGGHETSIKKERHET

MØBLER 
OG INTERIØR

SPORT OG
FRITID

TV, TELEFON 
OG BREDBÅND

REISE

ENERGI 
OG MILJØ

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

HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
Tlf Harstad 77 00 14 00

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

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

HANESETH HARSTAD AS
Harstad

Elektro og installasjon

10-20 % rabatt

haneseth.no • Tlf 77 01 64 00

HASSELBERG TRANSPORT 
AS
Tromsø og omegn

Lagring av innbo på lagerhotell 
- Pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

VIANOR AS
Tromsø og Harstad

Dekk og hotellhotell - Oljeskift og 
olje - AC og AC-service - Alufelger

5 % - 30 % rabatt

Tlf Tromsø 77 60 96 00
Tlf Harstad 77 07 97 70
www.vianor.no

BIOFLAME 
Nettbutikk, Harstad og Tromsø mfl.

Pipeløse peiser 

5 % bonus på alle kjøp
10 % rabatt på alle varer

Tlf 692 82 340 • bioflame.no

DINE MEDLEMSFORDELER 2016
ANNET BIL

BYGGEVARE

FORSIKRING

HÅNDVERKER

INTERIØR

JURIDISK 
 BISTAND

KULTUR

TRYGGHETSIKKERHET

MØBLER 
OG INTERIØR

SPORT OG
FRITID

TV, TELEFON 
OG BREDBÅND

REISE

ENERGI 
OG MILJØ

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

HUSK Å  AKTIVERE 
KORTET DITT!

IMI TROMSØ  
 BEGRAVELSESBYRÅ
Tromsø og omegn

Bistand ved dødsfall
Medlemspriser

imitromso.no • Tlf 77 66 25 00

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 2 % bonus

byggmakker.no • Tlf 78 42 75 50

NEUMANN BYGG AS 
Tromsø, Finnsnes og Harstad

10-42 % rabatt på byggevarer
5 % bonus på alt kjøp

www.neumannbygg.no
Tlf Tromsø 77 65 97 00
Tlf Finnsnes 77 85 10 50
Tlf Harstad 77 00 14 00

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

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

GLASSMESTER 
APPELBOM AS 
Tromsø og omegn

Glass og solskjerming

10-25 % rabatt 

appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 

ALL-TJENESTE AS
Tromsø og omegn

Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt

all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50

EUROSKILT AS 
Tromsø og omegn

Utemiljø - Skilt - Avsperring - 
Master, stolper etc

22 % rabatt

euroskilt.no • Tlf 77 67 99 44

DNB BILLÅN 
Nettbutikk

Lån til bil, bobil eller mc

Kr 1000,- i bonus

Tlf 815 81 095 
e-post: billaan@dnb.no

NOVA INTERIØR AS
Tromsø og Harstad 

Kjøkken bad og garderobe

25-30 % rabatt
5 % ekstra på kampanjepris

nova-group.no
Tlf Tromsø 77 63 90 00
Tlf Harstad 76 89 91 00

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

www.ht.tr.no
Tlf 77 60 64 00

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no  • Tlf 09145

VIA TOURS
Tromsø og omegn

Reiser

Medlemspriser og rabatter

fordelskortet.viatours.no 
Tlf 815 59 100

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

REKVE PLEYM & CO DA
Tromsø og omegn

Advokattjenester 

25 % rabatt 

rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00

REMIKS MILJØPARK AS 
Tromsø og omegn

Renovasjon, leie container

Medlemspriser

remiks.no • Tlf 77 60 19 00

MODENA FLISER
Harstad mfl.

Keramiske fliser, skifer, naturstein, 
ovner, peiser og tyngre byggevarer.

5 % bonus

                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650
                                   modena.no
                                   tlf 977 19 650

OPPUSSING

FLÜGGER FARVE
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Maling, trebeskyttelse, malerutstyr 
og tapet

5 % bonus og 10 % rabatt

flugger.no • Tlf 23 30 21 93

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

NETTBUTIKK

MEDLEMSSHOPPEN
Nettbutikk medlemssiden BONORD

Nettbutikk med merkevarer 

Medlemspriser og 5 % bonus

medlemsshoppen.no

MOBIL FOR MEDLEMMER
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Mobilabonnement og telefoni

Medlemspriser

bbl.hello.no • Tlf 815 70 815

LAMPEHUSET AS
Tromsø, Finnsnes mfl.

Belysning 

5 % bonus, gjelder også 
 nettbutikken

lampehuset.no 
Tlf Tromsø 77 68 89 17
Tlf Finnsnes 77 84 71 80

ISHAVSKRAFT
BONORD Felleskraft – Du betaler 
prisen vi oppnår hver måned. 
Fastbeløp kr 25,- per mnd.

BONORD Innkjøpspris – Du betaler 
gjennomsnittlig markedespris. 
Fastbeløp kr 19,- per mnd.

Avtalene er uten bindingstid.

ishavskraft.no • Tlf 04925 

NORENGROS AS
Tromsø og Harstad

Kontor, data og møbler

20 % rabatt

norengros.no 
Tlf Tromsø 77 75 26 26 
Tlf Harstad 08522

FORSIKRING FOR 
MEDLEMMER
Tromsø, Harstad, Hammerfest mfl.

Alle typer forsikring

Medlemspriser, 
15 % samlerrabatt

forsikringformedlemmer.no
Tlf 03712

BLIKKENSLAGER 
TOM DREYER AS 
Tromsø og omegn

Beslag, ventilasjon etc.

10-20 % rabatt 

blikkenslagerdreyer.no
Tlf 77 67 35 88

BYGGESYSTEMER AS 
Tromsø, Harstad, Finnsnes mfl.

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt 

www.byggesystemer.no
Tlf Tromsø: 77 60 76 90
Tlf Harstad: 77 01 95 70
Tlf Finnsnes: 901 33 600

JM HANSEN AS
Tromsø og omegn 

Elektro og installasjon

5-20 % rabatt

jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00

OPTIKER

JACOB FRIIS, UR OG 
OPTIKK, SYNSAM
Tromsø og omegn

Ur og optikk

10-25  % rabatt 

www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!

Telefon 77 68 31 35

HURTIGRUTEN
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % bonus - Norskekysten 

Bestilling gjøres via BI Reiser eller 
Sørvest reiser v/Bjørn Inge Nordland, 
tlf: 992 18 112
bi-reiser.no • sorvestreiser.no

SEMBO
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Reiser

5  % rabatt 

sembo.no/fordelskortet 
Tlf 22 16 51 00 

THON HOTELS
Tromsø, Harstad og Hammerfest mfl.

Hotell

Faste weekendtilbud 
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 



RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad

Det er enkelt å selge 
bolig når man vet hva 

man driver med
-

Vi vet hva som gir 
deg en høy pris

SKAL DU SELGE BOLIG?
Med vår kunnskap gjør vi det enkelt for deg, og gir kjøperne «det lille ekstra» 
– en viktig forutsetning for en god pris og en trygg handel

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering! 
Garanti Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no
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


