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LEDER

Vi har tidligere på lederplass informert om IT-
programmet Kunden Først, som er et resultat av 
et innsiktsarbeid initiert av boligbyggelaget BATE 
i Stavanger, og løftet inn i Storbyalliansen, hvor 
arbeidet ble utvidet. Programmet er i dag det 
største IT-løftet noensinne for boligbyggelagene, 
og er en analyse av hele tjenesteproduksjonen 
og alle systemer og infrastruktur man har. Både 
internt og eksternt. Programmet har en særlig 
fokus på kundeopplevelsen både i person- og 
bedriftsmarkedet.

Arbeidet har nå pågått ett år og de første 
 resultater er begynt å komme. Nybrottsarbeidet 
har vært og er krevende, men helt nødvendig for 
å lage systemer som møter dagens og ikke minst 
fremtidens krav fra våre kunder, enten det er 
medlemmer eller de tillitsvalgte. I tiden fremover 
vil dere se og få tilbud om en rekke nye ting og 
funksjoner. Først ut er ny app. Denne er både et 
digitalt medlemskort, men også en forenkling 
slik at du som medlem alltid vil kunne vite hvilke 
gode tilbud som er på kampanje, boliger som 

er tilgjengelig med forkjøpsrett, og muligheter 
til å opptjene bonus. I appen kommer også nye 
 spennende tjenester fremover. For å få full nytte 
av vårt fordelsprogram må du aktivere med-
lemskortet, enten på nett eller enkelt i appen. 
Nasjonalt ser vi at mellom 2500-3000 nye 
 aktiveringer skjer hver måned, og tallet øker raskt.

Vi lanserer også om kort tid det vi har kalt BBLiD, 
som er en felles pålogging til alle portaler, det 
betyr at du får tilgang til alle portaler du har 
rettigheter til gjennom rollestyring. Dette vil, 
blant mye annet, forenkle arbeidsprosessen for 
de tillitsvalgte i en travel styrehverdag. Torsdag 
9.mars ble også vår styreportal lansert i ny drakt, 
og med et nytt og mer intuitivt design. Her kan 
du for eksempel tilpasse og lage snarveier til 
 menypunkter du ofte bruker. Menystrukturen 
er også forenklet. Portalen inneholder også en 
forbedret og ny fakturagodkjenning, som vi tror vil 
bidra til bedre oversikt, raskere visning og bedre 
filtrering av fakturavedlegg.

Fra denne måneden er vi i tillegg i gang med en 
testpilot sammen med Granittvegen borettslag 
på ny beboerportal. Denne vil gi deg som beboer 
større innsikt i informasjon knyttet til din enhet, 
samt forenkle kommunikasjonen mellom styre og 
beboer vesentlig.

BONORD kommer også med nye nettsider i løpet 
av våren, som vil være mer intuitive enn dagens 
løsning, og fullt ut mobiltilpasset.

Siste nyhet i denne omgang er at vi sammen med 
NBBL, lanserer e-læring eller nanolæring som 
det også er kalt. Først ut er et introduksjonskurs, 
både for nye og mer erfarne styremedlemmer. 
Kurset består av korte leksjoner, og du følges opp 
per e-post. Utover året vil flere  spennende kurs 
komme til. Tester som så langt har vært kjørt har 
fått veldig gode tilbake meldinger. Ikke minst at du 
kan gjøre dette  hjemmefra og når det passer deg 
i en travel hverdag.

Vi går en spennende og digital vår i møte!

EN SPENNENDE 
DIGITAL VÅR

NR. 1 - Mars 2017

Programmet er i dag det 
største IT-løftet noensinne for 
boligbyggelagene
Svein Dalsbø, administrerende direktør



– Vi har ventet lenge på denne, og er svært 
glade for nå å kunne lansere den for våre 
 medlemmer. Erfaringen fra de som har hatt den 
i bruk en stund, er svært positiv. Så langt er den 
lastet ned mer enn 42.000 ganger hos bolig-
byggelagene som først lanserte denne, forteller 
 kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli.

FRAMTIDENS KOMMUNIKASJON
Medlemmer i BONORD lever som de fleste 

andre «på farta», og mobilen er stadig oftere det 
verktøyet som benyttes til kommunikasjon og 
innhenting av informasjon. En entusiastisk Nordli 
forteller:

– For å bli en mer aktiv del av medlem-
menes travle hverdag, har vi derfor utviklet en 
 medlemsapp som gjør ting enklere for dem. Den 
er mye mer enn «medlemskortet rett i lomma», 
selv om det også er et digitalt medlemskort, og 
den er mye mer enn en webside med medlems-

fordeler. Den er rett og slett en ny og viktig del av 
framtidens måte å kommunisere aktivt med våre 
medlemmer på. Vi tror dette er en riktig og viktig 
videreutvikling av vår dialog mot medlemmene.

ENKEL TILGANG TIL BONUS
I appen får du både kampanjetilbud, kan se 
hvilke samarbeidspartnere som gir bonus og 
rabatter, samt se BONORDs pågående eiendoms-
prosjekter, og hvilke boliger som ligger ute med 

forkjøpsrett. Gjennom å aktivere ditt medlemskap 
får du også tjent opp kjøpebonus hos BONORDs 
partnere, som du ved et enkelt tastetrykk i appen 
kan få utbetalt.

– Det er viktig at du aktiverer appen etter 
nedlasting for å få full effekt av mulighetene 
som ligger der. I 2016 doblet BONORD bonus-
utbetalingene til aktiverte medlemmer. Antallet 
som aktiverer medlemskortet øker svært raskt, 
både lokalt og nasjonalt. Dette er en enkel 
prosess, trengs kun å gjøres en gang, og er det 
problemer eller spørsmål er det bare å kontakte 
oss, sier Nordli.

ENKEL PÅLOGGING I BBLID
Appen er i kontinuerlig utvikling og allerede ved 
lansering er ny versjon under utarbeiding.

– Det har vært et mål å få til en gjennom-
gående innlogging til alle våre portaler, som gjør 
at du avhengig av hvilken rolle og rettigheter du 
har, får tilgang gjennom ett påloggingspunkt. 
Dette gjelder enten det er medlemsinformasjon, 
styreportal eller portal for forkjøpsrett. Dette 
har vi kalt BBLid, og vil komme for fullt i neste 
versjon av appen som kommer om kort tid. BOB 
i Bergen har akkurat avsluttet pilot på denne, og 
 funksjonaliteten vil rulles ut fortløpende. BBLid 
vil også gjelde om du benytter andre flater som 
PC eller nettbrett, forteller IT-ansvarlig Kjell M. 
Lekang.

BONORD lanserer ny app
Denne våren skjer det mye spennende på teknologifronten for medlemmer og tillitsvalgte i BONORD.
Sammen med Storbyalliansen og BONORDs deleide selskaper, foregår det en rå utvikling av ny kunderettet 
teknologi. En av de første tingene som nå lanseres er BONORDs nye app for medlemmer.

IT-ansvarlig Kjell M. Lekang og kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli er stolte over å kunne lansere en egen medlemsapp for BONORDs medlemmer.

Slik kommer du i gang med appen

1

4 5

2 3

I App Store eller Google 
Play søker du på «bonord 
medlem».

Vis medlemskortet for rabatt. 
Du får automatisk bonus når 
du betaler med betalings-
kortet du har registrert.

Registrer deg med din 
e-postadresse og passordet 
du fikk ved aktivering av 
medlemskortet.

Få enkelt oversikt over alle 
medlemsfordeler i appen.

Gå til Min side og registrer 
kontonummeret til ditt 
bankkort for opptjening og 
utbetaling av bonus.

SI DIN MENING!
BONORD ønsker gjerne å 
høre fra brukerne om appen, 
og e ventuelle ønsker om 
ny  funksjonalitet. Har du 
 syns punkter eller tanker rundt 
dette kan du sende en e-post til  
post@bonord.no
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– Tomta vi nå bygger ut ligger tett ved Kunnskaps-
parken og området er et kollektivt knutepunkt. 
Her kan du både nå buss, hurtigbåt og hurtigrute. 
Området er det viktigste knutepunktet i hele 
Midt-Troms. Det er en stor styrke for oss som 
 utbyggere, sier prosjektleder Yngve Lyngh. 

Lundhaugen Utbygging er ansvarlig for 
boligdelen som inneholder 36 leiligheter, mens 
Kunnskapsparken Eiendom AS er ansvarlig for 
den forretningsmessige delen av prosjektet. I de 
fire første etasjene av boligdelen skal det være 

næringsareal, og her er eiendomsselskapet 
 kommet langt med ulike aktører som kan tenke 
seg inn i bygget. Nylig inngikk de en stor kontrakt 
med Salmar Nord som leietaker.

– Interessen for tidsriktige, miljøvennlige, 
arealeffektive og kostnadseffektive bygg og 
løsninger er god. Så langt har vi fått mange gode 
tilbakemeldinger. Nærheten til Kunnskapsparken 
er selvsagt også viktig, sier Lyngh.  

I dette byggetrinnet planlegges ingen butikk, 
men neste byggetrinn blir en handelsdel på 

sørsiden av boligblokka. Her er det blant annet 
planlagt en dagligvarebutikk.

BONORD VIKTIG PARTNER
At leilighetene blir et borettslag forvaltet av 
BONORD, med alle de tryggingsordninger som 
det anerkjente boligbyggelaget kan tilby, er en 
stor fordel for prosjektet.

– BONORDs deltakelse har blitt svært godt 
mottatt i markedet. Det har vært avgjørende for 
oss å ha med BONORD, på grunn av deres tyngde 

og seriøsitet. Det handler om omdømmet til hele 
prosjektet, og på boligdelen er dette nå så godt 
som vi kan tenke oss, sier Lyngh. 

Salget har gått bra før byggestart. 19 av 36 
leiligheter er solgt og ytterligere to er i ferd med å 
bli det. Lyngh antar at interessen for boligene vil 
øke ytterligere nå når byggingen er i gang. 

– Leilighetene er planlagt innflyttingsklare et 
drøyt år fra nå. Det vil si i mai 2018.

BONORD ved utbyggingssjef Roy Jakobsen, 
følger utviklingen tett. 

– Vi er opptatt av at fremdriften holdes slik 
at vi får startet med våre leiligheter over de fire 
næringsetasjene til riktig tid. Vi påser også at vi 
får ivaretatt ting som er viktig for oss i prosjektet, 
som boder og parkering, og kvaliteten på det 
ferdige produkt.

Ved siden av å være forvalter er BONORD også 
inne som medeier i Lundhaugen utbygging.

FLYTTER HAUGEN
Til sammen skal det nå flyttes om lag 65.000 
kubikk med masse. Det gir totalt mellom 6000 
og 8000 lastebillass med utsprengt fjell som 
blir transportert noen hundre meter ned til fjæra 
utenfor selve Finnsneset eller Lundneset. Her 
 legges de som utfylling som i sin tur blir ny tomt 

Masseuttaket er i full gang på Lundhaugen, og om ett år skal de 36 leilighetene stå klare. Utbyggingen til 150 
millioner kroner er endelig i gang – midt i det som er det viktigste knutepunktet i hele Midt-Troms!

Flytter fjell på Finnsnes

TP Maskin har fått oppdraget med å grave ut tomta til den nye boligblokka på Finnsnes, som blir nærmeste nabo til Kunnskapsparken.

Lastebilene går i skytteltrafikk mellom 
 Lundhaugen og Lundneset. Mellom 6000 og 
8000 lastebillass må det til for å frakte deler 
av  Lundhaugen ned slik at den blir tomt for nye 
boligblokker på selve neset ut mot Gisundet.

Her er fra venstre utbyggingssjef Roy Jakobsen i BONORD, anleggsleder Jørgen Johansen i Econor og 
Tor Ovesen som representerer Finnsnes Eiendomsutvikling.

FAKTA

for det som skal bli tredje byggetrinn i dette 
som kan bli det største byutviklingsprosjektet på 
 Finnsnes i moderne tid.  

– Det er regulert for til sammen fem blokker på 
neset hvor hver blokk kan ha inntil 50 leiligheter. 
Totalt kan det bli 250 leiligheter i denne nye 
bydelen, forteller prosjektlederen.

Derfor er det en stor milepæl å nå ha startet 
på blokk nummer en og masseforflytningen fra 
Lundneset.

– Dette første byggetrinnet er helt avgjørende 
for å komme videre med prosjektet. Prosjektet har 
fått Econor som hovedentreprenør, og TP Maskin 
gjør grunnarbeidene. 

Masseuttaket blir nå å pågå i hovedsak fram 
til mai, så starter selve byggingen. Blokka bygges 
i all hovedsak som elementbygg og etter planen 
skal bygget være lukket allerede i månedsskiftet 
oktober/november i år.

LUNDHAUGEN BORETTSLAG
• 36 leiligheter av ulik størrelse. 
• Her er både 2-roms, 3-roms og 4-roms 
leiligheter, fordelt på åtte forskjellige 
leilighetstyper.
• Leilighetene ligger fra 5.-8. etasje 
i blokka. Byggets nederste etasjer vil 
inneholde næringsliv, aktivitet tilknyttet 
forskning/utvikling, og handel.
• 19 leiligheter solgt.
• Eiendomsmegler i prosjektet er GARANTI 
Tromsø. 
• Kontakt Leif Harald Svendsen, tlf. 916 
09643
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2017

BARNDOMMENS PARADIS 27 år har gått mellom disse to bildene av mamma Kristin og datter 
Kjersti. Begge beskriver de Knausen borettslag på 90-tallet som et lite 
paradis. Hele gata tok vare på hverandre.

1989: Mamma Kristin spiller for en engasjert datter som også har fått seg gitar og synger av full hals. 2017: Mor og datter gjenskaper bildet fra 1990 til ære for fotografen. Kjersti innrømmer at hun aldri ble noen gitarist. – Men jeg har spilt piano! 

1989
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Anno 1989:
Hadde 

 l  ege kontor, 
 helsestasjon, idretts-
hall og  svømmehall, 
butikk, to banker, et 
postkontor, kiosk, 
baker, frisør og 
blomsterbutikk i et 
felles «kjøpesenter» på 
Stakkevollan. 

Anno 2017:
I dag er det 

 kommet en ny 
fotballhall i tillegg til 
svømme- og idretts-
hallen. Legesenteret 
og helsestasjonen 
består fortsatt. Ellers 
er det bare daglig-
vare butikken igjen. 
 Høytrykksvakta og 
Siam café er kommet 
til.

Skryter av:
Nærheten til 

naturen og friområder. 
Kan spenne på seg 
skiene på trappa og 
starte ut i lysløypa.

Ukjent perle: 
Siam café – et 

fantastisk thaimatsted, 
primært takeaway. 
 Veldig god mat og 
veldig populært!

– Vi ungene gikk inn og ut av alle leiligheter akkurat som det 
passet oss, sier Kjersti Sjursen Lien. Hun har for lengst flyttet 
ut, men er nå på helgebesøk hjemme hos mamma Kristin 
Sjursen som fortsatt bor i den samme leiligheta på Knausen. 
Sammen mimrer de seg gjennom fotoalbumet fra den gang 
da.

– Ja, det var av og til vanskelig å holde telling på hvor 
mange unger som skulle ha kveldsmat eller bades hjemme 
hos oss, flirer Kristin.

FLYTTET INN I 1986
Kjersti kom til verden i desember 1986. Da var det bare en 
måned siden hennes foreldre hadde flyttet inn i fireroms-
leiligheten på Knausen. Kristin husker ikke helt kjøpesummen, 
men hun mener de ga rundt 500.000 for leiligheten. 

– I dag går de i alle fall for rundt det seksdobbelte av hva vi 
betalte den gang. Det er helt vilt!

Det ferske foreldreparet kom inn i en gate hvor det krydde av 
unger.

– Jeg husker at det ikke betydde så mye om man hadde 
glemt nøkkelen eller om mamma og pappa ikke var hjemme. 
Det var alltid noen å være hos, og vi var alltid trygge, mimrer 
Kjersti. Hun husker spesielt den morgenen hun hadde blitt 
storesøster og ble vekket om morgenen av en nabo som hadde 

kommet dit om natten da foreldrene måtte dra til sykehuset. 
– Og det var jo bare fint, husker hun.
Kristin utdyper:
– Det spesielle i gata vår var nok at flere av mødrene 

som bodde her var dagmammaer, og derfor var det alltid 
noen i gata som var hjemme på dagtid. Dagmammaene 
er jo  dessverre helt forsvunnet nå i våre dager. Men disse 
aktive dagmammaene la nok grunnlaget for det flotte 
 nabo fellesskapet vi opplevde. 

Kristin forteller at dagmammaene pleide å ta med seg ut 
kurver med kaffe og nistemat, og så samlet alle seg på den 
store felles lekeplassen hvor det både var bord og benker i le 
for vinden og gode lekeapparater å boltre seg i.

AKTIV FRITID
– Vi var ute hele tiden, mener Kjersti. Hoppet paradis og strikk 
og spilte fotball om sommeren, mens de gikk på ski, bygde 
snøborg og akte om vinteren. 

– Og så gjorde vi rampestreker, spesielt det å ringe på og 
stikke av, flirer hun.

En gang tok de rampestreken enda litt videre og Kjersti 
husker hele episoden.

– Jeg kan vel ha vært en fire-fem år og var minst i gjengen, 
så jeg ble plukka ut til å gjemme meg i ei svær pappeske som 

Før og nå: Gata har endra seg litt siden 
Kjersti ble fotografert på vei til sin første dag 
i barnehagen.

Ute hele tiden: Her er Kjersti nummer to fra venstre i gjengen som var sammen konstant og ute konstant.



FAKTA
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KNAUSEN BORETTSLAG
• Borettslaget ble oppført i 1979 som det 
første av sju borettslag i området. 
• Totalt 193 enheter –både rekkehus og 
terrasseleiligheter. 
• Garasjeplasser følger omlag halvparten 
av leilighetene, ellers utendørs parkerings-
areal.
• Knausen borettslag ligger på 
 Stakke vollan i Tromsø, nord på Tromsøya 
cirka fem km fra Tromsø sentrum.
• Borettslaget grenser ut mot frilufts-
områder og har flott turterreng like i 
nærheten.
• Svært gode direkte buss forbindelser 
til sentrum, Universitet/  syke huset og 
 flyplassen.

Klatre i trær: Om ikke skogen var så stor, gjaldt 
det å utfordre ferdighetene i trær som kunne 
klatres i. Legg merke til at det har skjedd en del 
på motsatt side av Tromsøysundet siden 90-tallet.

Musikalsk trupp: 
Petter Dahl leder an i 
den lokale øvelsen til 
17. mai.

ble plassert på ei trapp. Så ble det ringt på, og jeg lå muse stille 
igjen i eska mens de andre stakk av. Etter en stund  kommer 
beboerne ut, et eldre ektepar. Jeg hører noen som sier «Å, e 
varan kommen allerede!» hvorpå de begynner å bære eska og 
meg inn i leiligheta. Da fikk jeg fullstendig panikk, spratt opp 
og rømte så fort jeg kunne. «Å hjelp! En unge» husker jeg dama 
sa, humrer Kjersti.

Hun husker også at hennes kjære mor tok henne under 
armen og bar henne sprellende til en nabo som hadde påpekt 
at han var litt lei av all den ringingen på døra.

– Jeg måtte si unnskyld direkte til han. Det var kjempeflaut, 
men virkningsfullt, smiler hun.

DUGNADSGLEDE
Kjersti kan også fortelle at hun elsket dugnader – og at det 
virket som om det var en høytid for alle ungene.

– Alle var ute i lag, både voksne og unger og det var så artig. 
Og så var det alltid vafler!

Igjen kan Kristin bekrefte Kjerstis opplevelse.
– Ja, ungene jublet hver gang det var dugnad. Og vi hadde 

jo en del slike, og det var vanlig at alle deltok. Vi hadde rett 
og slett et veldig godt og stabilt miljø i gata vår. Folk flytta 
ikke og alle kjente alle. Fortsatt er vi vel minst fem-seks på 14 
husnummer som har blitt igjen nå når ungene er ute av redet. 
Vi har også folk i borettslaget som har bodd her helt siden det 
var nytt.

SKOLEKAMP
Kristin forteller at de ved siden av å passe hverandres unger 
hele tiden hadde felles St.Hans-feiring, at de tente stjerne-
skudd sammen nyttårsaften, at de arrangerte felles skirenn i 
påska.

– Det var mange felles aktiviteter med ungene, men etter 
at ungene hadde lagt seg hadde vi også fester bare for de 
voksne. Slik ble vi en veldig god gjeng. Ungene arva klær og 
utstyr fra hverandre på kryss og tvers. Kanskje var det mange 

borettslag som hadde det slik på den tiden, men vi opplevde 
det i alle fall som spesielt fint å ha det sånn.

Kanskje skyldtes samholdet også at de laget en felles 
 foreldreaksjon for å få kommunen til å bygge skole i nærheten.

– Ungene fra Stakkevollan gikk den gangen på skole på 
Borgtun, og den var full. Så vi startet en aksjon da og samlet 
underskrifter, var i møter med ordføreren og så videre. 

Og skolen kom, akkurat tidsnok til at Kjersti skulle begynne i 
første klasse.

TRYGG
– Jeg kan ikke huske noe negativt fra oppveksten på 
 Knausen og har kanskje fått et litt i overkant positivt forhold 
til  borettslagsmodellen. Men for meg var Knausen virkelig et 
paradis og helt utrolig bra. Jeg vil gjerne inn i et borettslag 
igjen om jeg skal til en større by, sier Kjersti, som foreløpig har 
etablert seg med enebolig i Vadsø. 

Kristin mener de fleste av ungene som vokste opp 

på  Knausen på 90-tallet sitter igjen med den samme 
 oppfatningen som Kjersti av hvordan det er å bo i borettslag.

– Vi hadde en felles fest med voksne barn her for en stund 
siden, og de bekreftet det Kjersti sier nå. Det var frihet og det 
var trygghet og alle lekte med alle. Akkurat det er godt å tenke 
på nå i ettertid, nesten litt rørende, smiler Kristin. 

Nå har det meste endret seg litt, i takt med tiden. 
– Det er sjelden å se unger ute. Og så er det nok en terskel 

for å banke på hos hverandre for å låne noe. Men tryggheten 
kjenner jeg på fortsatt, noe som er viktig for meg nå som jeg 
bor alene. Jeg har en nærhet til naboene mine og kjenner meg 
trygg på at jeg vil få hjelp om det trengs. I tillegg har vi en helt 
fantastisk vaktmester her på Knausen, sier Kristin. 



PØLSE PERFEKSJON
Det er det reneste pølsevev at det er så vanskelig

å lage hjemmelagde pølser.

– Å lage pølser er faktisk ganske enkelt, du må 
bare ha det rette utstyret. Og de fleste har jo i dag 
en kjøkkenmaskin med kvern og pølsehorn. Det 
er jo litt synd om dette bare blir liggende til pynt, 
sier Bjørnar Mikkelsen med et lurt smil. Han er 
butikkslakter hos Mydland på Kystens Hus, men 
har blant annet vært i praksis hos Slagteren ved 
Kulltorvet i København, og har utviklet talentet 
som pølsemaker hos danskene.

RIKTIG Å EKSPERIMENTERE
– Jeg fikk med meg oppskriftene, for han så meg 
vel ikke som en direkte konkurrent her oppe i 
Tromsø. Det som er artig er at folk har fått mye 
mer selvtillit på det å eksperimentere og teste ut 
gamle håndverk som blant annet pølsemaking. 
Og det er i bunn og grunn ganske enkelt, sier 
Bjørnar, forberedt på å lære leserne av Bolyst 
sine smarteste triks. I pølsedisken hos den 
danske slakteren han var i praksis hos, hadde 
de til enhver tid 20 ulike sorter ferske pølser 
 tilgjengelig. Ferske pølser har en holdbarhet på 
to-tre dager, så det sier sitt om etterspørselen.

– Basisoppskriften er jo grei. På ett kilo 
kvernet kjøtt trenger du 20 gram salt og 20 gram 
potetmel. Så kan du gjøre akkurat hva du vil med 
krydderet. Det er bare å eksperimentere i vei, men 
husk å notere ned absolutt ALT du gjør under-
veis, gram for gram. Ellers risikerer du å gjenta 
fiaskoer, eller at du aldri klarer å gjenskape en 
suksess, sier Bjørnar. Åpenbart klok av skade.

GROVT ER SPENNENDE
Selv liker Bjørnar pølser som er litt grove. For 
eksperimentets skyld har han til og med laget 
pølser som inneholdt strimlet svinekjøtt istedenfor 
kvernet kjøtt.

– I Norge er vi vant med veldig finmalt farse 
i pølsene våre, men med en gang du kommer 
nedover Europa blir pølsene mer grovmalte. Også 
her kan man eksperimentere litt.

At pølsemaking er i vinden opplever butikkslak-
teren i Mydland-disken på Kystens Hus. Rett og 
slett fordi stadig flere kommer for å handle spekk 
og dyretarm for pølselaging.

– Tarm selger vi metervis. Den tilsetter ingen 
smak, men her handler det om størrelse, om du 
vil ha tynne og mindre pølser bruker du lamme-
tarm, for eksempel, forklarer han.

– Spekk er viktig for å få kjøttet til å binde seg. 
Jo magrere pølse jo vanskeligere å lage, kan du 
si.

KALD NOK FARSE!
Ellers er den store hemmeligheten kulde. Råstoff 
og farse bør aldri bli for varm, da skiller farsen 
seg.

FORBEREDELSER: Han begynner med å veie 
opp saltet og øvrig krydder i en skål.

– Det er best å bruke vekt på krydder. Både for 
å gjenta oppskriften på nytt og fordi størrelsen på 
for eksempel «en spiseskje» kan variere veldig.

Deretter veier han potetmelet i en egen skål 
siden det skal tilsettes så sent i prosessen som 
overhodet mulig.

KVERNING: I disse chilipølsene bruker han 
ribbe som nesten er ferdig tint. Han klarer fint å 
skjære kjøttet opp i mindre biter og mater den i 
kjøttkverna som han kjører med 3 mm plate.

– Du kan selvsagt bruke ferdig kvernet kjøtt. 
Vær da obs på om det er tilsatt salt. Hvis det er 
det, må du trekke fra litt på egen saltmengde!

SLIK ER BJØRNARS 
METODE:

– Det er ikke farlig, det er absolutt spiselig for 
det, men resultatet ser ikke så bra ut. 

Derfor maler han alltid opp halvtint kjøtt, og 
han sper med isvann eller melk og kraft som har 
vært frossen eller er iskald. 

Ved siden av at det ikke er så vanskelig å lage 
pølser selv, så tar det heller ikke så veldig lang 
tid.

– Jeg vil tro at det å finne fram ingrediensene 
og veie opp krydderet tar like lang tid som å lage 
selve pølsene, anslår Bjørnar.

Så understreker han hvor mye som nå selges 
på nett både av utstyr og ingredienser til pølse-
making. Det er bare å gjøre noen søk så kan du 
handle direkte fra spesialbutikker.

– Pølsemaking er artig, og kan også være vel-
dig sosialt. Man kan fint få det til helt alene, men 
det er mye artigere å være minimum to,  nikker 
han til butikkslakterlærling Sander Simonsen, 
som assisterer sin mentor Bjørnar Mikkelsen 
under hele pølsemakeriet.
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KJØRING: Etter at kjøttet er ferdig kvernet 
 legger han riktig mengde over i kjøkkenmaskina 
og begynner å kjøre kjøttet med salt før han 
tilsetter litt isvann. I det han starter opp antar han 
at kjøttet har en temperatur på mellom 0 og 2 
grader. Han vil gjerne holde temperaturen lavest 
mulig så lenge som mulig. Men antar at massen 
vil holde rundt 8 grader når kjøttfarsen er ferdig. 
Da er den seig og deigete. 

I det han skal tilsette krydderet løfter han opp 
kjøttfarsen litt, tilsetter isvann og legger krydderet 
i. 

– Dette for å unngå en sky av krydder når du 
begynner å kjøre maskina. Bare et lite streif av 
cayennepepper i nesa kan gjøre veldig vondt… 
Så kan du allerede nå ta en liten stekeprøve for å 
sjekke at du er fornøyd med krydderblandingen. 
Bare lag deg en liten kjøttkake av farsen i panna. 
Det går også an å smake direkte på selve farsen.

Til slutt har Bjørnar i potetmelet. Hvis potet-
melet tilsettes fra start blir temperaturen i 
blandingen altfor høy, påpeker han. Hvis du får 
for høy temperatur så sprekker farsen og slipper 
både fett og væske. Farsen kan fortsatt spises 
men det blir vanskelig å få gode pølser av den.

STAPPING: Bjørnar bruker her en sylinder-
stopper med håndsveiv, men sier kjøkkenmaskin 
med pølsehorn fint kan brukes. I og med at det er 
viktig at det er minst mulig luft i sylinderen klasker 
han farsen hardt ned i bunnen av sylinderen og 
sveiver ut lufta som det første han gjør før farsen 
kommer gjennom pølsehornet.

Så gjør han klar tarmen som skal brukes. Han 
tar litt vann i den før han trer den på pølsehornet. 
Slik får han en liten blære med volum i tarmen 
som gjør den lettere å tre på pølsehornet. Når 
tarmen er på plass slippes vannet ut.

Så er det bare å begynne selve stappingen. 
I starten av prosessen er det ennå mye luft i 
 sylinderen og den første delen får mange luft-
lommer. Da er det bare å ha klar en nål som man 
stikker gjennom tarmen og slipper ut lufta med.

– Så er det viktig å ikke stappe pølsene for 
harde eller tette, da sprekker de lett. Spesielt 
viktig er det å tenke på hvis du skal dele de opp 
i mindre pølser. Men sprekker det er det bare å 
legge farsen tilbake og prøve på nytt!

Når Bjørnar har fått en lang remse, snurrer han 
den opp til små frokostpølser. Han hopper over 
den første, markerer start og slutt på pølse to 
og snurrer den delen av pølseremsa fra seg. Så 
hopper han over en ny, og snurrer pølse nummer 
fire i rekka.

– Alltid snurr fra deg ellers vrir du opp igjen 
pølsa foran. Det krever litt trening å få et jevnt 
resultat. Men til de som klager, kan du bare bed 
dem prøve kunsten selv først.

Han lager også en pannepølsevariant, hvor 
han beholder den lange pølseremsa men legger 
den som i en flat taukveil og stikker grillspyd 
gjennom for at den skal holde fasongen under 
steking. Bruk gjerne en bomullstråd eller rulltråd 
for å knyte for endene.

TREKKING/STEKING: Hvis pølsene skal være 
med ut på tur, må de først trekkes i 20 minutter i 
vann som har fått et oppkok. Da trenger de bare 
varmes i noen få minutter på en rist. Hvis du 
tar med rå pølser ut i skogen vil det ta rundt 30 
minutter i panne på bålet å få de gjennomstekte. 

BJØRNARS PÅSKE-
FAVORITTER

OPPSKRIFTER
CHILIPØLSER
1,5kg svinekjøtt med fett. evt tilsett spekk.
3 dl kaldt vann (isvann), kald kraft eller 
melk 
36 gr salt 
20 gr hvitløkspulver 
10 gr chilipulver 
6 gr cayennepepper 
3 gr grov pepper 
8 gr røkt paprika (dulce/sweet) evt. 
 paprikapulver 
36-46 gr potetmel

LAMMEPØLSER
1,2 kg magert lammekjøtt
0,3 kg spekk
36 gr salt
5 gr sort pepper
5 gr rosemarin
5 gr fenikkel
3 gr salvie
10 gr hvitløkspulver
36 gr potetmel

SYLTET RØDLØK
godt som tilbehør på pølser og kjøtt-
pålegg.

1 rødløk i tynne skiver
0,4 cl eddik
0,8 cl sukker
1,2 dl vann

Bland vann, eddik og sukker i en 
 kasserolle.
Tilsett rødløken å kok forsiktig opp, ta av 
platen og kjøl ned.
Blir bedre av å stå i laken noen dager.

– Husk at oppskrifter alltid bare er 
veiledende. Du kan trekke fra og legge til 
akkurat det du selv vil etter egen smak og 
kreativitet!

Bjørnar planlegger 
en perfekt påsketur ut fra hva 

slags utstyr som finnes til å lage mat på. 
– Har du stekeovn er det vanskelig å komme 
unna lammelår som den ultimate påske-
maten. Men du må ikke ha stekeovn. Nå 
finnes flere varianter som sous vide, som bare 
skal varmes i vannbad, eventuelt kan du ha 
det noen minutter på grillen.

Uansett om du har grill eller om du har bål 
i skogen er det viktig med jevn varme og å 

bruke rist. I mangfoldet av pølser 
som nå er tilgjengelig på markedet 

anbefaler Bjørnar deg å teste ut noe nytt. Han 
nevner svinebratwurst, urtepølse, reinsdyr-
pølse i påske sekken i år. Dette er alle grove 
spesialpølser med mye smak. 

– I tillegg bør du alltid ha den originale 
 Mydlandpølsa med i sekken. Da er du garan-
tert at alle finner noe de liker på pølsefesten. 

HUSK:  Tilbehøret setter en ekstra piff på alle 
 pølser. Skal du ut på tur kan du unne deg 
noen små bokser med ferdigkuttet tilbehør. 
Mye  inspirasjon å hente på nettet.

BRATWURST

KRYDDERPØLSE

LAMMEPØLSE MYDLANDPØLSE
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Med kjøkkenplater kan du selv fornye kjøkkenet 
ditt i løpet av en ettermiddag. Resultatet blir 
lekkert, delikat og hygienisk uten at du trenger 
å bekymre deg for fliser og fugemasse. Disse 
 platene limes direkte på veggen, og er klar til 
bruk. 

Du finner platene dem i et utall varianter både 
hva angår utseende og pris hos både kjøkken-
forhandlere og i byggevarebutikker.

PLATEOMSORG
Men det er ikke bare platene på veggen som 
trenger litt fornyelse. Kjøkkenbenken krever også 
omsorg. Har du en kjøkkenbenk i tre må den få 
litt pleie en gang i blant, slik at treverket ikke får 
flekker eller sprekker opp. Det er enkelt å finne 
ut når benkeplaten trenger litt omsorg. Bare ta 
 dråpetesten: Drypp litt vann på benken. Hvis 
du ser at vanndråpene flyter ut og trekker inn i 
treverket, er det på tide med pleie. Perler dråpene 
seg, kan du vente litt til.

Hvis du ser at benkeplaten trenger behandling, 
er det bare å sette i gang: 

1. Rengjør godt med et rengjøringsmiddel 
beregnet for bruk på treoverflater. Bruk et middel 
anbefalt til overflatebehandlingen du skal bruke. 
Så lar du benkeplaten tørke. Gjerne over natten.

2. Når treverket er rent og tørt, påføres ny 
overflatebehandling. Arbeid oljen inn i treverket 
med en lofri klut eller påfør den med en pensel. 
Fremgangsmåte avhenger av hvilken olje som 
brukes. 

FORSKJELL PÅ OLJER
Med noen hardvoksoljer, som Osmo TopOil, 

DRÅPETESTEN:  Hvis vanndråpene perler seg fint 
på benke platen, kan du utsette vedlikeholdet litt 
til. Om de flyter ut og  trekker inn i treverket, må du 
finne fram oljen. (Foto: WOCA) 

KJÆRLIGHET:  Det sies at kjøkkenet er husets 
hjerte. Benkeplaten trenger kjærlighet iblant. 
(Foto: Alanor)

OLJE:  Du må gi benkeplaten i tre et strøk vedlike-
holdsolje med jevne mellomrom. (Foto: WOCA)

PLEIE:  Fremgangs måten for pleie av kjøkken-
benken  avhenger av hvilken olje du bruker. (Foto: 
WOCA)

Om du har behov for en bitteliten kjøkkenfornying kan en ny 
veggplate mellom benken og overskap løfte hele rommet.

ET MINILØFT
FOR KJØKKENET

 trenger du bare å pensle på ett tynt strøk når 
benken er ren og tørr, før du som finish kan bruke 
en fille for å polere med et strøk ekstra hvis du 
ønsker en glattere overflate. Flaten skal ikke 
tørkes av. 

Med andre hardvoksoljer, som Liberon 
 Hardvoksolje, og naturoljer som er tilsatt sikkativ, 
som WOCA Kjøkkenbenkgel og Liberon Finishing 
Oil, må du la oljen trekke inn litt i treverket når 
den er påført, før du tørker av overskuddsolje. Det 
er viktig å tørke av overskuddsolje når flaten ennå 
er fuktig. Ellers vil den herde i overflaten og kan 
gi et skjoldete resultat. Følg alltid produsentens 
anvisninger.

GRANITT
Har du benkeplate i granitt av god kvalitet er 
den så å si er vedlikeholdsfri. Du kan likevel 
sikre deg mot flekker ved å mette steinen med 
naturlige fettstoffer regelmessig. Det finnes også 
en spesiell natursåpe, et kombinert vaskemiddel 
og pleiemiddel, som både rengjør og beskytter 
steinen. Dette er svanemerket og ikke skadelig for 
miljøet.

Dersom du ikke finner en slik steinsåpe, bør du 
bruke et vaskemiddel som inneholder minimum 
20 prosent naturlige fettstoffer, og har en nøytral 
pH-verdi (6,5-8 regnes som nøytral pH). Vask 
platen grundig, påfør naturlige fettstoffer (for 
eksempel en nøytral matolje) og la den trekke inn 
i benkeplaten over natten. Tørk av overskudds-
oljen med en klut. (ifi.no)

Har du lyst på «nytt» kjøkken. Nye plater mellom benk og overskap kan løfte hele rommet. 
Vi har hentet samtlige av våre inspirasjonsbilder hos Fibo-Trespo. 
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Påskekrim er et særnorsk fenomen og ifølge 
myten skal det hele ha startet i 1923 med 
bergensforfatterne Nordahl Grieg og Nils Dahl. 
På grunn av en slunken lommebok bestemte 
de seg for å skrive en kriminalroman for å spe 
på inntekten. Under pseudonymet Jonathan 
Jerv skrev de «Bergenstoget plyndret i natt».  
Palmelørdag samme år kjørte Gyldendal en 
kampanjereklame med bokens tittel og stuntet 
var så vellykket at mange trodde toget ble 
robbet. Etter denne utgivelsen ble det vanlig å 
lansere krimbøker i påsken. 

BOLYST har fått forfatter Asbjørn Jaklin 
til å anbefale tre av sine favoritter som gir 
gode leseopplevelser uansett hvor du måtte 
oppholde deg i påsken:

ET LITE DRAP I LISBOA – 
ROBERT WILSON
Dette er en bok jeg har 
et spesielt forhold til. 
For det første så er den 
utrolig bra og velskrevet. 
Handlingen starter med 
at en ung jente blir funnet 
myrdet på en strand. 
 Politietterforskeren Zè Coelho innser snart 
at saken har røtter helt tilbake til tiden før 
og under den annen verdenskrig. Med sine 
skarpe personskildringer og frodige bildebruk 
tar Wilson leseren med inn i miljøene han 
beskriver.

Den andre grunnen til mitt spesielle forhold 
til denne boka er at det var denne som fikk 
meg til å skrive krim. Tidligere Gyldendal 
redaktør Hans Petter Bakketeig hadde mast 
på meg om at jeg burde skrive noe innenfor 
denne sjangeren. Jeg så ikke helt poenget. 
Jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle dikte opp 
historier.  Han ba meg lese denne boka, og da 
jeg var ferdig var jeg helt i fyr og flamme fordi 
den hadde så mye historisk stoff i seg, i tillegg 
til en høy spenningskurve.

Dette er en klassiker som står seg 
 uavhengig av hvilken påske det er.

KUREREN – KJELL OLA DAHL
En bok som kom ut for et par år siden, og 
som fikk Rivertonprisen. Den er spesiell fordi 
den er litterær, og befinner seg i en høyere 
divisjon enn de fleste kriminalromaner. Den 
har i hovedsak to handlinger. En fra andre 
verdenskrig og en fra 60- tallet. Den jødiske 
kureren Ester står  sentralt. Hun blir forrådt og 

må flykte til Sverige. Her 
innleder hun et  forhold til 
i  motstandshelten Falkum 
som også har flyktet 
fra  tyskerne og i tillegg 
 mistanken om drapet på 
sin egen kone.  Falkum 
omkommer  angivelig i en 
brann i 1943, men dukker 
opp igjen i Oslo høyst levende 24 år senere.

Dahl gir leseren en ufattelig troverdig 
 skildring av miljøet og persongalleriet. Kanskje 
går den litt sakte frem. Det har jeg hørt andre 
si, men jeg mener den er genial rent skrive-
teknisk, og vil anbefale den på det sterkeste.

RØD SONE –   
 ASBJØRN JAKLIN
Jeg benytter anledningen 
til å anbefale min egen 
bok som ble nominert 
til  Rivertonprisen, men 
dessverre ikke nådde helt 
opp, prisen gikk til Karin 
Fossum, noe som var 
 forståelig. Men det var veldig oppmuntrende 
å bli nominert, fordi det betyr at noen andre 
som er objektiv har funnet kvaliteter i den.

 I Rød Sone er Mehamn-ulykka sentral. En 
tragedie hvor 15 personer mistet livet da en 
Twin Otter styrtet på et uforklarlig vis. Så var 
det egentlig en ulykke? Det foregikk en stor 
Nato-øvelse i Nord-Norge på den tiden og 
vitner hadde observert fremmed flyaktivitet i 
ulykkesområdet, men vitneutsagnene ble ikke 
vektlagt. Ulykken har blitt gransket tre ganger, 
siste gang av Stortinget etter påstander om at 
mye er fordekt.  

Hovedpersonen min, en tidligere 
 spesialsoldat som nå er en stakkars 
 journalistvikar i Nordlys, får nye opplysninger i 
 Mehamn-styrten og begynner å nøste i saken.

Fiks flisene med farge 
Å male veggflisene er et enkelt tiltak som gjør oppussingen rask og rimelig. 

− Du kan få et pent resultat med vanlig maling 
dersom du gjør et grundig forarbeid, sier Karoline 
Amundsen, teknisk konsulent hos Flügger. 

DEN VIKTIGE VASKEN 
Hun forteller at et godt resultat betinger at flisene 
er rene.  

− Baderomfliser må først vaskes med kalkrens. 
Deretter bør du vaske to ganger med et kraftig 
rengjøringsmiddel. I flisene er det naturlig fett 
som må vaskes bort. På en flis som ikke er 
helt ren vil malingen lettere flasse, sier hun. 

PUSS OG TØRK 
Når flisene er rene og tørre er det tid for 
å  mattslipe med fint slipepapir.  

− Det gjør at grunningen sitter bedre. Bruk 
gjerne et slipebrett på forlengerskaft.  Husk å 
tørke av med en støvklut. Flisene må være helt 
rene før du fortsetter prosessen, sier hun.  

REN GRUNNING 
Amundsen anbefaler å bruke en grunning uten 
pigmenter.   

− Du vil ha en grunning som fester best 

mulig. Når grunningen er tilsatt farge pigmenter, 
 hemmes egenskapene. Velg derfor en ren 
 grunning og husk å lese på spannet om tørketid. 
Det kan også være smart å velge grunning og 
maling fra samme leverandør, sier hun.  

VELG RIKTIG MALING 
Ønsker du lys farge på veggen, er rådet å velge 
en vanntynnbar maling.   

− Det er fordi en oljemaling lettere vil 
falme i glansen. Mørke farger trives best i 
 oljemaling. Bruk rull og påfør to strøk maling, i 
tillegg til grunningen, sier hun.  

MALINGEN SOM BITER 
Chresten Nielsen er malermester. Han er også 
teknisk sjef hos malingsprodusenten  Beckers. For 
å få maling til å sitte best mulig på fliser, 
 anbefaler han å bruke en 2-komponents epoksy-
maling.  

− Først må du rengjøre skikkelig. Så kan du 
bruke primer som heftgrunn. Den tørker raskt, 
sier han.  

BLANDES MED DRILLEN 
2-komponents epoksymaling består av to kompo-
nenter: Maling og herder.  

− Det er viktig at du blander delene godt 
sammen. Bruk også malingen raskt fordi den 
tørker kjapt. Bruk gjerne en drill med blandevisp 
for å blande de to komponentene, sier han, og 
legger til at epoxymaling også kan brukes på 
gulvet i dusjen.  

− Det vil vare en stund, men rundt sluket vil det 
bli slitasje relativt fort, sier han.

Tekst: Robert Walmann/ifi.no | Foto: Robert 
 Walmann/ifi.no  

INGEN PÅSKE UTEN GRØSS OG GRU
LESELYST

Å male flisene er en enkel måte å få et helt nytt uttrykk på badet på, uten at det koster skjorta. 
Velger du 2-komponent epoksymaling er sjansen 
større for et resultat som varer lengre. 

Sliper du lett på flisene vil grunning og maling 
sitte bedre.  

Asbjørn Jaklin
Forfatter
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Prosjektet omhandler utvendig fasade-
rehabilitering med ny kledning, vinduskifte, 
ny vindsperre, skifte ytterdør, balkongdør, nytt 
balkongdekke og rekkverk. I tillegg er det etablert 
nye plattinger på baksiden i terreng.

BERØMMER STYRET
– Jeg ønsker å berømme styret for å tenke 
helhetlig og gjennomføre en full rehabilitering 
i  Sommerfjøsveien. Mange velger å ta helt 
nødvendige prosesser i flere trinn, men vår klare 
anbefaling er å ta mest mulig samtidig, da dette 
vil gi relativt store besparelser for eksempel i 
riggkostnader. Men det økonomiske løftet for 
laget kan selvsagt virke stort ved inngangen i 
et slikt prosjekt, forteller prosjekt og byggeleder 
Rune Wara. 

Han er også imponert over de valgene styret 
har gjort når det gjelder å se framover.

– De har gjort noen forbilledlige valg hva 
angår materialkvalitet, hvor de her i stor grad har 
valgt vedlikeholdsfrie produkter i form av royal-
impregnert kledning og formica. Dette reduserer 
fremtidige vedlikeholdskostnader vesentlig, 
påpeker Rune Wara.

FREMSTÅR SOM NYTT
– Har prosessen avdekket noe som ikke var 
forventet da prosjektet startet?

– Jeg tror at i de aller fleste prosjekter vil 
man finne uventede ting når man begynner å 
jobbe seg innover i byggets lagdeler. Det har vi 
også gjort her, men det har vært håndterbare 
ting. Med de nye vinduene og dørene, samt den 
nye  vindsperren og kledningen, vil husene for 
beboerne gi en helt ny opplevelse. Spesielt vil 
dette gi seg utslag på energibruk og behov for 
oppvarming, forteller Wara.

Oppgraderingen vil være ferdig i løpet av 
 sommeren.

En stor oppgradering er på gang i Sommerfjøsveien borettslag i Harstad. For 11 millioner kroner skal de i alt 16 
enhetene få nytt utseende, blir mer energivennlige, pluss at alle enhetene blant annet får nye plattinger.

Fasadeløft for
Sommerfjøsveien

Prosjekt- og byggeleder Rune Wara og styrets representant i prosjektet 
Frank Otto Andreassen.
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FAKTA

SOMMERFJØSVEIEN 
 BORETTSLAG 
Adresse: Skogveien 101 -117, Harstad
Oppført: 1983
Antall enheter: 16
Bygningsmasse: To rekker med åtte 
vertikaldelte enheter. Alle enheter er over 
tre plan.
Prosjektramme: Ca. 11 millioner kroner
Prosjekt og byggeledelse: BONORD ved 
Rune Wara.
Entreprenør: PEAB Nilsen og Haukland
Entrepriseform: Totalentreprise
Ferdigstilt: sommer 2017



ITKOMMENTAREN

Bitcoin – gull verdt
Første uken i mars passerte den amerikanske dollarverdien på 
kryptovalutaen Bitcoin èn unse gull. 

Satoshi Nakamoto som skal være av japansk opprinnelse, 
 hevdes i 2009 å være grunnleggeren av den nye valutaen som 
gjør seg mer og mer gjeldende. Ingen vet hvem Satoshi egentlig 
er, om han eksisterer, eller om han bare er en myte. I fjor stod Craig 
Wright fra Australia frem som mannen bak Satoshi, men mange 
tviler da Craig ikke har klart å fremlegge noen god dokumentasjon 
på dette.

Bitcoin er ikke som de ordinære valutatypene vi kjenner til 
med sedler og mynter. Den er desentralisert, digitalisert og kun 
 tilgjengelig via internett. Ved å bruke kryptografi og peer-to peer, 
dvs. brukerkontrollerte nettverk, unngås sentral styring eller 
innsyn. Dette er noe enkelte myndigheter har vært skeptiske til. 
Å unngå sentral styring har da også vært målet med å innføre 
valutaen. 

En av grunnene til at verdien til Bitcoin nå står så sterkt er at EFT 
for Bitcoin, dvs. et børshandlet fond, er i ferd med å bli godkjent av 
amerikanske myndigheter.

Til nå har Bitcoin-transaksjoner vært vanskelig å spore, og en 
negativ side er at dette er noe bl.a. kriminelle nettverk har nytt godt 
av. Ved omsetting av narkotika og betaling av løsepenger med 
bakgrunn i virusbefengte maskiner, er det gjerne Bitcoinvalutaen 
som har vært benyttet som betalingsmiddel. Dansk politi har nylig 
fått et gjennombrudd og klart å spore opp kriminelle gjennom slike 
transaksjoner.

Bitcoin kan enten kjøpes på tradisjonelt vis med penger, 
eller gjennom Mining. Nettsteder som LocalBitcoins er en typisk 
 nettside for kjøp av valutaen. 

Ved Mining stiller du datamaskinen din til disposisjon i 
 Bitcoin-nettverket slik at den kan bidra til å behandle og verifisere 
informasjon.  Et sett med transaksjoner danner en blokk som 
l enkes videre til andre blokker og vil på denne måten eksistere på 
alle brukernoder i nettverket. Ingen er original og ingen kan endres 
på.  Datamaskinen din bidrar til at transaksjoner blir gjennomført 
noe du får betalt for i Bitcoins. 

En rivende utvikling i måten data behandles på gjør at «mine» 
var mer lukrativt tidligere enn i dag. Strømkostnadene vil trolig 
være større enn inntjeningen. 

For å bruke valutaen må du ha Bitcoin wallet – eller på godt 
norsk en lommebok som innehar offentlige Bitcoin-adresser og 
private nøkler som du får bruk for. Mer om dette på bitcoin.org. 

I 2012 var økonomien i Bitcoin satt til 122 252 993 USD, mens 
den i 2016 hadde økt til 6,3 milliarder USD. Stadig flere firmaer 
godtar nå valutaen som betalingsmiddel eksempelvis Microsoft. I 
USA eksisterer det Bitcoin-minibanker som 
veksler til kontanter – og motsatt. Et 
interessant moment er at sentral-
banker rundt om i verden ser på 
samme typen teknologi for digital 
valuta – herunder også Norges 
Bank.

Kjell Lekang, IKTleder

– I løpet av våren kan vi gratulere medlem num-
mer 1.000.000. Det er veldig gledelig og må 
feires skikkelig, sier en strålende fornøyd admi-
nistrerende direktør Thor Eek i Norske Boligbyg-
gelags Landsforbund.

OVERSKUDDET GÅR TILBAKE TIL
VIRKSOMHETEN 
Boligbyggelagene har gjort en solid innsats for 
å få fram fordelene ved et medlemskap. Her kan 
alle melde seg inn og være medeier i sitt bolig-
byggelag. Som eier kan du ikke ta ut overskudd 
av driften, men overskuddet pløyes tilbake til det 
som er kjernevirksomheten, nemlig å tilby gode 
boliger og tjenester til medlemmene.

36 av totalt 42 boligbyggelag hadde med-
lemsvekst i 2016. BONORD fikk 1033 nye 
medlemmer i løpet av året og endte på 21.713 
medlemmer ved årets slutt.

ENKLERE PÅ BOLIGMARKEDET MED
MEDLEMSKAP
– Den største medlemsfordelen er forkjøpsretten. 
For mange unge kan et medlemskap gjøre det 
enklere å få kjøpt sin første bolig. Jeg er glad for 
at boligbyggelagene kan hjelpe denne gruppen 
med å komme seg inn på boligmarkedet, sier 
Thor Eek i NBBL.

I 2016 ble forkjøpsretten i snitt nasjonalt benyt-
tet ved omsetning av 21 prosent av bruktboli-

gene. BONORDs statistikk viser samme tendens 
som tidligere år og ligger litt over det nasjonale 
snittet for anvendt forkjøpsrett på tilslutta boretts-
lagsboliger, og endte på 30 prosent i 2016. Med 
tillegg av nybygde boliger skaffet mer enn 9.000 
medlemmer seg en ny bolig ved hjelp av forkjøps-
rett og ansiennitet. 

Ved årsskiftet var 42 boligbyggelag tilsluttet 
NBBL. Disse har om lag 990.000 medlemmer 
og forvalter 490.000 boliger i nesten 12.000 
boligselskap over hele landet.

Første styre
konferanse i 
 Hammerfest 
Lørdag 11. februar ble det for første gang 
 gjennomført en styrekonferanse for de tillitsvalgte 
i BONORDs forvalta boligselskaper. Til sammen 
deltok 30 tillitsvalgte. Under dagskonferansen 
ble de gitt forelesninger innen jus, tekniske tema, 
styrearbeid og økonomi.

Kvelden ble avsluttet med en hyggelig sosial 
sammenkomst for deltagere og forelesere.

– Tilbakemeldingene har vært positive båe 
under og etter arrangementet, og ønsket om en 
ny konferanse er allerede fremmet. Egentlig tror 
jeg dette er noe som mange har ønsket og ventet 
på.  Vi tror også dette er en god møteplass hvor 
de tillitsvalgte kan bli kjent med andre i samme 
rolle, og muligheten til å dele erfaringer. Ofte er 
det jo slik at mange saker og problemstillinger 

BONORD lanserer e læring 
for styre medlemmer i 
bolig selskaper

I samarbeid med NBBL er det utviklet et 
kortfattet og informativt e-læringskurs for 
både nye og gamle tillitsvalgte. Kurset består 
av totalt 11 leksjoner. Du vil motta to leksjoner 
per uke per e-post, tirsdag og torsdag morgen, 
i fem uker. Kurset er bygget på nano  lærings-
prinsipper og varer mellom tre og fem 
 minutter per leksjon.

Først ut og tidsmessig knyttet til årets 
sesong for sameiermøter/generalforsamling 
har BONORD produsert et introduksjonskurs 
for styremedlemmer. Mange av styre-
medlemmene har lang fartstid som tillitsvalgte 
og vil finne mye kjent, andre er nyere i vervet 
og vil finne ny og nyttig kunnskap å benytte 
i styrearbeidet. Uansett erfaring; BONORD 
håper alle vil sette av noen minutter de 
nærmeste ukene til å gjennomgå leksjonene i 
dette grunnkurset som nå lanseres. 

Har du spørsmål til innholdet eller ønske om 
mer informasjon er det bare å ta kontakt med 
din forvaltningskonsulent eller rådgiver hos 
BONORD. Utover året lanseres nye kurstilbud 
med fordypningsstoff innen forskjellige tema.

– Vi har valgt å satse på e-læring, eller 
nanolæring som denne typen korte leksjoner 
kalles, fordi vi vet at dere har en travel styre-
hverdag. Det er på samme tid et servicetiltak, 
og et ønske om å ha de beste systemene 
tilgjengelig for de tillitsvalgte i våre forvaltede 
boligselskaper. Vi er spente på mottagelsen 
dette vil få. Tilbakemeldingene fra Styre-
konferansen 2017, var svært positive til tiltaket, 
uttaler forvaltningssjef Bård Fredheim.

Introduksjonsprogrammet er en del av 
en opplæringsplattform. Denne vil gjøres 
 tilgjengelig for boligselskaper forvaltet av 
BONORD i tiden fremover.

– Vi gleder oss til fortsettelsen, sier 
 Fredheim.

I 2016 fikk boligbyggelagene i overkant av 58.000 nye medlemmer. Det totale antall 
medlemmer er nå 990.000 og fjoråret ble femte året på rad med kraftig medlemsvekst.

Snart en million medlemmer

BONORD er et av boligbyggelagene som vokser, og samlet har boligbyggelagene tilsluttet NBBL nå snart en million medlemmer!

går igjen i flere boligselskaper, forteller  ansvarlig 
for konferansen og avdelingsleder i BONORD 
 Hammerfest, Inger Marie Kongsbak (bildet).
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FLERTALLET BESTEMMER
Hovedregelen er slik at vedtak i general-
forsamlingen avgjøres med et flertall av de 
avgitte stemmene. Dette betyr at man først 
fjerner eventuelle blanke, avholdne, eller 
 uleselige stemmer, og deretter teller opp «ja»- og 
«nei»-stemmer. Vedtaket vil da være det som får 
flest stemmer. Dersom det blir stemmelikhet er 
det mer opp til tilfeldighetene å avgjøre utfallet. 
Loven sier nemlig at ved stemmelikhet skal det 
foretas en loddtrekning, med mindre annet er 
bestemt i vedtektene.

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

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

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

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

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

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

DE SOM MØTER OPP FÅR SISTE ORDET
Borettslagsloven er klar på at det er de, og 
enkelte ganger ganske få, som stiller opp på 
generalforsamlingen som avgjør sakene som 
skal behandles, da det ikke stilles noe krav til 
minste antall stemmeberettigede. Det er derfor 
viktig å møte opp og støtte opp om demokratiet i 
borettslaget.

KAN IKKE VEDTA HVA SOM HELST
Vedtakene som fattes av generalforsamlingen 
må være innenfor borettslagets formål, det vil 
si  vedtak om det borettslaget har lov til å drive 
med. Det skal i tillegg være saker som har en 
 tilstrekkelig sammenheng med boforholdet.

Hvis generalforsamlingen for eksempel 
vedtar innkjøp av tre campingbiler til bruk blant 
 andelseierne, så vil dette være utenfor formålet, 
uansett hvor god idé de synes det måtte være.

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

Bård Fredheim, forvaltningssjef

General  
forsamling i 
borettslag
Vi går nå inn i en svært viktig 
periode for borettslagene. Våren 
er høysesong for generalforsam-
linger. Jeg skal her gi svar på noen 
spørsmål som mange har i denne 
forbindelse.

Konferansen har lang tradisjon, og gir deltagerne 
mulighet til faglig påfyll, inspirasjon til sitt arbeid, 
og til å møte både samarbeidspartnere av bolig-
byggelaget og andre som har samme rolle som 
dem selv i andre boligselskaper. Dette er også 
hovedgrunnen til at boligbyggelaget gjerne kaller 
konferansen for årets viktigste møteplass. 

I år er første gang konferansen har blitt avviklet 
på vårparten.

GODE TILBAKEMELDINGER
Som i tidligere år besto programmet av aktuelle 
forvaltningstemaer innen styrearbeid, jus og 
tekniske fag.  

– Når vi lager programmet for konferansen 
baserer vi det på ønsker og tilbakemeldinger vi 
får gjennom året. Tilbakemeldingene etter årets 
arrangement har vært veldig positive, som er 

svært hyggelig for BONORD. Det viser at vi har 
truffet rett med tema og foredragsholdere. Dette 
er det største enkeltarrangementet vi gjennomfø-
rer i løpet av et år, så da er det viktig at vi treffer 
våre målgrupper, forteller kommunikasjonssjef 
Kim Kr. Nordli i BONORD.

MINIMESSE
I tillegg til spennende foredrag ble det av viklet 
en minimesse med en rekke av BONORDs 
 samarbeidspartnere, samt boligbyggelagets 
fagavdelinger. 

– Messa er alltid populær, og vi er svært 
fornøyde med at så mange av våre samarbeids-
partnere stiller og bidrar til å gjøre dette til et godt 
arrangement. For våre partnere er dette også en 
god arena for å komme i kontakt med de riktige 
aktørene for kollektive innkjøp, avslutter Nordli.

Faglig påfyll for 
de  tillitsvalgte
I år gikk styrekonferansen av stabelen på Scandic Ishavshotell i Tromsø 
lørdag 11.mars. Totalt med samarbeidspartnere deltok 135 personer på 
en hektisk, men spennende dag.

Medlemskonsulentene Ann Christin Heitmann og Tone Fyhn Nordeng fra BONORD arrangerte messen.

Arne Selvik var blant de som holdt foredrag på 
Styrekonferansen.

Her er det avd.dir. og advokat i NBBL Henning 
 Lauridsen som har ordet.

Brannsjef Øystein P. Solstad i Tromsø snakket om 
viktigheten av å jevnlig arrangere brannøvelser 
for beboerne.

Minimessen med BONORDs samarbeidspartnere 
er alltid populær.
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17. maibordet i rødt hvitt og blått vil aldri 
slå feil. Her er det nasjonalfargene som går igjen 
sammen med vårens nyutsprungne bjørk og 
blomster.  
• Bruk en hvit duk, med en dekkbrikke i blått eller 
rødt. 
• Sørg for at nasjonalfargene også går igjen 
i små detaljer på bordet. Knyt en rød sløyfe 
rundt linservietten, sett frem jordbær og blåbær 
på fat, eller lag ferdig desserten som kan fungere 
som pynt før den blir spist opp. På bildet ser du et 
setteglass med gelé, krem og blåbær.  
• Flagg hører også med til et 17. mai bord. Sett 
enten små flagg ved hver kuvert, eller sett to 
store flagg i en vase sammen med for eksempel 
bjørkekvister. 
• Pynt gjerne med vårtegn som gåsunger, hvitveis 
eller tusenfryd. 

PARTNER

Som medlem i BONORD får du 10 prosent 
rabatt på alle ordinære varer og 5 prosent 
bonus på alle kjøp hos Tilbords. 
Husk å aktivere medlemskortet ditt for å 
kunne motta rabatt og bonus, og dra det i 
bankterminalen ved kjøp for å få bonus på 
toppen.  
Du kan også få tilgang til ditt 
 digitale  medlemskort ved å laste 
ned BONORDs medlemsapp og få 
bonus ved å registrere bankkortet ditt på 
«Min side». 

Dekk et vakkert 17. mai bord med røde, hvite og blå elementer. Glass fra Sans Shring,
 tallerkener fra Valencia, blomstervase fra Magnor/ Finn Schjøll, dessertskål fra Holmegaard. 
Alt fra Tilbords. ALLE FOTO: Tilbords/ leverandørene 

Mai er sesongen for de store festlighetene. Få inspirasjon til hvordan du kan dekket et vakkert 
festbord av Tilbords´ egen stylist og interiørblogger, Anette Willemine Solheim.  

BORD DEKK DEG 

Lekent konfirmasjonsbord som passer til 
både gutter og jenter, er både sporty og fresht. 
• Finn frem fargerik frukt og blomster i nyanser 
som går igjen. Her har man valgt hele sitrusfruk-
ter, gerbera og roser i korall, rosa og gult.   
• Duken og serviset er hvitt for å fremheve de 
friske dekorasjonsfargene.  
• Legg en gerbera på hver kuvert og heng navne-
lappen over stilken.  
• Ta med konfirmanten selv på planleggingen. 
Det er ikke alle som har de sterkeste meninger 
om borddekking, men som regel har man en 
favorittfarge eller blomst, som man kan ta inn i 
borddekorasjonen.  

Bryllupsbordet i bohemstil passer for et 
litt uformelt sommerbryllup hvor gjestene stiller i 
sommerantrekk.  
• Bruk en lys duk og et lyst, nøytralt servise. 
• Plukk engblomster, eller bestill liknende blom-
ster hos en blomsterhandler noen dager før.  
• Bruk vaser i ulik fasong og høyde for å skape 
det riktige uttrykket. 
• Sett gjerne kubbelys i ulik størrelse på bordet. 
Det skaper et avslappet uttrykk og gir hyggelig 
stemning.  
• Som serviettring er det her brukt blomster, som 
er surret i en krans med en tynn blomsterståltråd.  
• Duken er pyntet med stempler kjøpt på hobby-
butikk. Det gir et sommerlig og personlig preg. 

Et bohemsk bryllupsbord passer til brudeparet som vil ha en leken og avslappet bryllups-
middag.  Servise fra Valencia, øl/ vinglass fra Sharing, vannglass fra Stiernholm, Boblen vaser fra 
Magnor, Hammershøi glasskarafler fra Kähler, Old English vase fra Holmegaard. Alt fra Tilbords. 

TIPS!
God planlegging gjør jobben lettere: 
• Sjekk hvor mange duker du trenger. 
• Mål bordets bredde, så vet du hvor mye 
plass du har til dekorasjonene.  
• Hold dekorasjonene lave, slik at man kan 
se hverandre over bordet. 
• Har du ikke nok servise til alle, er det 
smart å låne eller leie. Det enkleste er å gå 
ut fra noe som er hvitt. 
• Tenk over hva du skal servere. Er det 
buffet eller koldtbord, trenger du mindre 
servisedeler enn om du skal servere en 
treretters middag.  
 

Slik skal bestikket ligge: 
• Legg bestikket i den rekkefølgen det skal 
benyttes. Det bestikket du skal bruke først 
skal ligge ytterst.  
• Legg bestikket slik at den nederste delen 
er i linje med tallerkenens nedre kant. 
• Kniv legges til høyre og gaffel til venstre. 
Knivbladet skal ligge mot tallerkenen. 
• Dessertbestikk skal ligge vannrett over 
tallerkenen. 

Et fresht og lekent konfirmasjonsbord får du med masse fargerik frukt og 
blomster. Servise fra Silverline, vin- og vannglass fra Stiernholm, bestikk 
fra Classic, lysestaker og vase fra Kähler. Alt fra Tilbords. 
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– Vi er klare for vårpussen, det er bare å ta 
kontakt med Remiks kundetorg for råd, hjelp 
og veiledning, smiler driftsleder Anne Bakken 
ved Remiks Næring AS. Hun forteller at svært 
mange borettslag velger å bestille egen container 
hver vår, slik at beboerne kan rydde i boder og 
 garasjer for å bli kvitt ting som har hopet seg opp 
etter en lang vinter.

GRATIS Å LEVERE
– Flere borettslag leier ulike containere for å 
kunne sortere avfall og gi en bedre service til 
sine beboere. For eksempel er det gratis å levere 
 elektrisk avfall, hvitevarer, metall og papp. Contai-

nere som kun inneholder en av disse avfalls-
typene, vil det være gratis å tømme. Borettslaget 
betaler kun for leie og transport.

Restavfall koster det noen kroner å bli kvitt. 
Likevel er det gjerne sånn at det meste av det 
som skal ryddes vekk fra et borettslag etter en 
lang vinter gjerne ender opp som restavfall fordi 
det er så mye ulikt som beboerne ønsker å bli 
kvitt. 

TOPP MODERNE
For de som kan levere avfallet selv, åpner nå 
snart en helårs miljøstasjon for husholdnings-
kunder ved Remiks Miljøpark. Miljøstasjonen er 

blitt både brosteinsbelagt og har fått tak over, og 
er et sted hvor det blir enkelt å levere sortert avfall 
og ting som skal til gjenbruk.

Alle abonnenter har fått et avfallskort med seks 
gratis klipp for å levere avfall på miljøstasjonen. 
Svært mange avfallstyper er det ennå gratis å 
levere, derfor er det så viktig å sortere avfallet 
i det man pakker bil eller tilhenger, slik at man 
 slipper å betale for hele lasset som restavfall.

Obs! BONORD-partner Remiks står kun for 
avfallshåndteringen i Tromsø og Karlsøy. 

PARTNER

Den snart helt ferdige miljøstasjonen ved Remiks Miljøpark gjøre det enda litt enklere å kildesortere når den 
åpner i mai. Mange borettslag velger også å spleise på felles vårryddecontainer.

Moderne miljøstasjon
Anne Bakken er driftsleder ved Remiks Næring og forteller at mange borettslag og boligsameier spleiser på felles container for å gjøre unna vårpussen.

Her er det som blir den nye miljøstasjonen ved 
Remiks Miljøpark. Den blir å åpne når det våres 
litt mer, det vil si i løpet av mai!

KLESCONTAINERE

Klescontainerne 
er ikke Remiks sitt 
ansvar i Tromsø men 
er til knyttet en egen 
returordning. Husk at 
klær du leverer inn 
til gjenbruk må være 
rent og helt. 

GLASS OG METALL
SAMMEN

I glasscontainerne 
kan du også kaste 
metall. Det betyr 
at alt av hermetikk-
bokser, glass flasker, 
syltetøyglass 
m.m. skal i disse 

 containerne som du som regel finner i tilknytning 
til dagligvarebutikker. 

ORANSJE POSE
KUN FOR
DRIKKEKARTONG

Husk at den oransje 
posen ikke skal 
inneholde annet enn 
kartonger som kan 
inneholde flytende 
væske. For eksempel 

melkepakker, vaniljesaus eller sjokoladepud-
dingkartonger, kort fortalt alt som er pakket i 
kartong som har en tynn plasthinne innerst slik 
at den blir tett. Kombinasjonen av papp og plast 
gjør  fraksjonen spesiell. Også korkene på drikke-
kartong kan kastes i denne posen.

RØD POSE FOR
PAPIR OG
LETTKARTONG

I de røde posene 
skal papiravfall som 
aviser, magasiner, 
brosjyrer, flyers osv. 
Hit skal også lett-
kartong som pasta-

esker, frokostblandingsesker og annet papiravfall 
uten plast eller folie. Husk at konvolutter må i 
restavfallet på grunn av limstoffet de lukkes med. 
Bølgepapp kan kastes som restavfall eller leveres 
gratis ved Remiks sin Miljøstasjon.

Besøksadresse: Ringveien 180, Tromsø
Åpningstid miljøstasjon (husholdning)
Mandag-Torsdag kl 07.00-19.00
Fredag kl. 07.00-15.30
Ring gjerne vårt kundetorg 77 60 19 00 om 
du er usikker om sortering eller har andre 
spørsmål.
FØLG OSS PÅ FACEBOOK

VISSTE DU AT!
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– Det er en slags årlig maraton, flirer Remi 
 Bergan, daglig leder i Dekk1 i Tromsø. 

– Den pågår i tre uker hver sesong. Og første 
uka er verst, da er det en del vondt før kroppen får 
vent seg til kjøret.

Selv går han ned 10 kilo hver sesong, 
 uavhengig av matinntak. For det er et skikkelig 
kjør i dekkskiftesesongene, normalen er at det så 
vidt er tid til å sove mellom slagene.

– Familien har vent seg til at jeg er borte tre 
uker hver høst og vår. Da går det gjerne fra seks-
sju om morgenen til midnatt hver arbeidsdag. 

Høsten er hakket verre hva angår stress, for da 
kommer jo «plutselig» snøen. Nå i vårsesongen 
har vi litt bedre tid, men det meste skjer uansett 
innenfor en treukers periode. 

30 MINUTTER PER BIL
Når BONORD-medlemmer og andre kunder strøm-
mer til verkstedet i Strandskillet i Tromsø for å få 
skiftet dekk så gjelder det bare å ta unna.

– Vi har timebok som vi følger for de som 
har bestilt, men så har vi selvsagt alle de som 
kommer drop-in uten time og som vi prøver å 

hjelpe innimellom. I utgangspunktet setter vi av 
30 minutter på hver bil, men alt vi klarer raskere 
betyr at vi kan ta unna flere biler – innenfor 
forsvarlighetens grenser selvsagt. Vi har gode 
verktøy for hvordan sikre oss at skiftet er trygt 
både for bileier og den ansatte.

16 sekunder bruker han på å få av første dekk 
på Audien han har heist opp.

– Det som gjerne tar mest tid er å finne 
spesialverktøyet som følger med bilen for å fjerne 
diverse pynt og designdetaljer slik at vi kan få av 
hjulet, sier han.

I ARBEIDSHØYDE 
De løfter bilene opp i arbeidshøyde for å skru av 
og på dekkbolter, men tunge løft kommer de ikke 
unna.

– På en del biler som Range Rover og Porsche 
veier hvert enkelt dekk rundt 60 kilo, så det blir en 
del tunge løft ja.

Samtidig har de dekkhotell et lite stykke unna, 
slik at en av de ansatte er mer eller mindre 
dedikert til å hente og bringe dekk til og fra 
dekkhotellet.

– For BONORDs kunder er det gratis dekkhotell 
det første sesong. Deretter er det 15 prosent 
rabatt på andre sesong.

Dekk1 opererer med mellom fem og 15 prosent 
rabatt på sine varer og tjenester for BONORD-
kunder, ved siden av at det gis fem prosent 
kjøpebonus på alt.

EL-SYKLER
– Vi forhandler også tilhengere, el-sykler, tak-

bokser og skibokser. Så her er flere grunner til å 
komme innom, smiler Remi.

Dekk1 holder til i Strandskillet i samme lokaler 
som Avis bilutleie. Bak garasjen hvor dekkene 
skiftes er det et privat parkeringsanlegg inne i 
fjellet, hvor Avis har sine utleiebiler. 

– Her er mye byhistorie på denne tomta. Og det 
mest fascinerende er kanskje at dette faktisk var 
det opprinnelige strandskillet på Tromsøya. Alt av 
by nedenfor oss er jo lagt på utfyllinger.

Den daglige lederen legger klart nå for godt 
med energidrikker og karbohydrater til gjengen 
som skal jobbe nå i høysesongen, og kjenner at 
han gleder seg til å komme i gang.

Nå nærmer det seg vårens store treningsøkt for dekkskiftarbeiderne.

Klar for muskelverk
PARTNER

Remi Bergan og Fred-Ole Vevatne er de to faste ansatte ved Dekk1 i Tromsø som er BONORDs partner på dekk. I høysesongen leier de inn ekstrahjelp for å ta 
unna dekkskift raskere. De har plass til to biler samtidig i garasjen sin.

Adr: Strandskillet 5A, Tromsø
Tlf: 458 42 846
Rabatt: Rikt utvalg av dekk og felger. 
Forhandler også tilhengere og el-sykler. 
Mellom 5 og 15 % i rabatt  til BONORD-
medlemmer på ulike produkter. 5 % 
kjøpebonus på alt.
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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

Disse emojiene 
brukes mest
Av: Trude Hauge, prosjektmedarbeider i 
Nysgjerrigper

"Ler så jeg griner"-ansikt er verdens aller 
mest brukte emoji, ifølge amerikanske 
forskere. Bare i Frankrike er en annen emoji 
mer populær. Der går det mest i hjerter.

Emoji er navnet på de små tegningene av 
smilefjes, dyr og ulike symboler som finnes 
på tastaturet til mobiler og nettbrett.

Navnet emoji er sammensatt av de to 
japanske ordene for "bilde" og "bokstav".

Det finnes allerede over 1850 ulike emo-
jies, når man teller med alle variasjonene i 
hudfarge man kan velge, og det blir stadig 
laget flere.

I 2015 ble "ler så jeg griner"-emo-
jien kåret til årets ord av den engelske 
ordboka Oxford Dictionaries.

http://emojipedia.org/ - I dette emoji-
leksikonet kan du finne ut hva de ulike 
emojiene betyr

Påskeegg
Påskeegg er flere forskjellige former 
for egg som blir brukt til mat og pynt i 
forbindelse med feiring av påske. Egget 
er så sterkt knyttet til påsken at nordmenn 
dobler forbruket av egg i påskeuken. I løpet 
av de fem påskedagene spiser nordmenn 
omtrent 21 millioner egg. Eggene har røtter 
i både jødisk, kristen og hedensk  tradisjon. 
 Tradisjonelt har påskeeggene vært 
 dekorerte andeegg, gåsegg og i Norge 
kom  hønseegg på gårdsbrukene rundt slut-
ten av 1800-tallet.

Påskeegget, og særlig tradisjonen med 
å fylle påskeegg med godterier, er en viktig 
tradisjon for mange. Men hvorfor er egget 
et påskesymbol?

Grunnen til at nettopp egget er et viktig 
påskesymbol, ligger langt tilbake i tid. I 
eldre tider la ikke hønene egg i den mørke 
årstiden. Først når dagene ble lengre og 
sola dukket frem igjen etter vinterdvalen, 
våknet høna og satte i gang med verpin-
gen igjen. Dette falt ofte sammen med 
påsketiden, og påsken ble derfor også en 
"eggfest" - bokstavelig talt.

Påskeharen
Påskeharen, er en harefigur som brukes 
som symbol og dekorasjon i den folke-
lige påskefeiringa i flere vestlige land, sær-
lig i forbindelse med leker med påskeegg.

I blant annet Tyskland, Storbritan-
nia og USA er det tradisjon for at barna 
på påskedagen leter etter ett eller flere 
påskeegg som påskeharen skal ha gjemt 
i hus eller hage. Slike påskeegg blir lagt 
ut av de voksne og var tidligere hønseegg 
dekorert med maling, men er nå oftest sjo-
koladeegg eller pappegg fylt med godteri. 

November
til april

Høytid og ferie 
om vinteren

Bruker vi når vi 
går på ski

Har vi godteri i, og 
høna legger det

Faller fra 
oven

Hvitt og 
kaldt

Ingen vet hvor 
… hopper»

Barnekryssord 
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø, merk konvolutten Barnesida.
Vinnere forrige nummer: Andrea Oprann Torbergsen, Tovik

34 BARNESIDA



04925          kunde@ishavskraft.no          ishavskraft.no

19,–
PER MÅNED

BONORD INNKJØPSPRIS

Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for + 19,– per måned,
samt lovpålagte avgifter. Forutsetter opprettelse av Avtalegiro eller eFaktura.

Enkelt og gratis å bytte til

Ta kontakt med Georg eller en av våre hyggelige 
kunderådgivere på 04925 eller kunde@ishavskraft.no

Send SMS IK BONORD til 2258, så ordner vi resten.
Ønsker du å vite mer?

Som BONORD-medlem får 
du vår beste strømavtale
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KONTAKT MEGLER FOR MER INFO:
Ruth Norstrøm tlf. 98 25 91 02 / Kristian Ytreberg tlf. 95 89 33 79

BJERKAKERSJØPARK.NO

•  Sjøpark mot sundet med egen strand

•  Sentralt på vakre Bjerkaker på Sørtromsøya

•  Premium leiligheter med gulvvarme

• Oppvarmede gangstier

• Bjerkaker Hage er 2. salgstrinn i Bjerkaker Sjøpark

• 2-4-roms leiligheter fra 37 til 100 kvm BRA

• Priser fra 2.290.000,- til 6.400.000,-

• Forkjøpsrett for BONORDmedlemmer

• Grønnt, trygt, luftig og lunt

Bjerkaker 
Hage 

kommer snart 
for salg!



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.

16
SOLGTE
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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



De største 
Disney klassikerne

Tidenes beste serier 
samlet på ett sted

Champions League 
inkludert

Aldri før har vi samlet så 
mye underholdning ett sted

…og du kan se det akkurat når og hvor du vil

Med T-We Plus fra Canal Digital Kabel kan du se TV, fi lm og serier på 
nettbrett og mobil, også når du er på hytta. Last ned T-We-appen i dag.
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Dekk1 Tromsø 45 84 28 46
Strandskillet 5, 9008 Tromsø

Mer om medlemstilbudene på fordelskortet.no.
Velkommen til Dekk1 - husk å ta med ditt aktiverte medlemskort.

Vi har alle testvinnerne på lager!

• 5% bonus på alt
• gratis dekkhotell første sesong

• 5% medlemsrabatt på kampanjepriser

PRISGARANTI PÅ SOMMERDEKK
Se vilkår på dekk1.no

Som BONORD medlem kan vi tilby 
15 % rabatt på lagerhotell og 
pakkemateriell for fl ytting.
 
Vi tilbyr fl ytting internasjonalt, 
nasjonalt og lokalt.
 
Ta kontakt for et godt tilbud fra 
Nord-Norges største fl yttebyrå på:

E-post: fi rmapost@hasselberg.no
Tlf: 77 63 33 33

FLYTTEBILER I FLERE STØRRELSER 
FOR Å DEKKE ULIKE FLYTTEBEHOV



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 lagerhotel og 
pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DINE MEDLEMSFORDELER 2017
ANNET

DEKK 1
Tromsø

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

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIL

FORSIKRING

HÅNDVERKER

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

BYGGEVARE

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 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

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

KULTUR

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

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

SIKKERHET

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no • Tlf 09145

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

JURIDISK 
 BISTAND

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

MØBLER 
OG INTERIØR

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 24,- 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, 
18% 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

REISE

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

THON HOTELS
Hotell

12% på ordinær pris
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG  FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

EL-ARTIKLER

EXPERT
Harstad 

5 prosent kjøpebonus 
på alt du handler. 

Tlf: 77 28 05 90 • www.expert.no

INTERIØR

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

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

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10  prosent rabatt på varer til 
ordinær pris
5  prosent bonus på alt du handler

tilbords.no

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 lagerhotel og 
pakkemateriell for flytting

15 % rabatt

hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33

DINE MEDLEMSFORDELER 2017
ANNET

DEKK 1
Tromsø

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

www.dekk1.no • Tlf 03355

BIL

FORSIKRING

HÅNDVERKER

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

BYGGEVARE

BYGGMAKKER BLOCK
Hammerfest

Byggevarer

Medlemspris og 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

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

KULTUR

HÅLOGALAND TEATER 
Tromsø og Harstad

Kultur

Opptil 35 % rabatt 

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

SIKKERHET

CERTEGO 
(TIDLIGERE LÅSGRUPPEN)
Tromsø og omegn

Låsesmed og låseprodukter 

20 % rabatt på ordinære priser
10 % på kampanjepriser

certego.no • Tlf 09145

VVS 24 AS
Tromsø

Rørlegger, vann og avløp

20 % rabatt

www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00

JURIDISK 
 BISTAND

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

MØBLER 
OG INTERIØR

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 24,- 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, 
18% 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

REISE

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

THON HOTELS
Hotell

12% på ordinær pris
i Norge og Sverige

thonhotels.no 
Tlf 815 52 442 

TRYGGHET

TRYGG VAKT AS
Tromsø og omegn

Alarm og vakthold

Medlemspriser

tryggvakt.no
Tlf 776 10 300 

SPORT OG  FRITID

G-SPORT | G-MAX
Tromsø og Harstad

10% rabatt på ordinære priser
5% kjøpebonus

gsport.no

EL-ARTIKLER

EXPERT
Harstad 

5 prosent kjøpebonus 
på alt du handler. 

Tlf: 77 28 05 90 • www.expert.no

INTERIØR

MØBELRINGEN - 
TROMSØ
Møbler og interiør

7,5-25 % rabatt

mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50

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

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10  prosent rabatt på varer til 
ordinær pris
5  prosent bonus på alt du handler

tilbords.no



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


