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Som styremedlem skal man ivareta borettslaget eller sameiets  interesser 
og drive på forsvarlig vis. Hvilket ansvar hviler da på et styremedlem 
dersom felleskostnadene ikke blir drevet inn i tide?

Av borettslagsloven følger det direkte at man skal lede borettslaget 
i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens 
vedtak. Hvis noen ikke betaler  felles kostnadene sine i tide, er styret 
derfor ansvarlig for at de blir drevet inn på en effektiv måte slik at ikke 
 boretts laget og de andre andelseierne lider et tap. Noe annet vil fort 
være uforsvarlig.

EN FORSVARLIG PROSESS
Hva er da en forsvarlig prosess? Det er viktig at purring 
sendes innen to-tre uker etter at felleskostnadene skulle 
vært betalt, det sendes betalingsoppfordring med 
varsel om tvangsinndrivelse etter ytterligere to 
uker, og at det sendes begjæring om tvangssalg 
av andelen etter nye to uker. 

Her er det sentralt at disse tingene blir gjort 
systematisk for å opprettholde det proses-
suelle i saken, og samlet sett vil det da ikke ta 
mer enn et par måneder fra  betalingen uteble 
til tvangssalg er begjært. Hvis dette ikke gjøres 
 systematisk vil saken kunne ta unødvendig 
lang tid. Gjør man det på denne måten skal det 
i tillegg mye til for at  boretts laget lider  økonomisk 
tap, til tross for at et tvangssalg kan ta noen 
 måneder. Hovedgrunnen til dette er at borettslaget 
har lovbestemt panterett i andelen for ubetalte felles-
kostnader tilsvarende to ganger grunnbeløpet i Folketrygden.

VIKTIG AT BORETTSLAGETS INTERESSER IVARETAS
Om prosessen med inndrivelsen trekker ut i tid kan det  stilles spørsmål 
ved om styret har sørget for at borettslagets  interesser er forsvarlig 
 ivaretatt. Blant annet kan man ha påført borettslaget en tapsrisiko som 
ellers ikke ville vært tilstede. Dersom styret ikke har fulgt opp saken på 
riktig vis, åpner dette også for at andre aktører, eksempelvis banker og 
andre som har gitt lån til andelshaver med pant i boligen, eksponeres for 
tap.

DØMT TIL Å BETALE ERSTATNING 
Leder for NBBLs advokatkontor Henning Lauridsen, omtaler disse 
 problemstillinger i en artikkel nylig. Her trekker han også frem at 
det finnes eksempler på at styremedlemmer som ikke har ivaretatt 
 borettslagets interesser i tilstrekkelig grad har blitt dømt til å betale 
erstatning. I en  lagmannsrettsdom i en sak om et borettslag i Oslo ble 
eksempelvis to  styre medlemmer dømt til å betale borettslaget 5 millioner 

kroner i erstatning. Årsaken var at de ikke hadde  ivaretatt borettslagets 
 interesser på f orsvarlig vis i forbindelse med et  låneopptak.

GODE RUTINER GIR TRYGGHET FOR ALLE
Styrene i boligselskaper kan fristes til å gi andelshavere fordeler gjennom 
å tillate utsettelse med betaling av felleskostnader ut fra menneskelige 
hensyn. Dette er selvfølgelig i utgangspunktet en prisverdig holdning. Vi 
tror imidlertid dette er en farlig veg å gå, da det ikke er boligselskapets 
rolle å gi enkelandelshaveres fordeler på andre andelshaveres bekost-
ning. Da er det mer fornuftig å la andre organer som eksempelvis banker 
å påta seg en rolle som tilligger deres naturlige virke, nemlig å yte lån til 

de som har behov for dette.
I Tromsø har vi hatt eksempler på andre 
 forretningsførere synes å ta lett på opp følgingen  av 

andelshaveres utestående fordringer. I lokalpressen 
kunne vi nylig lese om andelshavere som i tillegg 

hadde posisjon i borettslaget som styreleder og 
styremedlem, hadde millionbeløp utestående 
ovenfor borettslaget. Vi er svært overrasket 
over at slik kan skje da, noe som må skyldes 
enten svake rutiner hos forretningsfører eller 
at denne har gitt de aktuelle styremedlem-
mer urimelige fordeler på bekostning av andre 

andelshavere.
 

HVA ER FORRETNINGSFØRERS ANSVAR?
En av de sentrale oppgavene til en forretningsfører er 

blant annet å drive inn felleskostnader på vegne av bolig-
selskapets styre. Kun  unntaksvis gjøres dette direkte av styret 

selv, eller hvor man har egen administrasjon. Her er det svært viktig at 
forretningsfører da har de  nødvendige systemer og rutiner for å gjøre at 
denne prosessen blir slik at styrets plikt til å sørge for effektiv inndrivelse 
av  utestående  felleskostnader blir ivaretatt på  forsvarlig vis.  Dersom 
 forretningsfører ikke sørger for en  forsvarlig inndrivelse, og borettslaget 
lider et tap som ellers kunne vært unngått, kan forretningsfører bli erstat-
ningsansvarlig overfor borettslaget.

SIKRINGSORDNING ER TRYGGHET
En del av tryggheten i være forvaltet av et boligbyggelag ligger blant 
annet i ordningene for sikring og trygging. Dette er også en viktig grunn 
til at BONORD var med på å stifte BBL Finans, som i dag har mer enn 
4000 boligselskaper som de bidrar til blir  forsvarlig forvaltet, og hvor alle 
prosesser knyttet til  inndriving gjøres på en god og profesjonell måte. 
Vårt mål er hele tiden at styret og andelshaverne skal ha en mest mulig 
trygg hverdag, ha gode systemer for forsvarlig drift, og bruke tiden sin på 
å skape de gode bomiljøene, i stedet for  økonomiske bekymringer.

FELLESKOSTNADER OG 
ERSTATNINGSANSVAR
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Ikke bare sørger et svært dedikert styre og andelseiere i Granittveien borettslag 
for  kontinuerlig fornyelse og forbedring av bygningsmassen. De går i front for 
 modernisering, og har gitt en trygg gangvei til de mange som er bussbrukere

Som en liten orm bukter den splitter nye 
 overbygde gangveien seg opp til busstoppet 
i Malmveien. Gangtunnelen, som sto ferdig 
foran denne vintersesongen, har brostein med 
 varmekabler under og LED-lys i taket som slår 
seg på når du kommer. Her er til og med benker i 
øverste del slik at du kan sitte i ly for vind og vær 
mens du venter på at bussen skal komme. 
   Gangveien er tilpasset alle brukergrupper, også 
de som har med barnevogn eller bruker rullator, 

som har nedsatt syn eller andre funksjons-
nedsettelser.

– Vi synes det var for ille at det var fare for 
uhell hver vinter. Det har vært en del skader når 
folk skled seg opp eller ned denne snarveien. 
 Klimaendringene har jo ført til at det vanligste 
føret vinterstid er is. Samtidig er denne snarveien 
opp til busstraseen i Malmveien noe mange 
benytter, ikke bare fra vårt borettslag. Derfor fant 
vi at dette var et godt tiltak for bedre både bolys-

ten og trivselen i vårt nærområde, forklarer styre-
leder Bjørn Vestgøte i Granittveien borettslag.

MILJØLAG
Det å gjøre det sikrere å ta buss er bare ett av 
de miljøvennlige tiltakene som borettslaget er i 
gang med. Akkurat nå installerer de  Nord-Norges 
 største ladepark for el-biler. Samtlige leilig-
heter får adgang til å lade el-bil, til sammen 
skal det opp 274 ladepunkt. De kommer både 

Løsningsorientert nabolag i  garasjeanleggene under høyblokkene og på 
parkeringsplassene utendørs.

– Fornyelse og vedlikehold er noe som må 
pågå kontinuerlig. Du kan ikke tro at du kan legge 
oppgradering på is i perioder. Da blir det bare 
mye dyrere når du skal ta igjen etterslepet, sier 
styrelederen. Han har sittet i styret siden 2010 
og vært styreleder siden 2011, og er seg svært 
bevisst sin oppgave. Pensjonisten anslår at han 
for tiden bruker om lag 30 timer i uka på styre-
jobben. Det blir gjerne to-tre møter hver dag for 
å følge opp ulike igangsatte prosjekt enten med 
leverandør, BONORD teknisk eller andre.

SNILLE BJØRNETJENESTER
– Jeg er veldig begeistret for borettslags-
modellen, men den har ett svakt punkt: styrene. 
Der må du ha kompetanse, eller i alle fall evne til 
å hente inn nødvendig kompetanse for å forvalte 

verdiene godt. Det mest uheldige et borettslag 
kan utsettes for er et «snilt» styre, påpeker han.

Snille styrer velger gjerne minste motstands 
vei og ender i verste fall opp med å ikke gjøre 
noe. Det kan bli katastrofalt dyrt i lengden. Styret 
i Granittveien har laget en langtidsplan hvor de 
prioriterer vedlikehold og fornyelse.

– For de aller fleste andelseierne er det å kjøpe 
bolig den største investeringen de noensinne har 
gjort, og vi er satt til å forvalte denne formuen på 
best mulig måte slik at eiendommen hele tiden 
beholder og helst øker sin verdi. Bare siden 2010 
er 100 av våre totalt 260 enheter omsatt. Laget 
er nå så attraktivt at forkjøpsrett benyttes i alle 
boligsalg, og vi er spesielt populære blant unge 
barnefamilier. Noe av det første dagens unge 
kjøpere spør om når de ringer meg for å forhøre 
seg om borettslaget er: «Hvor kan jeg lade bilen 
min?».

Det var noe av bakgrunnen for at styret nå gjør 
grunnlagsinvesteringen som legger til rette for 
el-bil-lading.

ØKTE STRØMMUSKLER
– Årsaken til våre siste prioriteringer er en litt lang 
historie, men siden vi nå etter hvert fikk på plass 
tilstrekkelig med strøm-muskler til laget, og med 
bakgrunn i populariteten som el-bilene har fått, er 
dette med tilgjengelige ladepunkt et naturlig steg. 
De fleste barnefamilier i dag har to biler, og bil 
nummer to er ofte elektrisk, påpeker styrelederen.

Vestgøte er opprinnelig fra Namsos, 
men har bodd i Tromsø i to ulike perioder. I 
2009  returnerte han og kona hit etter 20 år i 
 hoved staden.

– Oslo kommune har øremerket like i underkant 
av 100 millioner kroner til elbiltiltak i borettslag. 
Her i Tromsø er ingen slike miljøtiltak på plass. Vi 

1 Den nye gangveien er en gave til hele bomiljøet.
2 Styreleder Bjørn Vestgøte i Granittvegen borettslag.
3 Borettslaget i Kroken består av totalt 260 boliger.
4 Da garasjen ble utvidet ble det plass til et lite 
styrerom med et tekjøkken og arkiv.
5 Vaktmesteren i Granittvegen har fått eget kontor og 
verksted i dette tilbygget.
6 og 7 Garasjeanlegget er rustet opp, og veggene 
tilføres kontinuerlig svakstrøm for å hindre at arme-
ringen ruster.
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 • Nytt takbelegg på alle blokkene.
 • Nye viftesystem på takene som sørger for avtrekk fra alle våtrom og kjøkken.
 • Modernisert oppvarmingssystem med nye elektrokjeler i alle 11 kjelerom. Disse sto ferdig 

i 2014, men det var ikke strømressurser nok i området til å kunne kjøre disse på mer enn halv 
maskin, og laget slet mye med oppvarmingen i kalde vintre. Troms Kraft Nett måtte overtales til 
å bytte ut to transformatorer i området. Dette var ferdig i fjor høst slik at dette er første vinteren 
med nok varme tilgjengelig.
 • Befaring fra BONORD teknisk avslørte store svakheter i garasjeveggene, i praksis grunnmuren 

i blokkene. De er støpt med sand fra Tønsvika som må ha inneholdt salt, derfor hadde armerin-
gen begynt å ruste og sprenge ut farlige sprekker i betongen. En norskutviklet løsning fra selska-
pet Smørholm gjør at svakstrøm sendes inn i armeringen og rett og slett får den til å reparere 
seg selv. Titantråder er lagt i alle vegger og tak i garasjen, som leder strømmen inn. 
 • Trådløst overvåkningssystem som avdekker brudd eller skader hvis noen for eksempel finner 

på å bore hull i en vegg eller et tak i garasjen, noe som er strengt forbudt. Hvis strømtilførselen 
brytes starter den farlige rustprosessen igjen, så derfor går det en alarm om noe skjer.

Her er lista over hva som er utført 
i Granittvegen Borettslag siden 2010:

har fått et symbolsk bidrag fra BONORD, hvilket 
er et viktig og godt signal, men ut over det har vi 
altså ikke mottatt støtte fra noen. Tromsø kom-
mune er tydelig på sine miljøønsker, men viser 
null interesse for å bidra, mener styre lederen.

Hva er det så som gjør Granittvegen i stand 
til å gjøre alle disse investeringene? Svaret er 
langsiktig planlegging, og god prosjektledelse.

TRINNVIS INVESTERING
– Du må gjøre alt trinnvis, og sørge for at du har 
et system når du låner penger slik at lånemeng-
den ikke øker ukontrollert. For eksempel betaler vi 
4,5 millioner i avdrag årlig. Det betyr at garasje-
investeringene i praksis var nedbetalt på to år.

Generalforsamlingen får seg forelagt planer for 
tre år i slengen slik at prosjektene som kommer 
er godt kjente før endelig vedtak. Styret har også 
en Plussplan, en vedlikeholdsplan, for de neste 
ti årene.

– Vi har hele veien hatt et fantastisk samarbeid 
med BONORD teknisk og god bistand fra spesielt 
Rune Wara som har hjulpet oss til at samtlige 
prosjekt har landet på tidsplan og på budsjett. 
Når du går ut og informerer beboerne om hva 
som skal skje er det viktig at du holder det du 
lover. Klarer du det, er det enklere å få tillit til å 
gjennomføre nye tiltak. Når det er sagt må jeg 
få lov å berømme alle beboerne i laget som har 
utvist stor tålmodighet med støv og støy i de ulike 
byggeperiodene. Samtlige prosesser har vært 

særdeles lite konfliktfylte, sier Vestgøte.
I årene som kommer legger styret fram 

planer for borettslaget med å oppgradere 
 ute belysningen i området. Blant annet ønsker 
styret å lyssette lekeplassene så lenge det er 
naturlig at det er barn ute, samtidig som også 
andre deler av utearealene skal få bedre lys 
uten at beboerne i lavblokkene sjeneres av selve 
lampene eller lys som skrur seg av og på.

– Og dette prosjektet blir kanskje også 
 populært?

– Jeg sitter ikke i styret for å bli populær, 
 kvitterer Vestgøte med et smil.

Her er utsikten mot sentrum av Finnsnes fra fjerde etasje. Fjerde etasje er den laveste etasjen i boligdelen. (Foto: Econor)
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De tre første etasjene med næringareal har 
også blitt fylt opp. Kunnskapsparken  Eiendom 
AS  melder at 80 prosent av arealene er 
utleid allerede. Av de som skal inn her  finner 
vi  Sparebanken Nord-Norge, Salmar, Senja 
Næringshage, Sjømatsenter Senja,  Studiesenteret 
og Visit Senja.

– Status akkurat nå er full drift, og 
 entreprenøren Econor melder at de er i rute 
til overlevering av bygget primo oktober i år, 
sier utbyggingssjef Roy Jakobsen i BONORD. 
Etter at det ble en del uforutsette  forsinkelser 
i  tomtearbeidene, har selve «bygg reis 
 deg»- prosessen gått overraskende smidig, takket 
være klart og stabilt vintervær hele januar og 
februar. 

VELDRILLET TEAM
Moderne byggeprosjekter minner stadig mer om 
et veldrillet Formel 1-team, hvor alle står klare til 
å gjøre sin jobb mest mulig effektivt. Selv om ikke 
alle etasjene er kommet opp, har man allerede 
begynt innredningsarbeidet i de etasjene som er 
på plass.

– Jeg ser de har begynt å heise inn 

 badekabinene. Dette er ferdige bad som kommer 
preprodusert fra Sverige. Dette er rett og slett helt 
ferdige baderom. Alt, helt ned til  dorullholdere 
og knagger på veggen er på plass. Badene 
kommer ferdig montert i stålrammer som heises 
inn i  bygget og kobles til rør- og elektrisk anlegg, 
forklarer Jakobsen.

INN I OKTOBER
Om alt går etter planen skal alle åtte etasjer 
være på plass innen påske. Jakobsen antar 
at  entreprenøren har tett bygg i løpet av mai 
måned, og derfra og kan konsentrere seg om 
 innredningsarbeidet. 

– Entreprenøren melder at kundetilvalg-
prosessen er gjennomført. Her har de som ønsket 
det få gjøre tilpasninger etter eget ønske. Primært 
har dette omhandlet kjøkkeninnredning og det 
elektriske anlegget, sier Jakobsen.

Etter planen vil innflyttingen kunne ta til i løpet 
av oktober i år. Jakobsen melder at de fleste som 
har kjøpt seg leiligheter på Lundhaugen er godt 
voksne folk som har solgt eneboligen og ser fram 
til en mer lettstelt bolig. 

Det åtte etasjer høye bolig- og nærings-

bygget skal kobles sammen med nabobygget 
 Kunnskapsparken slik at det er mulig å vandre 
mellom de to næringsarealene uten å måtte ut 
først. Et eget bygg i to etasjer kommer mellom de 
to byggene. I tillegg etableres det et  spennende 
utendørs byrom mellom Lundhaugen og 
 Amfisenteret på Finnsnes.

Kun fem leiligheter igjen
En snill etterjulsvinter med lite nedbør og stabile værforhold har gitt en eventyrlig framdrift på Lundhaugen, 
hvor samtlige åtte etasjer snart er oppe. Nå er det bare fem av i alt 36 leiligheter som er ledige.

Tempoet med å få på plass de åtte etasjene på 
Lundhaugen har vært stort denne vinteren.



– Jeg mener dette blir de råeste leilighetene 
som er bygget i Harstad så langt, sier BONORDs 
 regiondirektør Bjørn Mathisen. Han kjenner 
seg rimelig trygg for at interessen for store og 
 eksklusive leiligheter ute på Holsneset er der. 

Da første del av prosjektet ble lagt ut for salg, 
ble de dyreste og største leilighetene solgt først. 
De to største endeleilighetene som nå legges 
ut får stor «walk in»-garderobe i tilknytning til 
 hovedsoverommet, to bad og en stor privat 
 takterrasse.

Endeleilighetene er 4-roms på totalt 122 
kvadratmeter, og de to midterste leilighetene 
er 3-roms på i underkant av 110 kvadrat. De to 

Brovingen borettslag er allerede som en juvel å regne på grunn av beliggenhet og gjennomført god 
standard i prosjektet. Nå er utseendet klart på det som blir den ekstra toppingen i prosjektet:  
Fire nye leiligheter på taket, hvor to av dem får store private takterrasser.

– Vi hadde ikke lyst til å selge, men kom til et punkt der leilighet er riktig, sier Kari Elverum og Magne 
Riisnæs som går inn i en ny boligtilværelse med stor forventning.

Ekstra topping i Harstad Skal bo i Brovingen

midterste leilighetene får også balkong på begge 
sider av bygget. Det skulle dermed være optimale 
muligheter for å nyte Harstad i all slags vær.

Prisen for den største leiligheten blir på 8,5 
millioner kroner. 

– Dette blir veldig spennende. BONORD har 
aldri bygget så eksklusive leiligheter før, og her 
blir selvsagt mulig å gjøre kundetilvalg for å sette 
ditt personlige preg på flatene innvendig, valg av 
kjøkken og så videre, sier Mathisen.

I tillegg leveres leilighetene med de beste 
 tryggingsordningene som finnes i BONORD, 
og muligheter for individuell nedbetaling av 
 fellesgjeld. Leilighetene får garasje på kjellerplan. 

Slik blir de seende ut de nye endeleilighetene på toppen av Brovingen.

Bjørn Mathisen,
regiondirektør

Disse fire leilighetene skal altså ligge på 
toppen av det opprinnelige bygget, som et 
nytt femte plan i bygningen.
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Paret synes det er vemodig å selge eneboligen 
rett overfor Heggen videregående skole i Harstad. 
– Jeg vokste opp i Heggen, og etter et  mellomspill 
på Åsby bygde vi huset vårt i Bakkelia i 1981. Her 
har vi trivdes svært godt, sier Kari som sammen 
med Magne har kjøpt seg leilighet i flotte 
 Brovingen borettslag som nå skal bygges ytterst 
på kaikanten i Samasjøen.

– Vi har i lengre tid vurdert å flytte til en 
sentrumsnær leilighet, og da jeg måtte ha en 
kneoperasjon følte vi begge at vi var kommet 
til et punkt i livet da timingen var riktig, sier Kari 
som fortsatt jobber i NAV, mens Magne har 
vært  pensjonist i noen år etter en lang karriere i 
Posten.

SVÆRT GOD FINANSIERINGSLØSNING
Kari og Magne var veldig klar på at  leiligheten 
burde være sentrumsnær og så på flere 
 alternativer. 

– Når valget falt på Brovingen var det 
en  kombinasjon av at vi likte leiligheten og 
 beliggenheten, men også at det var en svært 
god finansieringsmodell med 50 prosent av 
kjøpesummen som egenkapital, mens den andre 
50-prosenten har 50 års nedbetalingstid, 10 års 
avdragsfrihet og gunstig rente.

– Betyr det at den økonomiske handlefriheten 
skal brukes til mye reising fremover?

– Nei, så mye mere reising blir det nok ikke. 
Vi kommer nok til å fortsette med den årlige 
 sydenturen. Og kanskje vil vi heller reise litt oftere 
til husene vi har på Andøya og ved  Meldalsfjorden 
i Lofoten. På sikt kommer vi nok til å selge i 
 Lofoten og bruke mer tid på Bøgard på Andøya.

TID TIL HOBBYER 
– Vi har fem barn og bonusbarn, ni barnebarn 
og Magne har også tre oldebarn, så her er det 
mye glede og latter når flere generasjoner er 
samlet. Av og til trenger de hjelp, og da er det 
godt å kunne være til stede. Og så er det alltid 
 tilfredsstillende å se gleden over hvor godt 
 hjemmestrikkede klær blir mottatt, sier Kari som 
er glad i å strikke når hun har fri.

Magne, som opprinnelig er fra Ørsta, har vært 
så mange år i Harstad at han regner seg som 
harstadværing. 

– Det kunne nok gått bra for meg med en retur 

til Ørsta. Jeg har kontakt med mange venner 
fra årene der, men vi er jo to og for Kari er nok 
Harstad stedet for alltid. 

Magne har vært aktiv i lokalsamfunnet helt 
siden han kom til byen. 

– Jeg har vært både medlem og varamedlem 
i bystyret, vært ti år i styret i Trondenes skytterlag 
hvorav fire som formann.

– Så skyting er en hobby du vil fortsette med?
– Det er en fin hobby med et godt miljø der 

jeg har fått mange venner. Skyting kommer jeg 
til å fortsette med, og så har jeg et lite enkelt-
mannsforetak der jeg blant annet gjør en del 
 vaktmestertjenester ved Trondenes folkehøyskole. 
Det er deilig å ha fri til å gjøre det som gir energi 
til hverdagen, mener han.

FIRE ROMS MED GOD UTSIKT
Kari og Magne har kjøpt en 4-roms 
 gjennomgående leilighet med terrasse på begge 
sider. De får parkering og sportsbod i kjeller. 

– Siden vi har stor familie som har bosatt seg 
i Trondheim, Ørsta, Volda og Oslo er det godt å 
ha tre soverom til rådighet når barn og barnebarn 
kommer hjem på besøk.

– Dere ser frem til innflytting neste høst?
– Ja, da er tiden med vedlikehold, snø måking, 

plenklipping over. Vi vil bo med en utsikt der 
vi kan følge med livet på havet, Trondenes 
og deler av sentrum. Vi kan spasere langs 
 havne promenaden inn til sentrum og ta del i 
byens aktiviteter. Vi synes det høres forlokkende 
ut og gleder oss!

Kari Elverum og Magne Riisnæs er blant boligkjøperne i det nye BONORD-prosjektet Brovingen i Harstad.  
De gleder seg til å flytte inn allerede neste høst. FOTO: Jan-Arne Kristiansen, Vizuelli



Marie Traasdahl Hansen (23) er ny megler for GARANTI Hammerfest, og gleder seg til å bli bedre kjent med 
både byen, folket og eiendomsmarkedet – hvor hun kommer inn som et friskt pust og med friske øyne.

Ny megler i Hammerfest
Oppgang i boligprisene i februar
Boligprisene i Norge steg med 1,1 prosent i 
februar 2018. Korrigert for sesongvariasjoner 
gikk prisene opp med 0,4 prosent. Tromsø 
hadde i februar landets tredje høyeste 
 kvadratmeterpris, kun slått av Oslo og Asker/
Bærum.

Akkurat nå er boligprisene totalt sett 2,3 
prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi 
har sett de siste månedene om at boligprisene 
er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har 
hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, 
så har prisfallet stoppet opp. Det ser ut til at 
markedet er bedre i balanse i mange av byene 
enn på lenge, noe som reduserer  usikkerheten 
for de som skal selge og kjøpe bolig, sier 
administrerende direktør, Christian Vammervold 
Dreyer i Eiendom Norge, bransjeforeningen for 
eiendomsmeglingsforetak.

I GARANTI Tromsø mener daglig leder 
 Leif-Harald Svendsen at dette er gode nyheter 

for de som har avventet markedet litt. 
– Prisveksten for Tromsø-markedet isolert er 

på 0,4 prosent, sier han.
I februar ble det solgt 6.268 boliger i Norge, 

noe som er 1,5 prosent flere enn i tilsvarende 
måned i 2017. 106 av disse ble solgt i Tromsø, 
hvilket er én bolig under det som ble solgt i 
tilsvarende tidsrom i fjor.

Totalt sett har det så langt i år blitt solgt 5,8 
prosent flere boliger enn i 2017. Spesielt i Oslo 
er det et tydelig trendskifte og her er det solgt 
10,3 prosent flere boliger enn i fjor på samme 
tid.

I februar ble det lagt ut 6.601 boliger for salg 
i Norge, noe som er 5,3 prosent færre enn i 
samme måned i fjor.

– I likhet med i januar fortsetter tilbudssiden 
i boligmarkedet å synke. En vesentlig del av 
den reduserte tilbudssiden er i Oslo, hvor det 
er lagt ut 14,3 prosent færre boliger til salgs 
 sammenlignet med februar i fjor. Totalt sett 

er det flere tegn på bedring i det norske 
boligmarkedet sammenlignet med den svake 
utviklingen i 2017. Men det er samtidig viktig å 
understreke at det er normal konjunktursyklus 
i det norske boligmarkedet at boligprisene 
stiger om våren og synker om høsten, sier 
Dreyer.

Grafen viser boligprisutvikling i Norge etter 
beregning av boligprisindeks:
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– Jeg har jobbet i GARANTI Tromsø siden oktober, 
men når denne muligheten kom opp, kjente jeg 
at dette ikke bare var en flott utfordring men en 
unik mulighet og start på karrieren. Jeg er veldig 
sulten på å få gjort en veldig bra jobb her, sier 
Hansen. 

Hun er nyutdannet, og har derfor tittelen 
 eiendomsfullmektig. I henhold til lovverket 
må hun jobbe to år som eiendomsmegler-
fullmektig før hun selv kan søke om tittelen 
 eiendoms megler. Det betyr at hun har en 
 ansvarlig  eiendomsmegler som ekstra sikkerhet i 
den jobben du gjør. 

Marie har for sikkerhets skyld to 
 eiendomsmeglere i GARANTI Tromsø som 
 mentorer, slik at hun får gode råd underveis.

– Marie er svært dyktig og vi har virkelig tro 
på at kontoret vårt i Hammerfest vil få en ekstra 
boost med henne på laget, sier Leif-Harald 
 Svendsen, daglig leder for GARANTI Tromsø 
og GARANTI Hammerfest. Han er en av de to 
eiendomsmeglerne som veileder Marie mens hun 
fortsatt er fullmektig.

EKSTRA TRYGGHET
– Det du kan være sikker på når du velger en så 

ung megler som meg, er at alt går etter boka, sier 
hun med et smil.

– Folk som har vært i bransjen i mange år har 
kanskje lett for å ramle inn i vante spor. Vi som 
er ferske i gamet er nok ekstra opptatt av å tenke 
på alle muligheter, og ikke gjøre noen som helst 
feil. Jeg tror nok vi er ekstra giret for å gjøre alle 
fornøyde. 

Marie Traasdahl Hansen er i alle fall full av 
energi og entusiasme for å få gjøre en god jobb.

– Mitt første møte med Hammerfest har vært 
særdeles positivt. Jeg har allerede flere oppdrag 
som jeg har begynt å jobbe med, og blir bedre 

kjent med byen og boligområdene dag for 
dag. 

«ARVELIG» BELASTET
Hun har fartet en god del rundt med bil 
og til fots, både for å se på boliger og for 
å få være litt turist i sin nye by. Marie er 
 opprinnelig fra Tromsdalen i Tromsø og 
mener interessen for bolig eiendom er litt 
arvelig i familien. Hennes far har drevet aktivt 
med  eiendomsutvikling slik at hun tror noe av 
kilden til egen interesse kommer derfra. 

– Dessuten har jeg vel alltid hatt lyst på en 
jobb som ikke er en typisk ni til fire-jobb, og 
hvor jeg har mulighet til å være sosial. Jeg 
er veldig glad i å være ute blant folk. Denne 
muligheten GARANTI nå gir meg, gjør at jeg 
har en anledning til virkelig å få vise mitt 
potensiale.

Hun er ung, sulten og kjempemotivert. 
Det at hun skal inn i en bransje som er totalt 
manns dominert i Hammerfest, ser hun heller 
ikke som noe problem. Snarere tvert imot.

SOSIALE MEDIER NATURLIG
– Jeg tror absolutt at jeg har noe å tilføre, og 
selv om jeg ofte får spørsmål knyttet til min 
unge alder, tror jeg faktisk det er positivt å 
ha et ungt blikk inn i dette markedet også. 
Det er ofte folk i nærheten av min alder som 

Marie Traasdahl Hansen er eiendomsmeglerfullmektig og er nettopp ansatt som ny megler ved GARANTI Hammerfest. Hun har fått et særdeles positivt inntrykk av byen 
hun skal jobbe i framover.

vil inn på  bolig markedet eller som er potensielle 
kjøpere. Da er det ingen ulempe å bruke en 
megler som vet litt mer om hvor og hvordan 
unge kjøpere nås best. Min generasjon er jo 
vokst opp med sosiale medier og ser ikke det 
som noen utfordring, men som en naturlig del 
av  kommunikasjonen. Hun håper at hun også 

utenom arbeidstid får mulighet til å være mye 
sosial og fort få et godt nettverk i byen. 

– Målet er selvsagt både privat og kollegialt å 
komme fort inn i miljøet. Jeg gleder meg! slår den 
unge megleren fast.

Eiendomsmeglerfullmektig Marie Traasdahl Hansen kommer inn i et nytt marked med unge, friske øyne.

Jan Des
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Her gjør Ragnhild og Per seg klare til å kjøre på campingferie til Sverige. Datoen er 4. juli 1988. Per husker det fordi det denne dagen kom melding på radio 
om at ni år gamle Therese Johannessen var savnet fra Fjell i Drammen. I år er det 30 år siden Therese-saken oppsto, og den står fortsatt uoppklart. 

Rita Solborg Salomonsen (44) har vokst opp i Myrheim II på Håpet, og har latt sine egne barn vokse opp i samme rekkehus som seg selv. Foreldrene bor i 
fortsatt i motsatt ende av rekkehuset. Far og bestefar Per Salomonsen har bodd i Stærveien siden 1970, sammen med kona Ragnhild Solborg.
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GENERASJONSBOLIGEN Helt siden 1970 har Per Christian Salomonsen trivdes på Håpet, i borettslaget 
Myrheim II. Begeistringen er åpenbart arvelig. I 2001 etablerte datteren Rita seg 
med egen familie i motsatt ende av rekkehuset som hun har vokst opp i.

1988
2018



Far Per Kristian Salomonsen og mor Ragnhild Solborg bor i 
nummer 7, i den ene endeleiligheten. Så er det to leiligheter i 
midten av rekkehuset, før vi finner Rita og familien i nummer 
13.

– Tilfeldig, erklærer hun lurt. 
– Men vi gjorde et kupp!
Da tenker hun både på prisen, beliggenheten og ikke minst 

nærheten til opphavet.
– Litt upraktisk kan det selvsagt også være når jeg serverer 

fiskekaker, ungene rynker på nesa og løper over til beste-
foreldrene for å få pizza… Hun flirer ertende mot faren sin.

– Dere har sett TV-serien «Alle elsker Raymond»?
Begge flirer.
– Det er IKKE sånn, fastslår Rita. 
– Besteforeldrene får lov å ha privilegiene sine, og jeg har 

gitt opp den middagskampen for lengst. Ungene må uansett 
ofte spise her. Både jeg og mannen min jobber turnus, slik 
at det har vært veldig greit for oss å ha så god hjelp så nært. 
I sum er det ingen tvil om at det betydelig flere fordeler enn 
ulemper ved å bo så nærme hverandre.

Rita og mannen flyttet nemlig inn i 2001 med to ett-åringer. 
Tvillingene var fem år da det kom en lillesøster.

– Jeg begynte også å studere da vi flyttet hit, og det hadde 

jeg nok ikke klart uten så god barnevakt i nærheten.

INNHOLDSRIK OPPVEKST
Selv er hun også lillesøster. Hun kom til verden i 1973, mens 
familien enda bodde i en fireroms blokkleilighet i Stærveien: 
Nabobygget til rekkehuset som de flyttet inn i da Rita var fem. 

– Jeg husker jeg var fryktelig sjenert, så da mamma ba meg 
gå å låne en kopp sukker hos en nabo i blokka som vi kjente 
godt, turde jeg ikke gå ut fordi det var noen unger ute i gata 
og lekte. Jeg husker at jeg snek meg ut på baksiden, og løp 
på baksiden av hele blokka før jeg snek meg rundt hjørnet, 
forsikret meg om at de ikke så meg, og smatt inn i oppgangen.

Rita ler av historien. Det skulle ikke gå så veldig lenge før 
hun tødde veldig opp, godt hjulpet av to tøffe storebrødre som 
var fire og seks år eldre enn henne. 

– Jeg kan rett og slett ikke huske at vi pleide å leke inne. Vi 
var ute hele tiden.

Hadde hun hatt en tilgjengelig tidsmaskin er utelek en av 
egenskapene hun gjerne skulle ha hentet og introdusert for 
egne barn. Evnen til å være så langt inne i sosial utelek med 
andre at de fullstendig glemmer tiden.

Hun husker de laget «tråkkehus» om  vinteren. De tråkket opp 
rom i snøen som ble til  leke leiligheter med stue og kjøkken 

Per Salomonsen har bodd i 
Stærveien på Håpet i 48 år. 

Da familien Solborg 
 Salomonsen flyttet fra 
 lavblokka og til ende-
leiligheten i rekkehuset fikk de 
seg egen hageflekk og bygde 
platting hvor de her er samlet 
til middag. Årstall trolig 1979.

Per Salomonsen har skrevet 
bok om Tromsø IL, og alltid 
vært ivrig ambassadør for 
bedriftsfotballen i Tromsø. 
Han oppdaterer fortsatt TILs 
kampstatistikk på nett.

Da noen scener til filmen 
«Eric the Viking» skulle spilles 
inn av Monty Python, fikk far 
og datter Salomonsen delta 
som statister.

Hele trekløveret 
 samlet. Fra venstre Rita 
(i dag 44), Roy (i dag 
51) og Tom (i dag 49).
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FAKTA

MYRHEIM II BORETTSLAG
Myrheim II ligger på Tromsøya, fire 
 kilometer nordvest for byens sentrum 
og i nærheten av  flyplassen. Det er 
 gangavstand til Jekta storsenter og K1 
handelspark,  universitetet og sykehuset. 
Borettslaget består av tre lav-blokker med 
fire etasjer og en blokk med tre etasjer 
med tilsammen 36 leiligheter, pluss sju 
rekkehus med tilsammen 28 leiligheter. 
Myrheim II har gode bussforbindelser både 
med sentrum av byen, UNN, universitetet 
og  fast landet. Rita kan aldri huske å ha 
sjekka ei bussrute, fordi de har så hyppige 
avganger at det aldri er lenge å vente.

og soverom. Ekstra stas var det å blande farger 
for å pynte snø og is. Om sommeren lagde Rita 
seg små univers i gresset med gårdsbruk og 
 fantasidyr og mye spennende. 

– Og så lekte vi «Boksen går». En slags sisten 
hvor en måtte stå på eller ved en boks, og så 
gjaldt det for de andre å snike seg inn, være 
borti boksen og rope «Boksen går», før de ble 
oppdaget.

LYSET FRA VINDUENE
Så husker hun også at det var lekekamerater i 
gjengen som trolig ikke hadde det så bra.

Nedre Håpet hadde lenge en negativ klang 
i folks bevissthet. I egne boliger der plasserte 
 kommunen alle som trengte kommunal bolig, 
uansett årsak. Om det skyldes økonomi, rus eller 
psykiatri.  

– Jeg har hørt folk som har bodd der som 
barn fortelle at de så opp til oss, bokstavelig talt. 
Opp til den øvre delen av bebyggelsen, og at de 

trøstet seg med at det lyste trygghet ut av våre 
vindu. Der hos dem var det nok mye forskjellig å 
forholde seg til, sier Rita. Hun er i dag utdannet 
sosionom og både hun og mannen har valgt 
omsorgsyrker hvor de kan gjøre en forskjell for 
andre mennesker.

 
ANLA GRUSBANE
Skulle Per reist i tidsmaskin tilbake til 80-tallet, 
ville han ha gjort noe mer for at  bomiljøet på 
Håpet fikk seg et eget samlingssted for aktivitet.

– Jeg var med på å etablere en fotballøkke her 
nede, men på grunn av manglende vedlikehold 
er arealet etter hvert gitt til kommunen. Uansett 
spiller ingen fotball der lenger. Dagens unge 
forstår visst ikke at det går an å spille fotball på 
grusbane. I dag må det være kunstgress for at 
de definerer det som fotballbane. Vi har fått det 
altfor godt, hva? 

Per hadde en drøm om fotball om sommeren 
og så sprøyte banen med vann slik at ungene 

kunne gå på skøyter der om vinteren. 
– Tenk deg så fint dette ville vært. Men det ble 

med drømmen. Nærmeste anlegg for idrett nå er 
Mortensnes, eller Skarphallen. 

SJOKOLADESLANG
Da de flyttet til området i 1970 var det ikke særlig 
med fasiliteter rundt. Butikken lå på Dramsveien, 
og Per husker det var vanlig at de gikk opp dit og 
fikk varene kjørt hjem. Etter hvert kom Høyblokka 
og det som i dag er Coop Prix ble etablert som 
nærbutikk.

I dag har de gangavstand til Nord-Norges 
største kjøpesenter: Jekta Storsenter.

– Der er det fint. Der er vi på kafé nesten hver 
lørdag, sier Per.

I området nedenfor blokk, lavblokk og 
 rekkehusbebyggelsen på Håpet vokste det med 
årene opp en rekke arbeidsplasser, flere av dem 
industriarbeidsplasser, men mange andre firma 
etablerte seg her med egne bygg eller kontor.

– Jeg husker at både Freia og Nidar hadde 
kontor her nede, og nå må jeg snakke litt lavt her, 
men de pleide å kaste sjokolade som var utgått 
på dato ut i søppelkontainere på utsiden. Så dit 
dro vi og forsynte oss… Rita «hvisker» det så 
høyt at hun er sikker på at han på andre siden av 
 sofabordet får det med seg, ser litt triumferende 
bort på han.

– Dette vesste æ ikkje, kommer det overrasket 
og oppríktig på bred dialekt fra den opprinnelige 
vesterålingen borti sofaen.

– Nei, og dette hører du ikke heller! repliserer 
datteren kjapt.

Per ler hjertelig og slår fast:
– Foreldet!
Rita opplevde å få gå sine tre første skoleår på 

Håpet barneskole.
– Så brant den ned, og vi ble flyttet til 

 Mortensnes. 
Hun husker at det var mange klassekamerater 

som kom fra Kvaløya. Skoleutbyggingen hang litt 

En meget ung Rita koser seg 
i sandkassa på lekeplassen 
utenfor lavblokka i Stærveien 
hvor familien bodde mellom 
1970 og 1978.

etter boligutbyggingen. Håpet barneskole ble for 
øvrig aldri bygd opp igjen. 

STORE FORSKJELLER
– Den største endringen mellom den gang og nå 
er jo velstandsutviklingen, mener Per. 

– Hvis vi skulle ha råd til ferie måtte jeg jobbe 
masse overtid, og da bare for å kunne dra på 
campingferie til Sverige. 

Med årene er det å reise, ikke bare på en, men 
gjerne på to-tre ferier hvert år, blitt vanlig for 
mange. 

– Ikke helt sånn for oss, bemerker Rita. Men 
mens feriemålet i hennes barndom gjerne 
het Luleå eller Piteå, er det for eksempel 
 London-opplevelser hun har gitt egne barn. 

– Og jeg har fulgt sønnen min til 
 fotball turnering i Barcelona, så ja. Vi krever nok 
litt andre standarder nå.

Noen av de søteste barndomsminnene er 
likevel særdeles kortreiste. 

– Jeg husker en gang storebrødrene 
mine skulle passe meg, og arrangerte 
 hoppe konkurranse fra stuebordet. Plutselig knakk 
det ene bordbeinet, og alle ble enige om at det 
var min skyld.

– «Alle»?
– Flertallet ble enig om at det var min skyld, 

korrigerer Rita med et smil. Hun legger ikke skjul 
på at det gjorde henne tøff med årene, det å ha 
to eldre brødre å strekke seg etter. 

Brødrene har for øvrig etablert seg i Tromsø de 
også, og totalt har søskenflokken produsert ikke 

mindre enn syv barnebarn til de inderlig stolte 
besteforeldrene.

SPILL FRAMFOR TV’N
Et annet minne er ekstra sterkt, for det gjentok 
seg hver lørdag. Da spilte de spill sammen hele 
familien. TV’n var ikke så sentral som man skulle 
tro.

– Jeg så jo Halvsju og sånt, men det var 
 vennene mine som ble ropt inn til Barne-TV, ikke 
jeg. Jeg var som regel ute så lenge det fantes 
noen å leke med, forteller Rita. 

Menyen lørdager har ikke endret seg så veldig. 
I dette hjemmet har det i alle fall i minst 35 år 
vært en tradisjon med hjemmelaget lørdagspizza.

– Vi ungene fikk én flaske brus hver til pizzaen. 
Du vet en sånn liten 0,33 liters flaske med en 
metallkork du måtte ha åpner til. Aldri mer enn 
én flakse, og aldri ellers i uka var det brus, husker 
Rita. Hun erter faren med at besteforeldreregimet 
er betydelig rausere.

Han innser raskt at han ikke kan argumentere 
mot akkurat det. For i dag, på en helt vanlig 
 onsdag, midt på lyse formiddagen hjemme hos 
foreldregenerasjonen i nummer 7, dufter det liflig 
fra ovnen. Hjemmelagde pizzasnurrer er på gang.

– Barnebarna er så glad i det og så er det så 
lettvint når de kommer og er sultne, argumenterer 
bestemor forsiktig. 

Alltid i konstant og kjærlig 
 barnebarn beredskap.

På pikerommet:
– Jeg husker ikke at jeg var så opptatt av plakater 
og sånn, eller musikk. Men jeg vet at jeg begynte 
å høre masse på Abba, bare for å lage kontrast 
til mellomste bror Tom som digget Kiss som jeg 
ikke syntes noe om. Med årene fikk jeg mer og 
mer sansen for Bruce Springsteen, og da var 
 eldstemann Roy så raus at jeg fikk arve flere 
kassetter fra han. Ellers hørte jeg en del på David 
Bowie, husker Rita.
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Viktig ny tradisjon
Like før jul ble Harstad Tigers, Natteravnene i Hammerfest 
og gatemagasinet Virkelig i Tromsø ble tilgodesett med til 
sammen 100.000 kroner i gave fra BONORD. Julegavene er 
starten på en ny tradisjon hvor BONORD gir gaver til  veldedige 
formål framfor å sende julegaver til styrelederne i egne 
 forvaltede boligselskap. BONORD har fått bredt gehør fra 
 styrelederne om at dette er en bedre måte å bruke ressursene 
på.

Gaven til Harstad Tigers er ikke bare et klapp på skuldra 
til de flotte spillerne på laget men også en anerkjennelse 
av den  jobben som sentrale personer i Harstad IL har gjort 
med  stiftelsen og organiseringen av laget. Tigrene vil 
bruke sine 25.000 på å reise til Bergen i år for å delta på 
 Landsturneringen for utviklingshemmede. 

Natteravnene er relativt nylig startet opp i Hammerfest, 
og BONORD mener dette er et meget godt tiltak for å gjøre 
Hammerfest sentrum tryggere både for ungdommer og andre 
som kan ha behov for trygge personer å komme i kontakt 
med. Frivillig voksne i Hammerfest går som natteravner for å 
være synlig og tilgjengelig, og om mulig dempe på eventuelle 
 situasjoner som kan være uheldig. BONORD håper gaven 
bidrar til at Natteravnene blir ett fast innslag i bybildet.

I Tromsø gjør gatemagasinet Virkelig utrolig mye for svært 
mange, med svært begrensede ressurser. Betydningen av 
å gi mennesker verdighet gjennom å kunne gjøre en jobb, 
 uavhengig om du sliter med rus, psykiatri eller annet, er 
stor. Mange av Virkeligs brukere bor i tillegg i boligselskaper 
 forvaltet av BONORD

BONORD ønsker å etablere tradisjonen og oppfordrer 
 boligselskaper i de tre byene til å nominere saker de brenner 
for, som fortjener en ekstra påskjønnelse.

– Å gi gaver til frivillig arbeid er helt i tråd med vårt sosiale 
engasjement og det blir spennende å se hvilke gode saker 
boligselskapene vil fremme i det kommende året, sier 
 administrerende direktør Svein Dalsbø i BONORD.

Gaven til Harstad Tigers fra våre forvalta boligselskaper i Harstad og 
BONORD var kr.25 000,- Foto: Ivar Hjelvik.

Vi har å gjøre med en over gjennomsnittet fotballinteressert mann. Allerede 
i gangen avslører skohylla ikke mindre enn to par fotballsko. Stua er  innredet 
med alle fotballinteresserte menns store drømmedesign. Her er kun to 
dominerende hovedelement: Over den treseters svarte skinnsofaen henger 
en imponerende rad fotballtrøyer fra favorittlagene. Vis a vis er en enorm 
flatskjerm-TV skrudd fast i veggen. Og mer trenger man(n) strengt tatt ikke. Men 
i den koselige toromsen er det møblert med spisestuebord, sofagruppe og en 
veggseksjon.

I gangen, er det flere tegn på at beboeren er aktiv, med både joggesko og 
skisko parat til bruk. Skiskoene er derimot ikke så ofte brukt som tidligere.

– Det blir ikke tid, det blir for mye jobb, konstaterer Jeron fornøyd.
I det siste året har han hatt tilrettelagt arbeid på den nye Rema-butikken i 

Amfisenteret på Kanebogen. Mandag, onsdag og fredag står han opp klokka 
03.30 om morgenen for å rekke å dusje, spise og gjøre seg klar til han blir 
hentet av sjefen litt over klokka seks.

Tirsdag og torsdag jobber han på Inko på Stangnes, hvor han er på avdeling 
Transporten. 

REMA-AMBASSADØR
Men det er Rema alt handler om nå for Jeron. Bedre Rema-ambassadør  finner 
man trolig ikke. Han elsker arbeidsplassen sin, og snakker om den nesten 
 non-stop. 

Jobben er likevel ikke den eneste store milepælen i Jerons liv dette året. Med 
leilighet i Skolegata borettslag fikk 34-åringen endelig flytte for seg selv. Det 
stortrives han med. 

– Ti etasjer totalt, sier han stolt. Den grønne blokka ruver i terrenget. Og oppe 
fra leiligheten i fjerde etasje har han flott utsikt mot Trondenes, men det er 
utsikten motsatt vei og glimtet han får av Harstad stadion han er mest glad i.  

26. april står en annen stor fotballopplevelse for døren.
– Jeg og pappa skal til Liverpool og se kampen mot Stoke, og dagen etter får 

vi omvisning på Anfield. Det blir stort! 

GIR ALT FOR LAGET
Selv spiller han spiss for Harstad Tigers, og det store målet for i år er å reise til 
Bergen og delta i Landsturneringen for utviklingshemmede utøvere. 

– Men hvorfor kaller de deg «Messi»?
Jeron ler. 

«Messi» flyttet inn
– Er her ikke fint? spør Jeron Verhage (34) alias «Messi» 
med begeistring. For et drøyt halvår siden kjøpte han 
og faren denne leiligheten i Punkthuset i Harstad. Fjerde 
etasje, med mye og fin utsikt – blant annet til flomlysene 
på Harstad Stadion…

– Det er en fotballspiller som 
heter Messi, men de kaller meg 
det for måten jeg puster på når jeg 
spiller. Jeron avslører at han blir så 
ivrig at han lager lyd, spesielt når 
han løper.

For når noe engasjerer Jeron 
Verhage, så gir han absolutt alt 
han har. Han er rett og slett selve 
 definisjonen på begrepet «helhjertet 
 engasjement».

FRA 
GANG

TIL
GANG

Her bor: Jeron Verhage. 
Hobby: Fotball, fotball og litt ski. 

KRAKK – fin å sitte 
på når man tar på 
seg sko.

KNAGGREKKE – med 
remajakke og HIL-jakke

SKIBRILLER – etter  
Jerons mening litt for 
lite brukt.

SKYVEDØRSGARDEROBE 
– praktisk lagringsplass.

AKTIV HYLLE – skisko, 
joggesko og selvsagt 
flere par fotballsko.
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I 2014 hadde Marius Lind, Fredrik Pallesen 
Nyheim og Katrine Hvidsten en så spesiell 
ferieopplevelse sammen, at de ikke klarte å slutte 
å snakke om den. I Spania og på jakt etter «what 
to do» havnet de inn i sitt første «escape room». 
 Opplevelsestilbudet stammer fra Japan, hvor 
en gruppe mennesker som likte en spesiell type 
mysterie-dataspill, tenkte at det måtte være enda 
morsommere å spille dette spillet i det virkelige liv 
og i et virkelig rom sammen med andre. Deretter 
har såkalte «escape rooms» blitt et verdens-
omspennende fenomen. Og i november 2015 var 
Arctic Escape et av de første som kom på plass i 
Norge, takket være de tre vennenes ferietur.

POPULÆR BLANT TURISTER
– Vi hadde nylig et par amerikanske turister her 
som etter å ha løst våre to rom hadde gjort 149 
escaperooms i verden totalt, forteller Marius. Han 
tar imot gruppene og er såkalt  «gamemaster». 
Det vil si at han forklarer utfordringen og reglene, 
og deretter følger med og gir nyttige hint 
 underveis. Katrine tar seg av det administrative 
og  bookinger. Sammen jobber de hele tiden med 
å videreutvikle rommene, eller pønske ut ideer til 
nye gåter og nye rom. 
I den senere tid har Arctic Escape virkelig fått 
nyte godt av den store turiststrømmen til Tromsø. 
Nå dobler de kapasiteten sin og er i ferd med å 

utvide virksomheten med to helt nye rom.
– Har du løst ett rom en gang, så er det «dødt». 

Da får du ingen opplevelse av å gå inn i samme 
rom igjen. Vi trodde i starten at vi derfor var nødt 
til å skifte ut rommene veldig ofte, men det har 
vi faktisk ikke trengt. Vi har hatt de samme to 
rommene vi åpnet med for drøyt to år siden og 
begge rommene er jevnlig booket. Vi har også i 
ettertid lært hvor mye jobb som ligger bak det å 
lage et rom 

STADIG MER POPULÆR
Takket være positiv omtale på Tripadvisor, klatret 
Arctic Escape nettopp opp på åttende plass på 

lista over «What to do in Tromsø». 
– Vi har faktisk passert Ishavskatedralen, og 

har kun Polarmuseet foran oss på innendørs 
turistopplevelser, forteller Marius fornøyd. Målet 
er å ligge på 80 grupper i måneden. Tilbudet er 
åpent hver dag fra klokken 16 til midnatt, og hver 
helg. Det er også åpent hele påskeferien.

– Råartig! Vi kommer igjen, kvitterer en fornøyd 
familiefar som har hatt med seg tre barn i 
 ungdomsskolealder på å løse mysterier. 

Marius forteller at tilbudet er svært populært 
både for barnefamilier, ungdom, studenter og 
godt voksne.

– Vi har hatt besøkende fra fire år til 90 år inne 
i våre rom. De er faktisk slik at barna like gjerne 
som en voksen finner de riktige hintene som gjør 
at gruppen kommer seg videre og til slutt løser 
oppdraget.

EN TIME KVALITETSTID
Marius forteller at opplevelsen fungerer utmerket 
som teambuilding. En trend i USA er at bedrifts-
ledere også har begynt å gjøre escaperooms 
til en del av jobbintervjuet. For å se i praksis 

hvem som er god til samarbeid, hvem som tar 
 leder rollen og så videre.

Selv er Marius og Katrine først av alt opptatt av 
å få mennesker til å oppleve ting sammen, og bli 
kjent med hverandres sterke sider, uten å la seg 
avlede av telefoner og annet teknologi. De er ikke 
alene. Tilbakemeldingen som oftest kommer fra 
familier, er at de er så takknemlige for å ha fått 
dele et eneste felles fokus, en felles opplevelse 
– uten avbrytelser som telefoner og teknologi – i 
en hel time. 

Mange sier de ikke har snakket så godt 
med datteren eller sønnen sin på flere år, som 
 gjennom denne ene timen. 

– Vi er så takknemlige for all den positive 
responsen vi får, og er så glade for å ha tilført 
enda en ny opplevelse til Tromsø, sier Marius 
Lind.

Bildene er tatt fra rommet som 
heter «The Backroom».
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Hjernegym for moro skyld
Er du blant de som liker å løse påskekrim eller andre mysterier? Da finnes det faktisk 
 spesialinnredede rom i Tromsø hvor du er nødt til å løse gåter riktig for å komme deg ut igjen.



Skrei er en råvare i verdensklasse og i seg selv en takknemlig 
råvare å sette vin til. Når vi kombinerer med rogn og lever, hvor 
vi tilfører fett og fylde, blir bildet straks litt mer komplisert. Vi 
nordmenn serverer gjerne rødt til kokt torsk og skrei. Selv om det 
historisk finnes belegg for at det har blitt servert rødt til skreien, så 
var dette nok mer et uttrykk for at det «beste ble satt til det beste», 
mer enn smakskombinasjonen. De fleste andre steder i verden er 
nok det naturlige valget hvitvin. Hvis du ønsker å servere rødt til 
fisken er det viktig å passe på at det ikke blir for mye tanniner og 
eik. Blir det for mye kan det fort oppleves som metallisk. Et klassisk 
følge vil kunne være en barbera fra Piemonte eller også en av de 
mange kvalitetsbeaujoulaisene som er kommet de siste årene. En 
slank pinot noir med god frukt fra eksempelvis New Zealand, er 
også verdt å prøve. 

Når det gjelder hvitt til skrei, så kan det være morsomt med 
en champagne som er blanc de blanc til, men mest treffende 
vil nok en frisk chardonnay fra burgund være. Til mølja, trengs 
det litt ekstra syre for å rense munnhulen etter fettet fra leveren. 
Da vil en frisk riesling fra Rheinhessen eller Pfalz kunne være et 
godt  alternativ. Hvis det kun er fisk og rogn, er en hvit burgundvin 
fortsatt mer riktig med tanke på fiskens umamiaktige karakter.

TRE FORSLAG TIL VINER:
Keller Riesling Trocken 2016
Klaus Peter Keller lager noen av Tysklands 
 absolutt beste rieslinger. Noen av dem 
sagnomsuste! Dette er hans enkle tørre. En 
fantastisk god allroundvin, som også vil holde 
noen år. Ung og tiltalende. Gulgrønn på farge 
og masse duft av gule og grønne epler. Fin og 
fast syre, sitrus, og lang ettersmak.

Pris: kr.179,90 (Bestillingsutvalget)

Thibert Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2014
En deilig hvit burgunder, som er fornuftig priset. 
Her får du mye vin for pengene! Er fra området 
 Mâconnais, litt sør for Cote de Beaune, hvor 
prisene fortsatt er moderate til sammenligning 
med lengre nord. Fyldig, med toner av epler og 
voks. Godt integrert eik, tørr, og med en fin og 
balansert syre. Lang behagelig ettersmak. En deilig 
vin.

Pris: Kr. 289,- (Bestillingsutvalget)
 

Carussin Asinoi Barbera d'Asti 2016
Dette er en ung og saftig barbera fra Piemonte. 
Floral på duft med mye røde bær og urter. 
God frukt og hint av eple i ettersmak. Frisk 
og  tiltalende vin med balansert syre, og bra 
lengde i ettersmak. Godt følge til skreien.

Pris: Kr.148,- (Basisutvalget) (Fås også som 
bag in box)

Kim Kr. Nordli

– Hvis du er så heldig å ha komfyr på hytta, er det mye god 
mat du kan lage i påska, mener Johnsen som fram til i fjor 
høst var ansvarlig for prosjektet «Arktisk Meny» i bransje-
organisasjonen Reiseliv i Nord. Han har også tidligere ledet 
kokkelauget i Tromsø. Er det noe han er vant til, og glad i, så er 
det nordnorske og lokale råvarer.

MØLJEPÅSKE
– Skreisesongen varer fra januar til et stykke ut i april, og det er 
fortsatt enkelt å få tak i både skrei, lever og rogn. Klassikeren 
mølja er enkelt å lage og smaker alltid like godt, mener han. 

For avvekslingens skyld anbefaler kokken å teste ut det som 
kalles rognjolk.

– Her skraper du rogna ren på yttersiden og klipper av 
tråder. Så vrenger du rogna forsiktig og deretter fyller du renset 
lever inn i rogna, gjerne tilsatt litt fersk chili eller hvitløk om du 
vil. Knyt den så igjen med en hyssing. Deretter pakker du rogna 
inn i plastfolie og legger den til å trekke i lettsaltet vann som 
har fått et oppkok.

Johnsen mener rongjolk setter en ypperlig spiss på det 
tradisjonsrike møljemåltidet. De enda mer avanserte går gjerne 
for fylte torskemager, men da er du avhengig av å få tak i skrei 
du kan sløye selv da torskemager er vanskelig tilgjengelig i 
fiskebutikken. Får du først tak i hele fisken anbefaler Johnsen 
stekte kjaker. Med så gode råvarer er det viktig å utnytte hele 
fisken.

TURSKREI
Skrei egner seg også ypperlig som turmat!

– Et godt alternativ til pølse på tur er papillotte med fersk 
skrei. Du lager de klare hjemme før du drar ut. Bruk et dobbelt 
lag med aluminiumsfolie av god kvalitet. Ta et fint fiskestykke, 
så gjerne litt lever, purreløk, løk og tilsett til slutt en liten skvett 
hvitvin eller eplejuice. Lukk så folien rundt innholdet, og det er 
klart på et øyeblikk når du legger det på bålet. 

Han sier at du kan gjøre måltidet enda mer mettende om du 
tilsetter potetbåter i pakningen.

– Men potene må være kokt på forhånd slik at de bare skal 
varmes sammen med fisken. Dette er et svært enkelt, godt og 
næringsrikt måltid ute på tur, sier Johnsen. 

Ønsker du en ekstra spiss på måltidet anbefaler han å legge 
en god og krydret pølse i bittesmå strimler i fiskepakken.

– Du trenger ikke bruke choritzo, det finnes etter hvert 
mange gode norske kryddepølsevarianter. 

TORSKETUNGER
For den litt yngre garde anbefaler Johnsen torsketunger. For 
å få dem ekstra sprø og unngå allergenene i hvetemel, bruker 
han gjerne cornflakes som panering. 

– Ha cornflakes i en dobbel pose, og bank eller rull en kjevle 
over slik at du knuser alt i småbiter. Tilsett litt salt og pepper 
og så visper du et egg som du vender torsketungene i for å få 
paneringen til å feste seg. Husk å vaske og tørke torsketungene 
først. 

Deretter stekes de med smør eller olje i stekepanne.
– Torsketunger serveres med remulade og råkostsalat. 

 Virkelig enkel og god hyttemat. 
For de som vil prioritere 

uteliv istedenfor kokkeliv i påska, 
anbefaler Jørn Eirik Johnsen også 
klassikeren baccalao.

– Den kan du jo enten kjøpe 
ferdig og bare varme den når 
dere kommer hjem fra tur, eller 
du kan lage en stor porsjon en av 
de første dagene, og senere bare 
varme opp. Baccalao er jo en av 
rettene som faktisk blir bedre etter 
å ha blitt varmet opp igjen.

Drikke til skreimølja

Fotograf: Mari Svenningsen / MatPrat  

Foto: Alexander Benjaminsen / MatPrat
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Skei ut med litt skrei
Skreisesongen er ennå ikke er over. Kjøkkensjef Jørn Eirik Johnsen har tips som kan parkere 
både påskelammet og grillpølsa, om du ønsker det.

Kjøkkensjef Jørn Eirik Johnsen



BONORDSKOLEN

Renovering av boligselskap Hammerfes
Hammerfest 20.mars / 
Tromsø uke 17

Teknisk aften med fokus på fasader Harstad uke 36

Innføring i styrearbeid og boligjus
Tromsø / Harstad
Dato ikke satt

I tillegg til disse kursene kommer det til høsten kurs i Budsjettering og praktisk styrearbeid  - fokus 
på vedlikeholdsansvar (Tromsø og Harstad), Portalkurs, og det er planlagt et frokostseminar om 
endringer i eierseksjonsloven med BONORDs jurist Amanda Skogsøy.

HVA NÅR

BONORD styrker staben på teknisk avdeling i 
Harstad og har ansatt Børre Isaksen som teknisk 
konsulent.

Isaksen er utdannet som tømrer og teknisk 
tegner. Etter 10 år som tømrer for  forskjellige 
 firmaer, tok han overgang han til staten, hvor 
han har jobbet de siste 20 år. I Statsbygg 
 spesialiserte han seg på drift og FDV, en 
 kompetanse han tok med seg inn i Cyberfor-
svaret hvor han arbeidet som EBA-koordinator 
(eiendom, bygg og anlegg) for region nord, 
og deretter videre inn i Forsvarsbygg som 
driftsplanlegger. 

På fritiden er Isaksen glad i friluftsliv, både av 

den motoriserte sorten på sin Honda CB1300 
X4, men spesielt skikjøring og kajakk.

– Da BONORD lyste ut stilling ved kontoret i 
Harstad, tenkte jeg at 
dette er helt i min gate! 
Forvaltning, vedlikehold 
og utvikling av sam-
mensatt bygningsmasse 
er et felt jeg jeg har 
jobbet mye med, og jeg 
ser frem til å bidra med 
denne kompetansen 
inn i BONORD, forteller 
Isaksen til Bolyst.

Ny medarbeider i Harstad

Ny medarbeider i HammerfestPopulært med 
borettslag

Styrekonferanse 
Hammerfest

På vårt kontor i Hammerfest er Fredrik Wedding 
ansatt som prosjekt -og byggleder. Wedding 
kommer til BONORD fra AF gruppen, hvor han 
arbeidet som formann på Melkøya. Han er 
av utdanning tømrer, med videreutdanning 
innen økonomi og administrasjon. Tidligere 
har  Wedding også arbeidet for det kom-
munale foretaket Hammerfest Eiendom med 
 prosjektoppfølging, særlig knyttet til områdene 
bad og kjøkken.

Som sin nye kollega i Harstad er Wedding 
friluftsentusiast som setter pris stor på jakt og 
fiske, men også den motoriserte typen i form av 
scooterkjøring. I tillegg er han en lidenskapelig 
ølentusiast og håndverksølbrygger, og har tatt 

denne lidenskapen et godt stykke utover hva 
hjemmebryggeren produserer.

– Jeg er en person som liker å ha mange 
jern i ilden, og stillingen hos BONORD virket 
interessant og utfordrende. Gamle BYBO har i 
alle år holdt en spesiell 
plass i Hammerfest, 
og å få jobbe sammen 
med og utvikle mange 
av boligselskapene 
vi alle kjenner, er en 
spesiell og spennende 
utfordring som jeg ser 
frem til, sier Wedding. 

3.februar ble det for andre gang avviklet 
styre konferanse i Hammerfest. Dagen var fylt 
med spennende innlegg og faglig påfyll for de 
fremmøtte tillitsvalgte. Konferansen er i tillegg 
ment som en viktig sosial arena hvor tillitsvalgte 
kan dele av egne erfaringer med andre i samme 
roller. 

– Det er viktig for BONORD å skape en god 
møteplass for de tillitsvalgte i våre forvalta 
boligselskaper i Hammerfest. Det synes jeg vi 
har lyktes få til med styrekonferansen og de kurs 
vi arrangerer gjennom året. Med bakgrunn i de 
tilbakemeldinger vi har fått etter årets konferanse, 
så synes det også som om de tillitsvalgte setter 
pris på dette, forteller avdelingsleder Inger Marie 
Kongsbak i BONORD Hammerfest.
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BBLiD – din personlige 
identitet hos BONORD 
26. januar 2018 var en merkedag for BONORD. 
Boligbyggelaget har vært en aktiv pådriver til 
videreutvikling av boligbyggelagenes data-
systemer nasjonalt, og innføringen av BBLiD 
(leses bbl id) er den nyeste satsingen. Denne 
ble lanseres sammen med tjenesten Min Side, 
som gir deg en enkel oversikt over dine enga-
sjement hos BONORD. Gjennom BBLiD får du 
også tilgang til alle de verktøy du har rettigheter 
til  eksempelvis Portalen, Plussplan, Bevar-HMS. 
Min side erstatter dagens portalfront og samler 
tjenestene helhetlig.

– Enkelt fortalt er BBLiD din pålogging til 
datasystemene hos BONORD. Påloggingen er 
personlig og brukes når du som styreleder eller 
styremedlem skal inn for å godkjenne fakturaer 
eller gjøre annet relevante oppgaver for ditt 
lag, men du har også tilgang på egne data 
som eksempelvis oppspart bonus i vårt fordels-
program, forteller funksjonseier og IKTleder i 
BONORD Kjell M Lekang.

Løsningen gjelder ikke bare styre medlemmer, 
men alle som er medlem hos BONORD. Som 
medlem får du opp informasjon knyttet til ditt 
medlemskap, beboerinformasjon, forkjøps-
rettsportalen og tjenester knyttet til fordels-
programmet til boligbyggelaget.

Samme BBLiD brukes også ved innlogging i 
BONORDs mobile App, enten for å se på dine 
medlemdata eller du ønsker via appen å gå til 
Min side (Portalen). 

– En kan sammenligne BBLiD med for 
 eksempel BankID eller din personlige innlogging 
for å lese aviser på nett, sier Lekang.

ENKELT Å FÅ DIN BBLID
Det er veldig enkelt å få sin BBLiD, for du logger 
ganske enkelt på som vanlig. Dette gjør du 
eksempelvis når du får en e-post om at du har 
fakturaer til godkjenning. Eventuelle meldinger 
får du direkte i skjermbildet, og så vil du deretter 
komme inn på Min side, hvor bl.a. du finner 
Portalen.

Neste gang du skal logge inn, gjør du det som 
vanlig med din BBLiD (brukernavnet og passordet 
du brukte ved første gangs innlogging i BBLiD). Til 
nå har mer enn 1600 etablert sin BBLiD, og tallet 
er forventet å øke raskt utover året. 

HAR DU LASTET NED BONORDS NYE APP?
Ha BONORD med deg der du ferdes. Så langt har 
mer enn 1.250 lastet denne ned. Ha alltid oversikt 
over ditt medlemskap og dine medlemsfordeler – 
rett i lommen. I tillegg har du tilgang til Min side 
og Portalen.

Har du ikke lastet den ned så finner du den 
enkelt på App-store (iOS) eller Google Play 
(Android) ved å søke på BONORD.

Som tidligere bebudet kommer BONORD 
med mange spennende nye tjenester for deg 
som medlem og som tillitsvalgt i styret. Det 
nye verktøyet for styrene har vi kalt ÅGE, som 
står for Årsoppgjør - Generalforsamling og 
Etterarbeid.
Gjennom dette ønsker vi å gjøre planlegging 
og forberedelse av årets generalforsamling 
eller årsmøtet enklere for ditt boligsselskap og 
styremedlemmene. Verktøyet gir deg mulig-

heten til se fremdriften i årsoppgjøret, og lette 
produksjonen som følger med dette. Dere vil 
finne både de oppgavene BONORD utfører og 
de oppgavene som styret selv må utføre. De 
ligger i en logisk rekkefølge, slik at styret til 
enhver tid har kontroll på fremdriften mot årets 
generalforsamling eller årsmøte.
Til hver oppgave er det en beskrivelse, slik at 
styret vet hva som skal gjøre, og du kan booke 
tidspunkt for generalforsamling eller årsmøte 

med deltagelse fra BONORD. I styreportalen 
finner du også maler for varsel, innkalling, 
protokoll, fullmakt osv. Vi anbefaler dere å 
bruke disse, da får du med deg alle  formaliteter 
som er viktig. Det er lurt å huske på at dette 
er offentlige dokumenter, så ryddige og 
f ullstendige dokumenter er viktig.
Årsoppgjøret vil være ferdig fra BONORD sin 
side i løpet av februar/mars, og tilpasser i 
forhold til booket møtetidspunkt.

BONORD lanserer ÅGE

Boligbyggelagene bygger flere boliger i borettslag 
enn i sameier, viser tall fra Norske Boligbyggelags 
Landsforbund (NBBL).
I 2017 ble det bygget 1402 borettslagsboliger, 
noe som utgjør 58 prosent i fordelingen mellom 
boliger i borettslag og sameier. Dette kommer 
fram i NBBLs årlige byggestatistikk.  Statistikken 
viser også at det nå er over 1.020.000 
 medlemmer i boligbyggelag.

TRENDEN SNUDDE I 2017
Prisveksten vi har hatt de siste årene har gjort det 
lønnsomt å investere i bolig. Derfor har sameier 
med mer fleksible utleiemuligheter blitt attraktive 
og etterspurt i markedet. Denne trenden er nå i 
ferd med å snu.
– Vi så det allerede 2016. Andelen borettslag 
som ble bygget steg i forhold til året før. Det betyr 
at markedet nå etterspør en måte å organisere 
boliger på som tilrettelegger for et stabilt bomiljø, 
sier Thor Eek adm. direktør i NBBL.

IKKE ET INVESTERINGSOBJEKT
Formålet med borettslag er å gi andelseierne 
en god plass å bo, ikke et investeringsobjekt. 
Derfor er det regler som hindrer hyppig utleie i 
borettslag.
– Noen opplever disse utleie-reglene som 
strenge, men de fører til at det er eierne som i 
hovedsak bor i borettslaget. De har interesse av 
å ta vare på boligen sin, bygningen og felles-
områdene, avslutter Eek.
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Har du kontroll over passordene dine?
Det er ingen som bryr seg om mine tilganger. Jeg har ikke noe som 
 interesserer andre tenker du sikkert. Stjeling av id og passord er noe som 
tilkommer naboen og ikke meg. Vel, du bør kanskje tenke om igjen. 

Mange har en eller annen gang registrert seg på et faglig, eller sosialt 
nettsted. Og disse nettstedene er det mange av. Kanskje hadde du bare lyst 
å registrere deg for å teste om det var noe for deg, og etterpå glemt hva du 
testet?

Et lurt sted å lete etter stjålet påloggingsinformasjon er på nettstedet 
 haveibeenpwned.com. Her oppgir du e-postadressen og du får raskt svar 
på når og hvor du er frastjålet opplysninger. Du har kanskje brukt ulike 
e- postadresser, men brukt samme passord så sjekk gjerne ut samtlige. Når du 
først er på denne siden har du mulighet til å registrere nyhetsbrev som gjør at 
du blir varslet om du blir frastjålet noen av disse opplysningene i fremtiden. 

Store tunge aktører i markedet blir med jevne mellomrom hacket og 
 frastjålet e-postadresser, passordhint, brukernavn, geografiske plasseringer 
og passord. I 2016 ble 164 millioner e-postadresser og passord fra LinkedIn 
 tilgjengeliggjort på det mørke nettet. Disse ble opprinnelig stjålet i 2012. 

Adobe fikk frastjålet 153 millioner brukeropplysninger i 2013 som  inneholdt 
opplysninger om e-postadresser, passord hint, passord og brukernavn. 
Snapchat fikk 4,6 millioner telefonnumre, brukernavn og geografisk plassering 
frastjålet i 2014. I 2012 ble et titalls millioner kunder av Dropbox frastjålet 
e-post og passord. Først i 2016 ble kunder de mente var i faresonen tvunget til 
å endre passord. Og slik fortsetter det i en lang liste med aktører og hendelser. 

Finner du ut at du står på listen over påloggingssteder med hacket 
 informasjon bør du straks endre passordet om du ikke allerede har gjort det. 

Det finnes flere nettsteder du kan oppsøke for å få veiledning på å lage 
sterke passord. Noen gode tips er å bruke to-faktor-autentisering, slik du 
 kjenner til fra BankID, der du har mulighet. 

Bruk minst 12 tegn i en kombinasjon av store og må bokstaver sammen med 
tall og symboler.

Ikke bruk datoer, navn, eller noe som kan assosieres med deg. Bruk heller 
ikke samme passord flere steder.

Utfordringene har vært å huske passordene og det er nok derfor mange har 
valgt enkle, men usikre passord. 123456 var det mest brukte passordet i 2016 
og stod for 17 prosent av passord som var hacket. 

For å huske sikre passord er det mange som bruker setninger som passord. 
De bør bestå av minst 5 ord. En setning er enklere å huske enn et komplisert 
passord. Samtidig inneholder den flere tegn enn det som anbefales. Da er det 
også enklere og naturlig å kombinere mellomrom, symboler og store og små 
bokstaver.

Noen registeringssider har maks antall tegn, men da 
kan man bruke forkortelser med riktig kombinasjon av 
setningen som passord. 

Så da gjenstår det bare å sjekke om du er på listen. 
Husk å endre passord.

IKTleder Kjell Magnar Lekang

Ifølge Folkehelseinstituttet har hvert tredje hjem 
problemer med fukt som kan lede til astma, 
allergier og andre sykdommer. Samtidig dør i 
gjennomsnitt 300 nordmenn årlig av radongass. 

– Den beste tiden å sjekke boligen for fukt, 
muggsopp eller radongass er nå i de kaldeste 
vintermånedene. Det har også en positiv helse-
effekt å lufte godt ut hjemme og holde en riktig 
innetemperatur, sier fagdirektør Espen Fuglesang 
i Norges Takseringsforbund.

FUKTEN KAN BLI HELSEPROBLEM
Ifølge Folkehelseinstituttet er de fleste av disse 

skadene i krypkjellere og uinnredede loft, men 
også i oppholdsrom hvor fuktskadene kan utgjøre 
et helseproblem er det fukt. Det er først og fremst 
luftveisplager som astma, pustebesvær, hoste, 
luftveisinfeksjoner, bronkitt samt eksem som 
forbindes med fuktige innemiljøer. 

Fukt- og muggsoppskader er ifølge Folkehelse-
instituttetansett som den viktigste negative 
helsefaktoren i innemiljøet.

MAX 22 GRADER INNE 
De fleste oppholder seg mye innendørs på 
vinteren, og vi varmer opp huset mer enn vanlig. 

Ifølge Folkehelseinstituttet bør ikke innendørs-
temperaturen overstige 22 grader. Dette kan «gi 
en betydelig reduksjon i antall personer som 
opplever tørr luft og andre inneklimaplager». I 
tillegg er det viktig å lufte godt ut noen minutter 
hver dag. Ikke la fukt fra dusj og klestørking få 
spre seg i oppholdsrom. Det finnes også gode 
produkter som fjerner fukt i innemiljøet. De 
såkalte luftavfukterne trekker til seg fukt samtidig 
som de blåser ut tørr luft.

BESTE TID FOR RADONSJEKK
– Hvert år forårsaker radon rundt 300 dødsfall i 

Norge. Enten du bor i et utsatt område eller ikke, 
er det lurt å få undersøkt huset for den lumske 
gassen. Det beste tidspunktet for å få utført en 
slik test er på vinteren, sier Fuglesang. 

Statens strålevern anbefaler målinger over 
minst to måneder i løpet av vintermånedene. 
Radongassen avgir stråling til lungene og er 
den viktigste årsaken til lungekreft i Norge 
utenom røyking. Det koster fra 400–600 kroner 
og  oppover å få utført en måling. Ifølge Statens 
 strålevern er også sjansen for å bli eksponert for 
den kreftfremkallende gassen større om vinteren. 
Da blir nemlig gassen oppkonsentrert i vårt 
 innemiljø og luftes i mindre grad ut. Radon kan 
verken luktes eller ses, og oppdages bare ved 
måling.

KART AVSLØRER RADON
Kommunen skal ha kartverk som indikerer 
områder som har berggrunn som kan avgi radon. 
NTFtakstmann i BONORD Ørjan André Nilsen 
anbefaler at man sjekker sitt lokale område.

– I Tromsø vet vi at det til dels er store 
 områder hvor det er fare for radon, det er også 
gjort  målinger av radon i både Harstad og 
 Hammerfest. Tromsø kommune har oppdatert 
informasjon som viser risikoområder. Disse finner 
man på kommunens hjemmesider. 

– Anbefalingen fra kommuneoverlegen er 
at om du har bolig med oppholdsrom i de 
tre laveste etasjene over bakkeplan eller i 
 underetasjer, måler radonkonsentrasjonen. Det 
er kun  gjennom måling i egen bolig man får vite 
 radon konsentrasjonen. Det kan være store lokale 
variasjoner av radon, så selv om naboen har målt 
lave verdier, kan det være over tiltaksgrensen 
(100 Bq/m3) i ditt hus. Mengden radon i bygg 
kan også variere over tid. 

Målingen foretas enkelt ved bruk av en sporfilm 
og vinteren fra oktober og utover er tiden for å 
gjøre dette. 

SJEKK VED REOLER OG BILDER
Ifølge Fuglesang er vintermånedene godt egnet 
til å avsløre fukt og kondens som dannes i 
 oppvarmede rom der reoler, skap og bilder står 
inntil en yttervegg. Spesielt soverommet, der 
sengegavlen ofte står inntil en kald yttervegg, 
er utsatt for kondens som dannes der fuktig luft 
møter kald yttervegg.

– Dette er ofte en kilde til muggsoppvekst, 
noe som er svært negativt for inneklimaet, sier 
fagdirektøren i Norges Takseringsforbund.
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Hvert tredje hjem sliter med 
helseskadelig fukt
Eksperter mener at de kaldeste vintermånedene er den beste tiden å sjekke boligen for fukt, 
muggsopp eller radongass.
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mennesker som har opplevd brann hjemme.
– Når vi som er skadeinspektører i de 

 forskjellige forsikringsselskapene er ute ved en 
storbrann som har rammet mange leiligheter, er 
det titt og ofte vi støter på beboere som ikke har 
innboforsikring. De må ofte søke om økonomisk 
nødhjelp hos NAV for å komme seg gjennom de 
første dagene. Hvilke økonomiske problemer og 
vanskeligheter de kan få i hverdagen etterpå, er 
det jo lett å forestille seg, sier hun.

– Å droppe innboforsikring er å gamble med 
egen privatøkonomi, hevder Heyerdahl.

HØYERE KOSTNADER
Den erfarne skadeinspektøren peker på at en 
lite kjent del av innboforsikringen er dekning 
av kostnader til et annet bosted hvis boligen er 
ubeboelig etter skade.

– Må du ut på leiemarkedet en stund, 
kan det hende du får merkostnader som en 
 inn boforsikring vil kunne dekke, sier hun.

Tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge 
viser at det i perioden mellom 2007 og 2016 ble 
gitt erstatninger for over 3,3 milliarder kroner for 
brannskadet innbo alene.

Målingen ble gjort 15.–22. august 2017. Det ble 
gjennomført 1.022 intervjuer per web av Norsk 
Gallup / Kantar TNS for forsikringsselskapet If. 
Resultatene gir et representativt bilde av Norges 
befolkning (15 år +). 

If blir ny leverandør av 
Forsikring for medlemmer
Med det får medlemmene en enda bedre forsikringsavtale med flere fordeler, raskere 
 skadeoppgjør og mulighet for bonusopptjening.

If er boligbyggelagenes nye leverandør til 
Forsikring for medlemmer. Dette er en avtale som 
boligbyggelagene er svært fornøyd med. 

– If har levert en totalforsikring for borettslag 
og sameier, og sånn sett vært vår samarbeids-
partner i over 60 år. Når selskapet i tillegg skal 
levere privatforsikring for våre medlemmer, betyr 
det at If nå blir en totalleverandør – noe som er 
gledelig for alle parter, sier Marie Brekke Karlsen, 
som jobber med forsikring i Boligbyggelagenes 
Partner.

UNIKE PRODUKTER
Medlemmene får flere fordeler hos If, 
for  eksempel har selskapet utviklet en 
rekke  produkter som er helt unike for 
 bolig byggelagenes medlemmer, og som bare 
tilbys gjennom Forsikring for medlemmer. 
Blant annet får du 50 prosent bonus på din 
første  bil forsikring. If har også maks 10 prosent 
bonustap ved skade uansett hvilken bilforsikring 
du velger. Du får i  tillegg svært gode priser på 
innbo forsikring. Bor du i et borettslag som er 

forsikret hos If og er kunde hos Forsikring for 
medlemmer, betaler du bare én egenandel ved 
innbrudd. Nytt med  forsikringsavtalen er dessuten 
at du tjener to prosent bonus når du kjøper 
forsikring på nett. 

BEST I KÅRING
I tillegg til å kunne tilby gode priser på forsikring, 
kan If også skilte med prisen «Norges beste 
kundeservice uansett bransje» som selskapet 
fikk tildelt i fjor. Prisen gis på bakgrunn av 

en  omfattende kundeundersøkelse som ble 
 gjennomført av Kantar TNS, og gir stor prestisje i 
kundesenterbransjen.

– Profesjonelt skadeoppgjør er den viktigste 
delen av forsikring. If behandler 270.000 skader 
årlig, og rundt 60 prosent av skader knyttet til 
reise og eiendom blir ferdigbehandlet innen to 
døgn. Det er en service jeg er glad for at våre 
medlemmer nå kan benytte seg av, sier Karlsen.

If er altså et trygt og godt selskap som nå blir 
leverandør av Forsikring for medlemmer, men 
fortsatt er det du som kunde som bestemmer 
hvor du skal være forsikret.

Vil du vite mer?
• Gå inn på forsikringformedlemmer.no for 

å lese mer, chatte med en kunderådgiver 
eller sende en e-post.

•  Ring 22 42 85 00 for å få et godt tilbud 
på din forsikring.

If Start gratis i et år
Ungdomsforsikringen If Start er for deg 
under 26 år. Dette er en startpakke som 
inneholder innbo-, reise og ulykkes-
forsikring. Denne får du som medlem av 
BONORD helt gratis det første året. 

Svært god pris på innboforsikring!
Medlemmer av BONORD får svært gode 
priser på innboforsikring gjennom den nye 
avtalen. For en standard innboforsikring 
betaler du fra kr 79 i måneden dersom du 
bor utenfor Oslo, og fra kr 89 i måneden 
dersom du bor i Oslo. Det er opptil 31 
prosent rimeligere enn vanlig pris.  

Det er enkelt å bytte forsikringsselskap!
• Du kan når som helst bytte 

 forsikringsselskap. Oppsigelsestiden 
er en måned.

• Ditt nye forsikringsselskap vil ordne 
med oppsigelse og overføring av dine 
forsikringer.

• Ditt gamle forsikringsselskap vil 
 tilbakebetale all skyldig forskudds-
betalt premie, uten gebyrer. 
Det er altså helt gratis å bytte 
 forsikringsselskap.

Kilde: Forsikringsavtale.no

Hver tiende i borettslag sier de ikke har 
 innboforsikring, viser en landsomfattende 
spørreundersøkelse Norsk Gallup har gjort for 
forsikringsselskapet If.

– Tallene er bekymringsfulle, men jeg er 
ikke overrasket. Vi opplever ganske ofte ved 
 branner der flere boenheter får skader, at det er 
én eller flere som ikke har innboforsikring, sier 
 admini strerende direktør Svein Dalsbø i BONORD. 
 Bolig byggelaget har i dag 22.500 medlemmer.

– MÅ STARTE PÅ NYTT
– Vi har sett mange eksempler på hvor dramatisk 
det kan bli, og hvilke økonomiske konsekvenser 
det får dersom du mangler innboforsikring. I 
BONORD forvalter vi over 350 borettslag og 
sameier, og vi opplever til tider beboere som må 
flytte hjemmefra på grunn av at leiligheten er 
ubeboelig som følge vann- eller brannskader. Ved 
brann risikerer du å miste praktisk talt alt du eier, 
og du må starte på nytt, sier Dalsbø.

Han tror det kan være flere grunner til at 
enkelte ikke har innboforsikring: Noen er unge og 
i etableringsfasen med presset økonomi. Andre 
misforstår, og tror at innboforsikring blir dekket 
over felleskostnadene i borettslaget. Men det 
er bare selve bygningsmassen, det vil si skallet 
du bor i, som er forsikret gjennom borettslaget.  
 Innboforsikringen må du sørge for å ha i orden 
selv.

Ifølge Finans Norges  innbokalkulator vil innboet 
i en leilighet på to rom og 
 kjøkken for to personer 
gjerne ha behov for et 
 forsikringsbeløp på  mellom 
540.000 og 1.360.000 
kroner, avhengig av standard. 
Beløpet tilsvarer maksimal 
 erstatning dersom alt innbo 
skulle gå tapt i brann. Verdien 
på innboet speiler ofte 
 økonomisk evne.

TRENGER HJELP FRA NAV
Skadeinspektør Grete 
 Heyerdahl i If har truffet og 
snakket med  hundrevis av 

Mange i borettslag risikerer å stå nærmest på bar
bakke økonomisk etter brann.

En av ti mangler
innboforsikring

FAKTA
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Rigget for sommersesong
Til tross for iskalde minusgrader er gjengen i Byggesystemer allerede klare for sol og sommer, og definitiv 
høysesong for virksomheten.

BYGGESYSTEMER AS TROMSØ, HARSTAD 
OG FINNSNES

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt
byggesystemer.no

PARTNER

– 18. mai braker det normalt løs, men alt 
 avhenger av været. Får vi tidlig varme istedenfor 
snø er det ikke så mye som skal smelte vekk, så 
da kan sesongen kanskje starte tidligere. Når 
det er sagt er det jo heller ikke uvanlig at det 
meste av snøen kommer i april. Vi får bare ta det 

som kommer, sier daglig leder Lars Iver Larsen i 
 Byggesystemer Tromsø muntert.

LEIER TINEUTSTYR
Tross alle minusgradene forklarer han at det alle-
rede er begynt å tine nede i jorda. Jordvarmen 

presser frosten opp og gjør at mange har fått 
vannet frosset i de siste ukene.

– Den siste tiden er det mange som har 
 kommet for å leie utstyr slik at de får tint rør. 
 Spesielt hyttefolk eller de som bor litt utenfor 
byen.

Lars Iver Larsen og kollegaene hans kan hjelpe 
med en imponerende og variert mengde utstyr. 
Trafikken er god året rundt, ikke minst siden 
Byggesystemer er stor på bedriftsmarkedet som 
driver med bygge- og anleggsvirksomhet både 
inne og utendørs året rundt.

– For privatkunder går det om vinteren mest i 
utstyr i forbindelse med opp-pussingsprosjekter, 
for eksempel diverse sager og verktøy. Men nå 
starter den store sesonger for blant annet lifter 
og minigravere for utendørs vedlikehold og annet 
utearbeid, forteller Lars Iver Larsen.

STILASSPESIALIST
For Byggesystemer har stillas alltid vært 

hovedproduktet. Deretter kommer liftene. Men 
Byggesystemer leier ut mye du kanskje ikke tenkt 
på at det går an å få tak i på døgnbasis, som for 
eksempel partytelt med stoler og bord. 

Byggesystemer har vært BONORD-partner 
siden 2014 og har avdelinger i Harstad og på 
Finnsnes hvor medlemmer får 20 prosent rabatt. 
I tillegg har Byggesystemer avdelinger i Alta, 
Vesterålen, Lofoten, Bodø, Helgeland og Oslo. 

– Byggesystemer er et nordnorsk firma og vi 
ble etablert i 1975. Vi er spesialist på utstyr til 
nordnorske forhold, og har stort sett det samme 
vareutvalget ved samtlige avdelinger i nord. Er 
spesiell. Ved den avdelingen leier vi kun ut stillas, 
forteller Larsen.

KVALITETSUTSTYR
Byggesystemer har egen verkstedavdeling med 
egne ansatte som vedlikeholder og reparerer alt 
utleieutstyret.

– Vi erfarte tidlig at det lønner seg å kjøre 
prima kvalitet på det som skal leies ut. Kjøper 
du billig utstyr ender du bare opp med å måtte 
reparere på det hele tiden, forklarer Larsen.

Han anbefaler egne websider for de som lurer 
på hva slags utstyr som er mulig å leie, siden 
maskinparken begynner å bli svært stor. 

– Mange skal i gang med et eller annet 
utendørs i sommer. Vi har egen vakttelefon for 
å kunne gi råd og veiledning på utstyret om det 
skulle oppstå problemer. Vi anbefaler folk som 
plages med et eller annet om å ta kontakt framfor 
å bli forsinket med å levere inn utstyr. Vi hjelper 
så godt vi kan, sier Larsen.

Han har både enkeltmedlemmer og hele 
borettslag eller sameier på kundelisten.

Lars Iver Larsen er daglig leder ved  Byggesystemer 
i Tromsø. Her med noen miniatyrutgaver av 
 utstyrsparken. 

Denne gjengen er allerede klare for sommer-
sesongen. Fra midten av mai pleier det å være 
fullt kjør.
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Haneseth forbedrer 
BONORD-avtalen

IT-leder Svein-Arne Ludvigsen forteller at de den 
siste tiden har satt seg veldig godt inn i alt som 
omhandler etablering av ladepunkt for elbiler. 

– Så ser vi også at mye kan være likt fra 
borettslag til borettslag, men har likevel erfart at 
hvert tilbud til hvert lag må spesialtilpasses.

SJEKKER MED E-VERKET
Han forklarer at Haneseth alltid begynner med 

å undersøke hvor stor strømeffekt de ulike 
 borettslagene har tilgang til. 

– Så sjekker vi hva som er mulig å få tilgang 
til og hva det vil koste. I alle tilfeller kan vi levere 
løsninger som både er skalerbare og justerbare. 
Med skalering mener jeg at vi kan legge til nye 
punkt fortløpende. Med justerbar mener jeg at 
vi kan sørge for at laget ikke når maksgrensen 
på  tilgjengelige strømressurser ved at for mye 

står på samtidig. Vi kan sette på et system som 
regulerer bruken slik at ingen går fri.

– Betyr det likevel at elbiler skal kunne lades til 
alle døgnets tider?

– Ja, og i de aller fleste tilfeller, sier Ludvigsen.

GIR GODE RÅD
Han opplyser at Haneseth har gode og 
 kompetente rådgivere som kan bistå for å hjelpe 

Haneseth Gruppen i Harstad forbedrer avtalen sin med BONORD, og gir nå enda bedre materiellpriser til 
BONORDS medlemmer og borettslag. De har også skaffet seg spisskompetanse for utfordringer borettslag 
kan komme ut for. Aktuelt nå er ladepunkt for elbiler.

borettslagene til å få ned strømforbruket.
– Vi har allerede byttet en god del armatur i 

ulike borettslag i Harstad over til LED. Det betyr at 
de bruker betydelig mindre strøm. I tillegg setter 
vi på sensorer slik at lysene slukkes i fellesareal 
når det ikke er folk der, forklarer Ludvigsen. 

Han er glad for at Haneseth er BONORD-
partner, og sier at boligbyggelagene og deres 
medlemmer er gode kunder. De oppnår mellom 
10 og 20 prosent rabatt på materiell og tjenester.

– Vi har vært partner med tidligere HaBo og 
nå BONORD i en årrekke, og kjenner godt de 
 utfordringer som borettslagene kan støte på, 
 forteller Svein-Arne Ludvigsen. Han  jobber for 
øvrig 50 prosent som IT-leder i  konsernet og 
50 prosent som  avdelingsleder svakstrøm for 
 Haneseth  Harstad. Ludvigsen har tidligere vært 
daglig leder i  sistnevnte  selskap.

LEDENDE I NORD
Hanesethgruppen ble etablert i 2006, men 
selskapets historie går helt tilbake til 1959 da 
K. Haneseth AS ble stiftet. Selskapet er i dag et 
ledende elektrokonsern i Nord-Norge med 24 
selvstendige aksjeselskap tilknyttet gruppen, 
fra Kirkenes i nord til Mo i Rana i sør. Fagfeltet 
 spenner fra automatisering og driftskontroll, 
elektro, VVS, telekommunikasjon og sikkerhets-
tjenester. 

HANESETH HARSTAD AS
Elektro og installasjon

10-20 % rabatt
haneseth.no| 77 01 64 00

PARTNER

Fra 1. januar 2018 er Hanesethgruppen 
 totalteknisk leverandør.

Selskapets visjon er å være markedsleder i 
Nord-Norge, med fokus på nyttige muligheter og 
løsninger, ikke bare for kundene men også for 
egne ansatte. 

– Selskapet er fortsatt i utvikling og vi vurderer 
videre etableringer i Nord-Norge, sier Ludvigsen.

Her nede på kaia i Harstad ligger Haneseth Harstad, som er BONORD-partner og et selskap i 
 Hanesethgruppen. Foto: Kim Kr. Nordli

Haneseth Harstads montører har allerede gjort mye jobb for boligselskaper i Harstad. Foto: Haneseth Harstad

Både ved nybygg og oppgraderinger er 
 Hanesethgruppen tilgjengelig leverandør for en  rekke 
ulike løsninger. Foto: Haneseth Harstad



Konkurranse:
Send svaret til: BONORD, postboks 6156, 9291 Tromsø,  
merk konvolutten Barnesida.
Vinnere forrige nummer: Theodor Johan Figenschau Fors-Falkeng i 
Harstad  og Alfred Angell i Tromsø. 

Sett strek til hvor du finner disse insektene og krypene:

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

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

4 5

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

1 2 3

Hvis du ikke ønsker å bruke app, kan du bruke det vanlige medlemskortet som før.

Få enkelt oversikt over 
alle medlemsfordeler 
i appen.

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

Med BONORD i lommen

Slik kommer du i gang med appen

34 BARNESIDA

Ny vri på pinnebrød – kanelsnurrer på bål
 

Ingenting er som å avslutte en lang tur rundt bålet og grille pinnebrød. 
Enda bedre blir det når du lager kanelsnurrer på pinne. Lag deigen klar på 
forhånd og ha den med i tursekken sammen med en boks mykt smør, kanel 
og  sukker, så kan alle lage sine egne kanelsnurrer. Smaker nydelig med en 
varm kopp kakao. Oppskriften gir cirka 10 pinnebrød.

Slik gjør du
Bland sammen mel, bakepulver, sukker og salt i en bolle. Tilsett smeltet 
smør og vann. Rør sammen til du har en jevn deig. Ha deigen i en matboks.

Bland sukker og kanel og putt det i en pose. Ta med litt smør og en pensel 
i sekken.

Når dere har fått laget bål tar du en håndfull deig, ruller den ut til en lang 
og tynn pølse og surrer den rundt pinnen.

Pensle pinnebrødet med smør og dypp det i kanel- og sukkerblandingen.
Grill kanelsnurren over bålet og nyt den sammen med en varm kopp 

kakao.

Tips! Om du vil ha en søtere variant kan du bruke bolledeig, istedenfor 
 pinnebrøddeig.

  
5 dl sammalt hvetemel, finmalt
2 ts bakepulver
2 ss sukker
0.5 ts salt
100 gram smør
1.5 dl vann

TIL GRILLINGEN:
5 ss smør
5 ss sukker
2 ss kanel

Vitser:
Hvorfor legger høner egg?
Hvis de hadde kastet dem ville de blitt knust.

– Pappa, pappa, hvem er det som skriker på kjøkkenet? 
– Det er mamma som pisker eggene.

Hvordan fanger man kaniner?
– Man setter seg bak et tre og lager gulrotlyder.

"



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-SPORTNYHET! 

UNGDOMSFORSIKRING FOR DEG 
UNDER 26 – GRATIS FØRSTE ÅR!

GRATIS
FORSIKRING

I ETT ÅR

Forsikring for medlemmer har inngått et samarbeid med If, Nordens største skadeforsikringsselskap. 
Med våre 570.000 medlemmer i ryggen betyr det at vi får et bedre forsikringstilbud, og enda flere fordeler. 
Som for eksempel If Start, markedets beste forsikringspakke for unge. Nå kan du få innbo-, reise- og ulykkesforsikring gratis første år 
– uansett hvor i Norden du bor eller studerer. If kundeservice er kåret til Norges beste. Ta kontakt for en gjennomgang!

     Innbo med tyveriforsikring
     Helårs reiseforsikring i hele verden fra Europeiske 
     Ulykkesdekning med behandlingsutgifter  
     Avbruddsdekning ved studier 

Du får gratis If Start ved registrert If Start-skjema. 
Sjekk forsikringformedlemmer.no eller ring 22 42 85 00

• 
• 
• 
•  



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

KUN
5

IGJEN!

77 61 20 00
kunde@ishavskraft.no

ishavskraft.no

Avtalen forutsetter opprettelse av Avtalegiro eller eFaktura.

Som BONORD medlem kan du få 
en av Norges beste strømavtaler.

FÅ VÅR
BESTE
AVTALE.
Send SMS med kodeord TILBUD til 2258.
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Å bo ved havet gjør noe med oss

Oppdag det selv

Oppdag livets skattkammer

Ta kontakt med Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553/bm@bonord.no eller Tone Trøite, tlf. 917 76 377/tt@garanti.no  
Besøk oss også på brovingen-harstad.no eller på Facebook @brovingenbrl

Det sies at rastløsheten glir av deg i møte med havet. 
Fra din «brovinge» kan du nå få havet som nærmeste nabo når Brovingen borettslag 

kommer med 28 kvalitetsleiligheter ytterst på kaikanten i Samasjøen.

10
SOLGTE

Magisk utsikt – Det kommer aldri noen foran   •   Gjennomgående leiligheter med balkong på begge sider  
Vannbåren varme og elbil-ladning   •   Nærhet til sentrum og store arbeidsplasser

Unik finansiering – Avdragsfrihet og lang nedbetalingstid

BJERKAKERSJØPARK.NO

SALGSTART

Borettslaget

Bjerkaker Vest

er nå for salg!

KONTAKT MEGLER FOR MER INFO:
Ruth Norstrøm tlf. 98 25 91 02 / Kristian Ytreberg tlf. 95 89 33 79

• Bjerkaker Vest er 4. salgstrinn i  
Bjerkaker Sjøpark

• Sentralt på vakre Bjerkaker på 
Sørtromsøya

• Priser fra 1.990.000,- til 9.290.000,-  
+ lave omk.

• 1-4-roms leiligheter  
fra 36-150 kvm BRA

• Mange vestvendte leiligheter med 
flott utsikt

• Sjøpark med strand og brygge 
utenfor døra

• Gulvvarme og hvitevarer er 
inkludert

• Frodig og skjermet hage

BYGG A

ILLUSTRASJON, UTSIKT MOT SØR-VEST FRA 7. ETASJE

9



HASSELBERG TRANSPORT AS
Lagring og pakkemateriell

15% rabatt på lagring og pakkematriell
hasselberg.no | Tlf: 77 63 33 33

IMI TROMSØ BEGRAVELSESBYRÅ
Bistand ved dødsfall

Medlemspriser
imitromso.no | Tlf: 77 66 25 00

NORENGROS TROMSØ OG HARSTAD
Kontor, data og møbler

20% rabatt på alle varer
norengros.no | Tlf: 77 75 26 26 / 08522

DEKK1
Dekk, felg og dekkhotell

5 % bonus og rabatt på hele utvalget
dekk1.no| 03355

ISHAVSKRAFT
Energi og miljø

Medlemspriser
ishavskraft.no | 77 61 20 00

POWER
El-artikler

5 % bonus på alle varer i utvalgte butikker
power.no | 21 00 40 00

FORSIKRING FOR MEDLEMMER
Alle typer forsikring

Medlemspriser, 18 % samlerabatt.
forskringformedlemmer.no | 03712

BLIKKENSLAGER - TOM DREYER
Beslag og ventilasjon

10-20 % rabatt.
blikkenslagerdreyer.no | 77 67 35 88

GLASSMESTER APPELBOM AS
Glass og solskjerming

10-25% rabatt
aappelbom.no | 47 46 49 00

HANESETH HARSTAD AS
Elektro og installasjon

10-20 % rabatt
haneseth.no| 77 01 64 00

JM HANSEN ELEKTRISK
Elektro og installasjon

5-20% rabatt
jmhansen.no | 77 66 55 00

VVS 24
Rørlegger, vann og avløp

20 % på garnityr og rørdeler.
vvs24.com | 77 69 02 00

LAMPEHUSET
Belysning

5 % bonus på alle produkter
lampehuset.no

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

ALL-TJENESTE AS
Renhold og vaktmestertjenester

12,5 % rabatt på ordinære priser
all-tjeneste.no | 77 61 50 50

BYGGESYSTEMER AS TROMSØ, HARSTAD 
OG FINNSNES

Utleie lifter og maskiner

20 % rabatt
byggesystemer.no

G-MAX OG G-SPORT
Sport og fritid

10 % rabatt på ordinære priser
gsport.no

TRYGG VAKT AS
Alarm og vakthold

Medlemspriser
tryggvakt.no | 77 61 03 00

NOVA INTERIØR TROMSØ OG HARSTAD
Kjøkken, bad og garderobe

25-30 % rabatt
nova-group.no

TILBORDS
Kjøkken og hjem

10 % rabatt, 5 % bonus
tilbords.no

REKVE PLEYM & CO DA
Advokattjenester

25% rabatt
rekve-pleym.no | 77 75 12 00

HÅLOGALAND TEATER
Kultur

Opptil 35 % rabatt.
ht.tr.no | 77 60 64 00

MODENA FLISER
Fliser

10 % rabatt på ordinære varer
modena.no | 977 19 650

REMIKS MILJØPARK AS
Renovasjon

Medlemspriser
remiks.no | 77 60 19 00

JACOB FRIIS UR OG OPTIKK
Ur og optikk

10-25% rabatt
jacobfriis.no | 77 68 31 35

U R M A K E R  &  O P T I K E R

E T B L .  1 9 0 3  

HURTIGRUTEN
Reiser

5 % bonus - Norskekysten
bi-reiser.no | sorvestreiser.no

THON HOTELS
Hotell

12 % i Norge og Sverige
thonhotels.no | 815 52 442

CERTEGO
Låsesmed og låseprodukter

20% rabatt på ordinære priser
certego.no | 09145

HUSK Å  AKTIVERE 
 KORTET DITT!

MED BONORD 
 APPEN HAR 
DU ALLTID 
MEDLEMSKORET 
MED DEG!



garanti.no
T: 77 60 32 00

Å selge i borettslag
Sjansen er stor for at vi i GARANTI Eiendomsmegling allerede har solgt leiligheter i ditt borettslag.

For deg som vurderer å selge, er det en fordel å velge en megler som både har lokalkunnskap

om ditt nabolag, og er en borettslagspesialist.

Det hele starter uforpliktende med en verdivurdering. 

kontakt oss på garanti.no

GARANTI EIENDOMSMEGLING 
- borettslagspesialisten

GARANTI HAMMERFEST 
Strandgata 16 
hammerfest@garanti.no

GARANTI TROMSØ 
Nerstranda senter, 4. etg.
tromso@garanti.no

GARANTI HARSTAD
Magnusgate 1
harstad@garanti.no

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B 
Blad


