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BONORD har anbefalt at boligselskapene tar ansvar 
og legger til rette for lading av elbiler. 
Svein Dalsbø, administrerende direktør
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Salget av el-biler og hybrider i Norge har gått gjennom taket de siste to 
årene. I 2018 var mer enn hver fjerde nye personbil som ble solgt en 
 nullutslippsbil, og tar vi med hybridene er salget av nye elbiler oppe i 
40 prosent. I 2017 økte den norske personbil bestanden med 
mer enn 41 000 nullutslippsbiler, som gjør at Norge 
er i verdenstoppen i salg av nullutslippsbiler sett i 
forhold til det totale nybilsalget.

Det er ingen grunn til tro at dette vil avta 
 framover, selv om de fordelene som  elektriske 
biler har avgiftsmessig, nok vil endre seg. 
Totalt sett er denne utviklingen svært 
 velkommen, da dette vil bidra positivt til å løse 
en del av de miljøutfordringene vi står overfor. 
 Imidlertid medfører det økte antallet el-biler 
noen praktiske utfordringer for  eksisterende 
boligselskaper. Kjøpere av bruktboliger vil i økende 
grad etterspørre ladestasjoner når boliger omsettes. 

Vi tror at det er en reell fare for at eksisterende bolig-
selskaper vil bli vurdert som mindre attraktive, om man ikke legger 
til rette for dette. På sikt vil en slik utvikling kunne bli svært negativ, og 
det kan i verste fall utvikles et boligmarked med A og B-lag. Dette må vi i 
felleskap gjøre vårt ytterste for å unngå!

Mange unge velger borettslag som startbolig, da disse som brukt-
leiligheter er rimeligere i pris enn nyboliger, er mer romslig i størrelse, og 
egner seg for egeninnsats slik at man får den boligen man ønsker seg 
og på samme tid øker egenkapitalen. Ungdommen er gjennomgående 
svært miljøbevisst, og for denne gruppen vil ofte bildeling eller elektrisk 
bil være det foretrukne alternativ. Dette innebærer at dette er en gruppe 
som særlig vil etterspørre ladeplasser.

BONORD har over noen tid sett at dette vil komme sterkere og sterkere, 
og vi har fokusert på lading og elbiler blant annet i tidligere lederartikler, 
samt i kveldskurs i BONORDskolen og på styrekonferansene.

Noen boligselskaper har vært tidlig ute og tatt utfordringen, og det er 
svært positivt at det er bygget kapasitet for lading av mer enn 1000 

 elbiler i tromsøområdet i det siste året. Dette til tross, så er det fortsatt 
en vei å gå før man er i mål med satsningen. Vi mener at 

mange flere lag er nødt å ta inn over seg at elbiler er 
noe som er  kommet for å bli. 

BONORD har anbefalt at boligselskapene tar 
ansvar og legger til rette for lading av elbiler. 
På den måten har man kontroll på infra-
strukturen, noe som gir trygghet mot brann og 
sikrer nødvendig service på anlegget. Vi kan 
bistå styrene med å planlegge både infra-
struktur og investering om ønskelig.

Det er ikke ofte vi sier Look to Oslo, men på ett 
område har Oslo kommune vært flinke. De har 

hatt en egen satsning og tilskuddsordning for byens 
beboere på miljøtiltak, i tillegg til ENOVA. Dette har 

blant annet vært på solfangere og solceller, og elbiler. 
Totalt bevilger Oslo kommune penger til 8000 nye ladestasjoner i 

borettslag i Oslo. Dette er en tredobling av tidligere støttenivå, og betyr 
at det pumpes inn 59 millioner ferske kroner inn i elbilsatsningen fra 
2018. Til sammen skal de bruke 99 millioner kroner i neste økonomi-
periode. Dette fortjener behørig applaus, og er etter vår vurdering helt 
rett tenkning. BONORD mener dette er et eksempel til etterfølgelse for 
kommunene Hammerfest, Tromsø og Harstad. 

Vi har spilt dette inn til politikere i Tromsø, men et liknende fond har man 
ikke fattet interesse for i miljøbyen Tromsø. 

Vi vil påpeke at det er ikke for sent å snu i denne saken, og BONORD er 
klar til å bistå dersom kommunene ønsker dette i forhold til våre 370 
forvalta boligselskaper!
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Et mangfoldig borettslag med leiligheter i mange ulike størrelser, og alle 
BONORD sine trygghetsordninger kommer straks for salg i Harstad. 

Bygger 24 nye leiligheter 
på Seljestad

Tomta som er på nærmere to mål, får et 
leilighets bygg i fire etasjer, med leiligheter i 
mange ulike typer og størrelser. De minste er 
2-roms på rundt 45 kvadrat, og de største er 
4-roms på 115 kvadratmeter. 

3-romsleilighetene kommer i tre ulike typer fra 
62 til 77 kvadrat og 4-romsleilighetene er enten 
90 eller 115 kvadrat. I 3- og 4-romsleilighetene 
er det god garderobeplass med «walk-in-cloaset» 
som standard.

KORT BYGGETID
– Dette bygges som modulbygg som er blitt en 
anerkjent og foretrukket metode for leilighets-
bygg, sier Bjørn Mathisen, som er regiondirektør 
ved BONORDs kontor i Harstad. 

I praksis betyr det at leilighetene bygges 
 komplett ferdig innendørs, helt ned til maling, 
listverk, el-uttak og fastmontert innredning, før de 
fraktes med båt til Harstad.

Fremme på tomta monteres modulene som et 
byggesett, og så legges utvendig kledning på.

Her er fasaden som vender mot vei i lett skumring.

Slik er  planløsningen 
for de største 
 leilighetene.

Bak eiendomsmegler Tone Trøite i Garanti, teknisk konsulent Børre Isaksen i 
BONORD, og tomteeier Jarle Ytterstad skal 24 nye boliger bygges i Harstad. I dag 
står det to eneboliger på tomta. Disse skal rives.

Slik ser baksiden av den nye boligblokka på Seljestad ut.

Beliggenheta er helt 
 perfekt, og her har vi fått til 
romslige leiligheter med en 
god planløsning.
Bjørn Mathisen, regiondirektør BONORD Harstad.

– Fordelen med dette er blant annet at bygge-
tiden går ned. Byggingen av leilighetene starter 
samtidig med at grunnarbeidene starter i tomta. 
Vi bruker en meget anerkjent leverandør som har 
spesialisert seg på det norske markedet, forklarer 
Mathisen. 

 
HEIS OG GARASJE
Leilighetsbygget får parkeringsgarasjer i 
 kjelleren. Hver eneste leilighet får vannbåren 
varme, garasje plass og sportsbod i kjelleren, og 

 bygningen har selvsagt heis. 
Området hvor det moderne leilighetsbygget 

kommer, ligger svært sentralt, en kilometer sør for 
Harstad sentrum. En ti minutters spasertur er det 
du trenger for å komme deg midt i byen, og det er 
også i gangavstand til de største arbeidsplassene 
i kommunen.

– Beliggenheta er helt perfekt, og her har vi fått 
til romslige leiligheter med en god plan løsning. 
Det er lenge siden det er bygd denne typen 
leiligheter på Seljestad, sier Mathisen.

I atriumet bak leilighetsbygget blir det en 
lun og avskjermet lekeplass og felles uteareal 
for beboerne. I tillegg har alle leilighetene 
overbygde balkonger, som vil være enkle å lage 
til lune vinterhager gjennom innglassing, om 
man ønsker det.

MAISALG
– Salgsstart er planlagt i midten av mai, 
og  leilighetene selges med forkjøpsrett for 
BONORDs medlemmer. For dette borettslaget 

Innendørs gir en god planløsning romslige leiligheter.

tilbyr vi alt av BONORDs forsikrings- og tryggings-
ordninger, og andelseierne kan inngå avtale om 
individuell nedbetaling av fellesgjeld, forteller 
Mathisen.

Boligene er planlagt overlevert neste år.
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MARKEDSKOMMENTAR

Leif-Harald  Svendsen,  
avdelingsleder 
GARANTI Tromsø og 
Hammerfest

Brovingen vokser i høyden

Spaden er endelig i jorda for det nye Senteret 
borettslag i Skilleveien i Harstad. 

– Vi ble litt forsinket i forhold til noen avtaler
med Statkraft om fjernvarme, men nå er alt 
på plass og boringen i fjell for fjernvarme, og 
 utgraving av tomta, tok til uka før påske, sier 
prosjektleder for Senteret, Torkjell Naterstad i 
BONORD.

Totalt skal 12 boenheter av føres opp her, og 
det er bereget cirka ett års byggetid. Fem av 
enhetene er solgt ved byggestart. Boligene er 
sikret gjennom alle BONORDs trygghetsordninger.  

– Bygges oppføres konvensjonelt. Kun
baderoms kabinene er prefabrikerte fra det norske 
firmaet Boxen som har spesialisert seg på dette 
markedet, sier Naterstad. 

Oppstart  
for Senteret 

Plan for plan kommer på plass i Brovingen i 
Harstad. Akkurat nå planlegger BONORD en kveld 
med omvisning på byggeplassen for de som 
har kjøpt leilighet, samtidig med et møte og en 
orientering om status i prosjektet som omtales 
som Harstads indrefilet. 

– Om vi først får tilgang til byggeplassen for
visning, kan det hende vi også kombinerer det 
med en salgsvisning. Nå begynner det å bli mulig 
å se utsikta etasje for etasje, sier prosjektleder for 
Brovingen, Torkjell Naterstad i BONORD. 

– Bygget skal opp i fem etasjer og det som
har skjedd fram til nå er at det eksisterende 
 lager bygget på tomta blitt revet. Deretter fikk 
tomta ei utfylling siden en promenadekai skal 
gå rundt hele bygget. Nå pågår prosessen 
med å montere stålkonstruksjoner, hulldekker, 
 heissjakter og de ferdige baderomskabinene 
 heises inn etasje for etasje, sier Naterstad.  Bygget 
skal i alt inneholde 28 boliger og totalt tre heiser.

Det er Peab Entreprenør som har fått 
 oppdraget, og de holder tilfeldigvis til i 
 nabo bygget til Brovingen. Det betyr at de 
pre fabrikkerte veggene som etter hvert skal 
 monteres, er  særdeles kortreiste. De snekres 
innendørs i lokaler like ved byggeplassen.

Naterstad gleder seg til å møte huskjøperne og 

Her er eiendomsmegler Tone Trøite i GARANTI og teknisk konsulent Børre Isaksen i BONORD på befaring på 
Brovingen. Her fotografert med utsikten fra tredje etasje bak seg.

Leilighetene i det nye Senteret borettslag i Harstad blir å holde gjennomgående høy standard.

få vise rundt, og håper tilgangen til byggeplassen 
også kan kombineres med en visningsrunde for 
de som er interessert i de 17 enhetene som ennå 

ikke er solgt. Borettslaget er sikret gjennom alle 
BONORDs trygghetsordninger, og her er både 
2-roms, 3-roms og 4-roms leiligheter til salgs.

Et upresist barometer
Ofte hører vi om noen faste indikatorer som skal 
gi oss en pekepinn om hvordan norsk økonomi 
beveger seg. Rentenivået, arbeidsledigheten 
og temperaturen i boligmarkedet er blant de 
 faktorene som ofte trekkes frem, og som mange 
hviler seg på når man skal gjøre seg opp en 
formening om hvordan konjunkturene kommer 
til å bevege seg – enten vi snakker om regioner 
eller landet som helhet. For boligmarkedet er det 
ofte den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 
og omsetningshastigheten som bestemmer om 
markedet er «varmt» eller «kaldt». 

Vi bør være forsiktig med å legge for stor vekt 
på disse indikatorene. De samlede tallene kan 
gjerne være treffsikre, og profesjonelle aktører 
eller investorer har helt sikkert nytte av dem, men 
de færreste av oss lever livet vårt i et makrobilde. 
Vi lever i vårt eget bilde, og i vår egen hverdag. 
Det er behovet vårt, ikke «temperaturen», som 
avgjør når vi kjøper bolig. Du kjøper bolig fordi du 
etablerer deg, eller fordi du etablerer deg på nytt. 
Du kjøper en ny bolig fordi du har behov for noe 
som er litt større – eller litt mindre – enn det du 
allerede har.

De som kjøper en bolig de selv skal bo i, er 
naturligvis opptatt av prisen på den boligen de er 
interessert i. «Gjennomsnittlig kvadratmeterpris» 
er derimot en størrelse knapt noen er interessert 
i. En sjelden gang blir dette begrepet benyttet i
forbindelse med kjøp og salg, og da gjerne som
en del av en argumentasjon på hvorfor man ikke
er villig til å betale prisforlangende.

Vi som hver eneste dag jobber med kjøp 
og salg av boliger, er mer opptatt av at bolig-
markedet er velfungerende – at det omsettes 
 boliger: De som selger bolig skal få en pris 
 markedet er villig å betale, og de som kjøper 
skal få kjøpt til en pris de er i stand til å betjene. 
Vi som omsetter mange borettslagsleiligheter, 
opplever sjelden svingninger av dramatisk art, 
og i hver dagen er det viktigste for oss at det 
finnes mange nok boliger ute for salg – slik at 
bolig kjøperne har noe å velge i. I dag befinner vi 
oss i en slik gunstig situasjon, i alle de byene vi 
opererer i (Tromsø, Harstad og Hammerfest). 

Boligmarkedet som barometer, blir derfor 
lett å sammenlikne med de barometrene som 
i sin tid hang på veggen i finstua hjemme hos 
folk: Instrumentet målte atmosfærisk lufttrykk, 
og siden lufttrykket ofte har sammenheng med 
værtype, ble det brukt til å vi varsle hvilket vær vi 
kunne vente oss. I dag er det sjelden man finner 
barometre hjemme hos folk. De fleste nøyer 

seg med å sjekke værmeldinga. Og de som er 
 nysgjerrig på tilstanden i boligmarkedet, får de 
aller fleste spørsmålene sine besvart ved å sjekke 
hvor mange boliger som ligger ute for salg. 

Det er behovet vårt, ikke  «temperaturen», 
som avgjør når vi kjøper bolig.
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Familie midt i Blinken

I 1973 kommer Monica til verden, og Rolf-Bjørnar og Britt Evy blir foreldre for første gang. På bildet er Monica dåpsbarn, og på denne tiden flytter den vesle familien inn 
i Tyven Borettslag. 

Senere har alle barn, barnebarn og oldebarn blitt døpt i den samme dåpskjolen, og senere har i alt 11 av i alt 15 familiemedlemmer flyttet inn i 
samme borettslag.

Alt startet med disse to: Britt Evy og Rolf Bjørnar, som ble kjærester på ungdomsskolen. I dag har paret 
to barn, to svigerbarn, fire barnebarn, to svigerbarnebarn, og to oldebarn. Og så har de henta inn ho 
Mor på 85. 11 av familiens 15 medlemmer, til sammen fem generasjoner, bor nå i samme borettslag.
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Bjørg  Andreassen
85 år

Britt Evy Nilsen
63 år

Rolf Bjørnar Nilsen
64 år

Monica Olsen
45 år

Per Ivar Olsen
50 år

Rakel Solvang
43 år

Kjetil Solvang
43 år

Per Kristian 
Olsen
17 år

Bjørn Erik Olsen
13 år

Silje Solvang
22 år

Tage Alexander 
Holmgren
21 år

Stine Solvang
25 år

Mads Høines 
Mathisen
29 år

Elias Solvang
7 år

Ulrik Høines 
Mathisen
2 år

Bjørg (85) gir kjærlig tippoldebarnet Ulrik (2) 
en lang klem i det hun kommer opp trappen i 
datteren Britt Evy (63) sin bolig. Ulrik sitter på 
armen til mamma Stine (25), som er Bjørgs eldste 
oldebarn. Leiligheten er proppfull av liv og latter, 
og på spisestuebordet bugner et berg av nystekte 
vafler.

MANGE Å SJARMERE
Ulrik har imidlertid laget seg en helt annen 
tradisjon når han besøker oldemor Britt Evy. Den 
heter is. Etter at familiens yngste har hilst på 
familiens eldste, vrir han seg med den største 
 selvfølgelighet ut av mammaens favntak. Han 
piler lommekjent rundt alle latterkulene som 
sprer seg i huset, og inn på kjøkkenet. Her tar han 
godt tak i fryseskapdøra nederst i kombiskapet, 
vrir seg rundt og fyrer av nådestøtet. Bedårende, 
brune barneøyne blunker seg rett inn i hjertet 
til oldemor. Ulrik har for lengst fått erfaring med 
hva slags hjerteknuserangrep som funker best. 

Med millimeterpresisjon treffer han hennes aller 
ømmeste punkt. Fem minutter etterpå  konverserer 
de to koselig og litt fortrolig sammen, mens han 
sitter på oldemorfanget med både dessertskålen 
og munnen proppfull av det beste i verden.

– Der ser du ulempen med å ha hele stor-
familien som naboer. De løper fra generasjon til 
generasjon og får is, sukker Stine med et smil.

– Slapp av, du nøt nå godt av de godene selv! 
parerer bestefaren hennes, Rolf-Bjørnar.

– Ja, men du glemmer at mine unger har enda 
et slektsledd å løpe til.

– Ok, det har du rett i.
– Det blir nok enda vanskeligere den dagen 

de lærer å tørke seg rundt munnen mellom hver 
leilighet. Da blir det helt umulig å holde oversikt, 
flirer bestemor Rakel (43).

HAR LÆRT OMSORG FRA HO MOR
Å løpe mellom leilighetene for å få tak i litt dess-
ert eller noe annet godt å spise, blir tidlig en egen 

vitenskap for ungene i denne familien. Ikke bare 
ungene, forresten. Også de ulike hundene som 
tilhører familien, lærer fort at det er innbringende 
å sette seg på trappa til ho Mor, altså Bjørg.

– Det er ho Mor som skal ha æren for at vi har 
blitt slik vi har blitt i denne familien, at vi trives 
sånn i lag. Det er den omsorgen hun har vist for 
oss alle, som vi er bevisste på å ta med oss videre 
i egne liv, erklærer Britt-Evy, og ser kjærlig på den 
fine mammaen sin.

IKKE PLANLAGT
Leiligheten som nå er proppfull av mennesker i 
nær familie med hverandre ligger i Blinken 44. 
Vi er altså i Hammerfest, i Tyven borettslag, som 
ligger under fjellet med samme navn. Rolf Bjørnar 
og Britt Evy kjøpte leiligheten her i 1991. At de 27 
år senere skulle sitte her omkranset av alle sine, 
tok de aldri for gitt. De er takknemlige for at både 
tilfeldigheter og bevisste valg har ført livsløpet 
deres akkurat hit.

Det er litt vanskelig å få oversikt. Med de 
nystekte vaffelhjertene som mellomlagspapir 
 forsøker BOLYSTs utsendte å notere ned en 
 kortfattet oversikt over storfamilien:

Rolf Bjørnar og Britt Evy ble kjærester allerede 
da de var 14 og 13 år gamle, mens de gikk på 
Breilia ungdomsskole. Rolf Bjørnar og hans 
 familie bodde da på ByBo, det som også omtales 
som «Hesteskoblokka» ved Storvannet. Britt Evy 
har også vokst opp ved Storvannet, men da på 
Nedre Rairo – i enebolig. De to blir foreldre første 
gang i 1973. Året etter overtar de Blinken 13 etter 
Rolf Bjørnars foreldre som siden i 1972 bodde 
i Tyven borettslag. De er da 18 og 19 år gamle. 
Deres førstefødte heter Monica.

Monica bærer i dag etternavnet Olsen, er 
blitt 45 år, og bor i Blinken 108 sammen med 
mannen Per Ivar og sønnene Per Kristian (17) og 
Bjørn Erik (13). Det vil si: eldstemann har flyttet 
hjemmefra og studerer i Alta. Han prøver febrilsk 
å rekke familiesammenkomsten denne fredags-

ettermiddagen, men obligatorisk undervisning 
gjør at han ikke rekker hurtigbåten.

Monica og Per Ivar Olsen kjøpte sin første leilig-
het i Blinken, nummer 68, i 1995.

– Jeg må få presisere at vi bydde på  leiligheter 
over absolutt hele Hammerfest, poengterer 
Monica.

– Men det var kun her i Tyven vi fikk tilslag.
– Det var nok en mening med at vi fikk huka inn 

dere her også, kvitterer Rolf Bjørnar og humrer 
fornøyd.

Rakel er datter nummer to, og hun kjøpte egen 
leilighet i Tyven før storesøsteren. Det var allerede 
i 1994. Da hadde hun faktisk måttet vente en 
stund på å få bli 18, slik at hun kunne søke lån 
og bli huseier. Mamma til Stine har hun blitt året 
før, bare 17 år gammel. I 1994 er hun alene om 
ansvaret, og foreldrene står parat for å tilby støtte 
og hjelp. Ikke minst som følge av at vesle Stine 
mister sin biologiske pappa, da hun bare er åtte 
måneder gammel.

Det er lelilighet nummer 23 i Blinken som Rakel 
kjøper seg. Så går det heldigvis ikke lenge før 
Kjetil Solvang kommer inn i livet hennes. De to 
flytter sammen og blir foreldre til Silje i 1996.

Så trenger også denne familien mer plass og 
kjøper Blinken 102. Etter hvert blir de to søstrene 
boende i hver sin endeleilighet i samme rekke-
hus i borettslaget. Fra kjøkkenvinduet i 44 kan 
foreldrene se over til stuevinduene til begge disse 
leilighetene.

Bjørg er den fjerde generasjonen som 
 etablerer seg i borettslaget. Hun har etter hvert 
blitt alene, og føler vedlikeholdet av den store 
boligen på Nedre Rairo stadig mer tyngende. 
Det er spesielt tungvint med snømåking om 
vinteren. Etter oppfordringer fra Rolf Bjørnar og 
Britt Evy kjøper hun derfor Blinken 88 i 2006, 
og flytter dermed inn i borettslaget hvor hun 
på det  tidspunktet har datter og svigersønn, 
to  barnebarn, to sviger barnebarn og fire 
oldebarn.

Vi har nådd 80-tallet. Her er ho Mor, Bjørg, på julefeiring hos familien i Blinken, og sørger for at barnebarna Monica og Rakel får seg noe godt å spise ute på  kjøkkenet. 
Omsorg har hun fortsatt med, selv om jentene nå er blitt voksne. Og Bjørg er fortsatt flink til å sørge for munngodt både til barn, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn.

Monica på fanget til pappa Rolf-Bjørnar en jul på tidlig 80-tall. Til ære for BOLYST gjenskaper vi bildet cirka 35 år senere.

Familien 
Generasjon 1 Generasjon 2 Generasjon 3 Generasjon 4 Generasjon 5
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Stine opprettholder familietradisjonen med å 
etablere seg tidlig da hun i 2011 blir mamma til 
Elias. Hun bor fortsatt sammen med foreldrene 
når babyen kommer. I 2012 kjøper foreldrene 
Rakel og Kjetil seg en enebolig nærmere sentrum, 
og Stine blir leietaker i nummer 102. I dag er 
Stine gift med Mads Høines Mathisen, de har 
kjøpt leiligheten, og vesle Ulrik er kommet.

TRÅKKER IKKE NED DØRSTOKKEN
– Vi ser hverandre ofte, men vi sees ikke så ofte. 
Gir det mening? Monica ser spørrende på de 
andre rundt kaffebordet. Poenget hennes er at 
de ser hverandres lys i vinduene, og at de ofte 
registrerer at mormor eller far eller tantebarn 
drar på jobb eller i butikk. Men de tråkker ikke 
 nødvendigvis ned dørstokkene til hverandre.

– Vi har noen faste tradisjoner. Vi er flinke til 
å feire bursdager i lag, hele storfamilien. Og vi 
liker det IKKE hvis noen forsøker å slå sammen to 
dager til en, understreker Rolf Bjørnar og forsøker 
å fremstå furten. Nylig har nettopp dette skjedd 
siden Monica og Bjørn Erik valgte å invitere til 
felles familiebursdagsfeiring.

– Vi har minst en feiring i alle måneder, utenom 
mai. Ingen av oss har bursdag i mai, men da 
feirer vi 17. mai. Jevnt tilsig av kake, forsikres det.

De to søstrene innrømmer at alle årene som 
naboer har gitt dem et enda sterkere bånd.

– Har dere alltid hatt et nært søskenforhold?
– På ingen måte! Vi pleide å slåss hele tiden!
– Men så skjedde det noe da vi ble voksne.
– Det skjedde noe da du slutta å banke meg, 

erter lillesøster.

TØFFELTRADISJONER
– Hvordan foregår julehøytiden i storfamilien når 
dere bor så tett? Er alle samlet?

– Kanskje nettopp fordi vi bor så tett, så er 
ikke julehøytiden en så viktig tid for oss å møtes 
på fordi vi gjør det så ofte ellers. Vi har egentlig 
ingen faste tradisjoner, kanskje utenom det med å 
kunne tøfle rundt i pysjamas til hverandre uten å 
ta så nøye hensyn til hva klokka er, forteller Kjetil.

Men storfamilien har som regel minst én felles 
julefrokost.

– Der fikk kanskje Mads, som er en av de siste 
som er ankommet familien, litt bakoversveis. Han 
trodde han skulle stille i dress og slips, stakkars. 
Men så var kleskoden mer i nærheten av pysj. Vi 
har herja litt med han for det! erter svigerfar. Nå 
står Silje sin samboer, Tage Alexsander (21) for 
tur med sin første jul i storfamilien. Han er denne 
kvelden på jobb offshore og kan ikke delta på 
familiebildet.

Det yngste foreldreparet, Stine og Mads, ser til 
tross for all iskremen svært mange fordeler ved å 
ha familie i de fleste husene rundt.

Bjørn Erik viser fram hvordan denne egen-
skapen går i arv i det fotografen forsøker å få alle 
til å se i kamera samtidig. 13-åringen observerer 
hvordan de andre andektig forsøker å konsentrere 
seg om fotografen. I det sekundet alle blir stille 
like før blitzen skal gå av, fyrer unggutten av et 
ord han vet får alle til å le på likt:

– Hæææææstesjit!

NY-KJÆRLIGHETA
Angående ord har de flere felles uttrykk de har 
tatt vare på. Silje (22) som av en eller annen 
grunn leier seg leilighet utenfor Tyven sammen 
med Tage, drev med sjarmerende sammen-
blanding av ord da hun sammen med storesøster 
Stine, mamma og pappa flytta fra nummer 23 
til nummer 102. I og med at familien ikke flyttet 
så langt, hadde Silje lenge et forhold til begge 
 leilighetene og omtalte de konsekvent som 
«gammel-kjærligheta» og «ny-kjærligheta».

– Så vi har holdt på det ordet. Vi bor ikke i 
leiligheta men i kjærligheta, flirer Rakel.

Og kjærlighet finnes det masse av.
– Vi følger med da, om rullegardiner er oppe 

og det er lys i vinduene. Skulle noe fravike fra 
normalen, spesielt hos ho Mor, så har hun en av 
oss på døra med en eneste gang.

Den som skulle tro at storfamilien av og til må 
ha ferie fra hverandre, må tro om igjen.

– Egentlig er det tilfeldig det også, men vi har 
altså hytter bare fem minutter fra hverandre.

– Ja, og så har vi huset til ho Mor på Sørøya, 
hjemplassen hennes, som vi trives på hele 
 gjengen, og hvor vi gjerne overlapper hverandre 
litt slik at ho Mor får flest mulig uker sammen-
hengende der ute.

– Vi har vært i Syden i lag også, flere ganger. 
Det er et salig styr med å telle kolli og unger 
og avtale middager og sånt. Men det er utrolig 
koselig, da.

MANGE Å LURE
De som ikke har ordet, reflekterer over det som 
sies.

Gjentatte ganger stiller de spørsmål til hver-
andre og journalisten om de er rare som har et 
så tett familieforhold. Og gjentatte ganger blir de 
lattermildt enige om at ja, de er nok kanskje rare, 
men ikke fordi de har så tett familieforhold.

– Jeg har en gang fått spørsmål om vi tilhører 
en sekt, sier en av jentene.

Et litt vantro «Hæ?» sklir fort over i 
«Hæhæhæhæhæ!» Men de skjønner at det er 
naturlig at det blir reaksjoner, siden det ikke 
 lenger er vanlig for familier å bo så tett på 
 hverandre.

– Jeg tror ikke Silje syntes det var særlig stas 
da hun var tenåring og forsøksvis skulle gjøre ting 

Oldemor Britt Evy med Ulrik på fanget og Elias ved siden av. Brødrene nyter godt av å ha storfamilien så tett 
på, og vet godt at det i alle hus er mulig å sjarmere seg til noe veldig godt å spise, som is. 

I Hammerfest bor det en 
familie som trolig har 
norgesrekord i å bo flest 
generasjoner i samme 
borettslag.

Tyven borettslag ligger 
like under fjellet Tyven. 
Fem generasjoner fra 
samme familie bor i 
dette borettslaget. Det 
uten tvil norgesrekord!

i det litt skjulte. Hun måtte jo ikke bare lure meg 
og faren, men tante, onkel, bestemor, bestefar og 
oldemor i samme operasjon! sier Rakel og flirer. 
Silje kan også flire av det. Nå.

Men de har alle respekt for at det å leve med 
storfamilien så tett på, kan føre til at noen føler 
seg overvåket. Spesielt i en alder hvor man skal 
finne seg selv og sin egen identitet.

MANGE MED LITT TID Å GI
– Samtidig kan vi ikke underslå fordelen de unge 
har ved å ha så mange generasjoner tilgjengelig, 
påpeker Britt Evy.

13 år gamle Bjørn Erik er både interessert i 
håndverk og han er interessert i historie. I det 
ene huset har han en bestefar som er tidligere 
 urmaker, og som nå driver med finsnekring. 
Bestefaren har for eksempel laget smykkeskrin i 
tre til samtlige hunkjønn i familien, og har alltid 
et og annet tresløydtriks og litt tid å gi til en lære-
villig unggutt. I det andre rekkehuset kan Bjørn 
Erik få levende beretninger om 2. verdenskrig fra 
hun som var sju år da krigen rammet Norge, og 
11 da Finnmark ble brent.

– Det er en unik fin ungdom vi har i huset, er 
de alle enige om.

Egentlig er de enige om at de alle er rimelig 
fine, og at de er glade for å ha hverandre.

UOFFISIELL NORGESREKORD
– Skal vi si at Per Ivar og Kjetil er søskenbarn?

– Nei, det lar vi være.
– Og at Per Ivar har to barn med søstra til 

Stines biologiske far?
– Nei, det lar vi også være.
Rådslagningen går på kryss og tvers og tidvis 

langt over hodet på den stakkars journalisten 
som sliter med å få oversikt over det bugnende 
slektstreet.

– Vi skal absolutt nevne de to bonusbarna 
mine, for de har også vært mye involvert i 
familiena boskapet her opp gjennom årene, slår 
Monica fast. De to jentene er blitt voksne men er 
selvsagt fortsatt inkludert i storfamilien.

– Vi kan vel konkludere med at vi er heldige, og 
takknemlige for å ha det sånn, slår Rolf Bjørnar 
fast.

Hammerfestfamilien har trolig norgesrekord i å 
bo så mange generasjoner i samme borettslag.

De har garantert norgesrekord i det å trives i 
lag.

– En dag Elias kom hjem fra skolen til tomt 
hus, klarte han ikke å låse opp døra. Da gikk han 
bare rett til tippoldemor isteden. At det stort sett 
alltid er noen i familien som er hjemme, og som 
kan stille opp, er en stor fordel. Jeg ser at vi som 
småbarnsforeldre nyter godt av å ha familien som 
nærmeste naboer, og vet at mange misunner 
oss dette nettverket. Det er godt å ha så mange 
så tett som er så glad i ungene våre. Det gir en 
ekstra trygghetsfølelse, sier Stine.

HJELPER HVERANDRE
Lenger oppe på slektstreet ymter Bjørg frampå 
om at hun mener å ha størst fordeler av å ha hele 
storfamilien i borettslaget.

– Det er alltid noen som kan hjelpe til med å 
handle eller kjøre hvis det ikke er vær til at jeg 
kommer meg på butikken selv.

– Akkurat det er vinn-vinn, avbrytes hun.
– Er det noen som hjelper til, så er det jo ho Mor. 

Hun inviterer stadig vekk på middag, forteller Rakel.
De senere årene har hun forsøkt å ikke hele 

tiden ha alle på besøk samtidig, av plasshensyn. 
Hun inviterer gjerne enkeltfamilier til mat både i 
ukedager og helg. Hvilket betyr at hun ofte lager 
middag til betydelig flere enn seg selv.

– Det store mirakelet med ho Mor er at det 
alltid er nok mat. Uansett hvor mange som dukker 
opp, smiler Monica.

– Jeg og Per Ivar forsøkte å spise henne fri for 
mat en gang. Bare for å teste. Vi klarte det ikke, 
men jeg skal love deg at vi gjorde en innsats. 

FAKTA

TYVEN BORETTSLAG
Laget ble etablert i 1971 og består av 52 
rekkehusleiligheter. Her er både 2-, 3- og 
4-roms, og alle er over flere plan. Boretts-
laget er velholdt og har god økonomi. 
Navnet stammer fra fjellet Tyven som ligger 
like bak. Tyven har fått navn fordi det stjeler 
sol fra området rundt, men heldigvis ikke fra 
borettslaget - som kan kalle seg solrikt.

Vi bare lå å gapa og hadde vondt etterpå, flirer 
Kjetil, og utløser med det et nytt lite latterskred. 
De er flinke til å drive ap med hverandre, og hvis 
noen ser muligheter for å få resten til å le så 
gripes muligheten begjærlig.
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FAKTA

Familien Garcia i Tromsø er blitt en  komplett 
korpsfamilie med to kornettister og en 
 klarinettist. Fra venstre Mariana, Beate og Frida.

MIN LIDENSKAP

• Akkurat hvor mange korps musikanter vi 
har i Norge er ikke kjent, men Norges 
 Musikkorps Forbund er Norges største 
organisasjon for musikkorps. Den 
organisasjonen har omtrent 60 000 
medlemmer.

Ekte korpsånd
Vi er kommet til den tiden av året hvor dedikerte 
musikere i alle aldre, farger og fasonger, tar 
til gater og veier med det sikreste vårtegnet 
langsmed snøskavlene: korpsdefilering. Høytid 
og feiring er i svært mange sammenhenger 
synonymt med hornmusikk. Og lite er så stusselig 
som en 17. maifeiring uten et korps.

– 17. mai er den artigste dagen, kommer det 
resolutt fra Frida Garcia. 13-åringen får helhjertet 
støtte fra både storesøster Mariana og mamma 
Beate. 

– Slitsomt, men veldig artig! 

LIVSLANGT FORHOLD
Frida i Tromsø begynte å spille klarinett da 
hun var ni år. Mona Storvik var også ni da 
hun fikk utdelt det samme instrumentet. Hun 
bærer nå stolt 25 års medaljen fra  Norges 
 Musikkorps forbund på uniformsjakka til 
 Hammerfest Musikkforening. I år er det 40 
år siden Mona begynte i Henda skolemusikk 
sammen med hele vennegjengen sin på 
 hjemplassen Averøy. 

Livet har ført Mona til mange ulike steder, og 
kun avbrutt av en svangerskapspermisjon, har 
hun alltid vært aktiv i korps.

– Uansett hvor jeg har flyttet har jeg funnet 
et korps. Det er en veldig grei måte å komme i 
kontakt med folk på, anbefaler Mona.

Det er noe helt eget ved det å kunne blåse en lang marsj.

SOSIAL ARENA
Nettopp det sosiale trekkes fram av korps    -
familien i Tromsø også. Vennekretsen for dem 
alle tre har blitt mer mangfoldig på grunn av 
korpset. 

Få fritidsinteresser forener ulike aldergrupper 
like godt som et korps. Mariana Garcia mener 
dette gjør øvingene mer morsomme og sosiale.

– Det er spennende å kunne diskutere med 
ulike folk, og med mange som har mye erfaring, 
sier hun.

– Og du har ingen reservebenk i et korps, 
påpeker Mona i Hammerfest.

– Her handler det ikke om alder eller kjønn for 
å delta. Alle stemmer er i utgangspunktet like 
viktige, selv om enkelte grupper eller instrument 
kan trekkes fram på ulike konserter eller oppdrag, 
forklarer korpsveteranen. 

I KRAFTIG VEKST
Da Frida og Mariana begynte i Tromsdalen 
musikkorps for fire år siden, var de bare rundt 12 
medlemmer. Nå teller de 42 og korpset er full-
stendig revitalisert, mye takket være den aktive, 
dyktige og kreative dirigenten Marius Slåttsveen. 
På repertoaret står musikk fra Star Wars, Phantom 
of the Opera og mye annet spennende.

Mona mener det å innimellom kunne ta en 
pause fra hverdagen er viktig. I den øyeblikket du 

Mona Storvik i Hammerfest er en ekte korpsveteran, 
og er blant de mange tusen musikantene her til lands 
som holder på å gjøre seg klar til 17. mai.Familien Garcias korps, Tromsdalen korps, under vårens konsert.

sitter og spiller, er det kun neste note og klang 
som du klarer å tenke på. 

Og nå står altså årets største høydepunkt – og 
kraftanstrengelse – for døren. 

– Hvis jeg skal få komme med en oppfordring 
er det hvor viktig det er å støtte korpsene, sier 
Beate. 

Først og fremst handler det om at også 
 foreldrene - ikke bare barnet som spiller - må 
involvere seg i korpset. Det handler om støtte og 
hjelp til å gjennomføre konserter og dugnader. 
Men så er det viktig å bidra som publikum. Rett 
og slett unne seg en korpskonsert i ny og ne.

For et korps er mye, mye mer enn lange 
marsjer!
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Dette har hendt: Sist høst (15. oktober)  publiserer 
NRK Troms en artikkel om at en minnelund i 
Kroken er saget ned. I forbindelse med anleggs-
arbeider i borettslaget hvor krigsminnet for 
Arnøytragedien er plassert, er åtte popler fjernet. 
Mange reagerer med bestyrtelse, ikke minst 
styret i Krokelva borettslag. De er ansvarlig for 
 oppgraderingen i borettslaget, har vedlikeholdt 
krigs minnet siden avdukingen i 1990, men 
har ingen informasjon om at poplene hadde 
 tilknytning til krigsminnet.

Styreleder Bjørnar Høgtun velger likevel å 
beklage til NRK, overfor de som er blitt såret. 
Det resulterer i at han mottar alvorlig netthets 
og trusler. Først etter dette får styrelederen tak i 
dokumentasjon rundt arbeidet med krigs minnet. 
Alt takket være arkivmateriale som Louise Dons 
Lindrupsen har tatt vare på. Hun var en av de 

tre mest sentrale i komiteen som jobbet for å 
 etablere krigsminnet i 1990. Hun har også tatt 
vare på alle møteprotokollene fra arbeidet.

ALDRI MED NOEN TRÆR
– Det ble aldri plantet noen trær i forbindelse 
med krigsminnet. Den første gangen jeg hørte 
om disse poplene, var etter at de var sagd ned, 
sier Louise Dons Lindrupsen, eller Lilla – som alle 
kjenner henne som.

De møtes i borettslagets eget forsamlingshus: 
styreleder Bjørnar Høgtun, Lilla Dons Lindrupsen, 
Rune Wara fra BONORD og Inger Rønne.

Inger er datter av Øyvind Larsen, en av de 
åtte som ble henrettet i Kroken i grålysningen 
lørdag den 23. oktober 1943. Heller ikke Inger 
kjenner hele historien om krigsminnet, men da 
hun blir kontaktet av NRK som forteller henne at 

 krigsminnet er rasert, blir hun naturlig nok opprørt 
og uttaler seg deretter.

Etterpå har mange vært involvert for å komme 
til bunns både i hva som har skjedd, og hva det 
er grunnlag for å være lei seg for. Ikke minst vil 
Inger, i likhet med de andre, nå at hele historien 
kommer fram.

– Initiativet til krigsminnet kom fra Børre 
Aamodt som var prest i Kroken menighet, og som 
hadde gjort et stort arbeid med å kartlegge og 
formidle historien rundt tragedien som utspant 
seg i skogen her, forteller Lilla.

ET VIKTIG KRIGSMINNE
Lilla har i nesten hele sin karriere vært lærer 
ved Krokelvdalen skole, og da presten kontaktet 
skolen for å få hjelp til å realisere krigsminnet, var 
hun en av de som meldte seg frivillig. Først og 

fremst med begrunnelsen om at elevene i Kroken 
for alltid må ha mulighet til å lære om denne 
tragiske delen av krigshistorien, som utspant seg 
så å si på skoletrappa. Lilla har også et personlig 
motiv for å minnes lidelsene under 2. verdenskrig. 
I likhet med Inger mistet hun pappaen sin som 
følge av krigen. Han var aktiv motstandsmann 
på Sørlandet hvor Lillas familie bodde under 
krigen. Lilla var bare fire år da hun ble vitne til at 
 pappaen brutalt ble arrestert av tyskerne hjemme 
på familiens kjøkken, vinteren 1944. Faren 
opphold på fangeleiren Grini, ga han alvorlige 
skader. Skader han døde av bare halvannet år 
etter frigjøringen. 

På hvert sitt vis er altså de to damene preget av 
dramatiske minner fra krigen, og begge har fått 
vokse opp uten far.

STEINER FRA HJEMPLASSENE
I møteprotokollene som Lilla har tatt vare på går 
det fram at krigsminnet i Kroken i sin tid kostet 
50.000 kroner. Det er satt sammen av åtte små 
og en stor stein som er forankret i bakken med 
jern og betong.

– Den store steinen er hentet i Oldervik. Vi 
dro ut dit vi tre i arbeidsgruppa for krigsminnet, 
og det var Børre prest som fant denne steinen, 
forteller Lilla. De øvrige åtte steinene er hentet på 
hjemplassen til de åtte ofrene.

– Pappa sin stein er hentet på Kaldslett. Det 
var der han var fra opprinnelig. Jeg og broren 
min valgte den ut sammen, forteller Inger. Hun er 
yngst i søskenflokken på tre som ble farløse den 
fatale oktoberdagen.

For de som ikke kjenner hendelsene bak 
Arnøytragedien anbefaler Inger en bok som 
hun har i nevene. Harald G. Sunde i Kirkenes 
har samlet historien om partisanene i nord. 
Her har han  fotografert gjemmestedene som 
partisanene  opererte ut fra, hvor de sendte viktig 
 informasjon til russerne om tysk skipstrafikk og 
 troppe forflytning på kysten av Nord-Troms og 
Finnmark. Her er også historien fra Rotvåg på 
Arnøya. Inger kan fortelle at hun hele livet har 
drømt om å få besøke Rotvåg-hula, og at hun sist 
sommer endelig fikk den drømmen oppfylt, takket 
være et barnebarn og med en kjentmann fra 
Arnøya som guide.

FALT I KAMP
På Arnøya samarbeidet en russer og en tromsø-
mann om å sende etterretningsinformasjon til 
Russland. Obervasjonsposten ble avslørt av 
tyskerne 28. august 1943. Denne dagen falt 
følgende tre i Rotvåghula på Arnøya: Jørghild 
Louise Jørgensen fra Rotvåg, Ingolf Andreas 
Meyer Aspås fra Tromsø og Vladimir Tsjisjevskij fra 
Sovjetunionen.

I kamphandlingene klarte de tre å påføre 
tyskerne store tap. Hevnaksjonen som tyskerne 
gjennomførte i dagene etterpå førte til at i alt 24 
mennesker ble arrestert og satt i arrest i fange-
leiren på Krøkebærsletta i Tromsdalen. Mange ble 
pågrepet kun fordi de var i familie med ofrene, 
eller het Jørgensen til etternavn.

Inger Rønnes far var handelsmann og støttet 
motstandsfolket på Arnøya under krigen med 

matvarer. Butikken het det samme som han selv, 
og navnet var trykket på papirposene som varene 
ble fraktet ut med. Noen av posene med navn på 
lå i Rotvåg-hula. Slik gikk det til at også handels-
mannen ble arrestert. Til slutt ble åtte av de 
arresterte dømt til døden av tyskerne, og ført ut til 
Kroken hvor de ble skutt ved daggry 23. oktober, 
og lagt i en massegrav. Da ofrene ble flyttet 
til Tromsdalen kirkegård etter krigens slutt,   

Hele historien om  
krigsminnet i Kroken

To damer børster omsorgsfullt vekk snø fra krigsminnet i Kroken.  
Den ene av dem mistet faren sin i  Arnøytragedien, som stedet minnes.  

Den andre var sentral i arbeidet med å få krigsminnet satt opp.

De to damene, Inger Rønne og Lilla Dons Lindrupsen, mistet begge sine fedre som følge av krigshandlingene 
i Norge i 1940-45. Begge er opptatt av at grusomhetene ikke må glemmes, og at vi må lære av dem for all 
ettertid. – En krig har ingen vinnere, bare tapere, understreker Lilla.

I forsamlingslokalet til Krokelva borettslag går Lilla Dons Lindrupsen, Inger Rønne, styreleder Bjørnar Høgtun 
og BONORDs prosjektleder Rune Wara gjennom dokumentasjonen fra da krigsminnet i Kroken ble etablert.

Inger Rønne og Lilla Dons Lindrupsen børster vekk snø fra krigsminnet i Kroken.
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KAKESPALTETN
så man at flere av dem fortsatt hadde vært i live 
da de ble begravet.

– Børre prest var veldig opptatt av at krigs-
minnet i Kroken ikke skulle overskygge det 
offisielle krigsminnestedet i Tromsdalen, men at 
det var viktig at også bydelen Kroken fikk markere 
historien på denne måten, forklarer Rune Wara 
som har gått gjennom dokumentasjonen fra Lilla 
i detalj. I referatene ligger det blant annet flere 
ulike forslag til utforming av krigsminnet.

TROMSØS STØRSTE BEGRAVELSE
Inger husker godt da hun deltok i farens 
begravelse 9. juli 1945. Omtrent hele Tromsøs 
befolkning på den tiden møtte opp, om lag 6000 
mennesker fulgte de åtte ofrene til sitt siste 
hvilested. Fortsatt står dette som et av de største 
gravfølgene i norsk historie.

Angående trær så er det ifølge historiske 
kilder klart at det like etter krigen ble plantet åtte 
grantrær eksakt på det stedet hvor henrettelsene 
skjedde, hvilket er litt sørøst for selve krigsminnet. 
Ingen av disse grantrærne klarte seg.

– Popler har et kraftig rotsystem. Vaktmesteren 
i Krokelva borettslag har hvert år måttet fjerne 
rotskudd og røtter fra poplene rundt krigs minnet. 
Nå hadde røttene fra disse trærne begynt å 
grave seg inn under minnesteinene. Krokelva 
borettslag har i forbindelse med den utvendige 
 oppgraderingen som pågår i borettslaget, 
planlagt en oppgradering også for minne-
stedet. Blant annet med tanke på 17. mai-toget 
som alltid  stopper her. Vi har planlagt en liten 
utfylling av veien slik at det går an å samles 
foran minne stedet, og ønsker å trekke strøm hit 
med tanke på bruk av mikrofon, høyttalere og 
eventuell  belysning. Det er så dypt urettferdig at 
dette borettslaget blir hengt ut for å ha ødelagt 
minnestedet, når de tvert imot hele tiden har 
lagt og fortsatt vil legge mye ressurser i å ta 
ordentlig vare på det, forklarer Rune Wara, som er 

BONORDs prosjektleder for oppgraderingen som 
pågår i borettslaget.

Han klarer ikke skjule hvor irritert han er 
over NRK, som har valgt å ikke beriktige den 
 opprinnelige reportasjen. Wara presiserer også at 
det ikke er vernevedtak på området.

– Nå ser det ut som vi gjør oppgraderingen 
på grunn av NRK-reportasjen for å reparere 
på at poplene ble saget ned, men det er altså 
fullstendig feil. Dette har vært med oss helt siden 
forprosjektet ble laget for arbeidene som startet 
høsten 2018.

Oppgraderingen vil ikke være ferdig før i 2021. 
Da skal også krigsminnet og området like ved 
være fornyet. Mens byggeperioden i borettslaget 
pågår, vil stedet bli gjerdet inn for å beskytte det.

VIKTIG FOR HELE KROKEN
De aller fleste som bor i Kroken har et forhold 
til krigsminnet, og mange passerer det daglig. 
Mange har lest seg opp på historien bak, og kan 
fortelle den til besøkende.

– Dette er et viktig sted for alle som bor i 
Kroken. Derfor voldte det bestyrtelse da så mange 
trodde at krigsminnet var ødelagt, forklarer 
Bjørnar Høgtun.

– Vi har ikke kommet til bunns i hvem som 
plantet poplene, når og hvorfor. Men det ble 
plantet en del popler i Kroken utover 90-tallet. Det 
er mulig disse ble ment å stå i sammenheng med 
krigsminnet av de som plantet trærne, men de 
hadde altså ingenting med krigsminnet å gjøre slik 
det opprinnelig ble etablert, understreker Rune.

De to sterke damene, preget av hver sin 

Avisutklipp fra avdukingen som ble foretatt av Ingers bror Asbjørn Øyvind Larsen, 
og flere referater fra møtene i komiteen.

I dokumentasjonen finnes gamle menighetsblad og ikke minst forslag til 
 utforming av minnestedet.

 krigshistorie, er for alltid forent gjennom krigs-
minnet i Kroken. De er takknemlige for at det 
 finnes, slik at fremtidens generasjoner kan få 
lære om krigens brutalitet.

– En krig har ingen vinnere, bare tapere. Jeg 
får stadig høre at vi «vant» krigen. Det går ikke an 
å vinne en krig. Vi bærer fortsatt på sårene, 75 år 
etter disse hendelsene, poengterer Lilla stille.

DET SISTE FARVEL
Minner har brent seg fast og fremstår fortsatt like 
sterke. Inger forteller:

– Fire dager før henrettelsen fikk de åtte forkynt 
dødsdommen. Pappa rakk da å skrive et brev til 
familien som han fikk smuglet ut av fangeleiren.

Ingers mamma fikk brevet etter at ektemannen 
var død. Øyvind Larsens etterkommere har nå alle 
en kopi av brevet, hvor en sønderknust mann tar 
farvel med hver og en av sine kjære.

– Dette brevet skal ikke bli offentliggjort, men 
det er veldig sterk lesing, sier Inger, og må svelge 
litt.

Den nå 79 år gamle damen var bare fire og et 
halvt år da alt dette skjedde, men husker siste 
gangen hun så pappaen sin som om det var i går.

– Vi bodde jo og hadde butikk ved fergekaia 
i Tromsdalen, så da fangene skulle inn til byen 
for rettergang ble de ført forbi huset vårt. Jeg 
var veldig pappajente og jeg kjente han selvsagt 
igjen med en gang da følget kom forbi.

Fireåringen begynte å løpe på siden av 
 bevæpnede tyskerne som marsjerte forbi med 
fangene, mens hun ivrig ropte «Pappa, pappa, 
pappa!»

– Han lot som han ikke så meg, var sikkert 
redd for hva som kunne skje med meg om han 
viste følelser overfor meg. Jeg husker jeg ble helt 
 perpleks over at han ikke svarte og ikke så på 
meg engang, så jeg stoppet. Tenkte litt. Før jeg 
til slutt ropte av full hals: «Øyvind Larsen!!». Han 
skvatt til, snudde seg, så rett på meg, og så sa 
han: «Gå no bare heim til ho mor!».

Det er fortsatt sterkt for Inger å fortelle denne 
historien om den kjære pappaen sin.

– Jeg var den siste i familien som så han i livet.
Dette ble deres siste farvel.

Smakfull og enkel kakekos
Bengt-Gøran Torbjørnsen er opptatt av å lære vekk kunsten å 
bake fra bunnen av, og at vi unngår kjappe ferdig løsninger 
når det er enkelt og billigere å gjøre det selv. 

• 200 g sukker
• 4 eggehviter
– piskes stivt til marengs

• 100 g mørk kokesjokolade
• 80 g kokos
– blandes i

Stekes midt i ovnen på 169 grader i 
50  minutter

Eggekrem
• 4 eggeplommer
• 100 g sukker
• 1 dl fløte
• 20 g vaniljesukker
• 100 g smør

Rør sammen eggeplommene og sukkeret i en 
kasserolle, tilsett fløten og vaniljesukkeret. 
Deretter varmes blandingen forsiktig opp på 
komfyren til den blir kremete.

Ta kasserollen av plata, kutt smøret i terninger 
og rør hele tiden mens du tilsetter smøret slik 
at det blandes godt inn i kremen. Sett egge-
kremen i kjøleskapet.  

• 80 g finhakkete svisker
• Pisket krem 
• 3,5 dl fløte
• 20 g sukker

• 1 plate daimsjokolade til å pynte med på 
 toppen av kaka.

Montering
Fordel eggekremen på toppen av kake-
bunnen.
Sviskene smøres oppå eggekremen.
Fordel et tykt lag med pisket krem på toppen 
av det hele.
Strø sjokoladen på til slutt.

Islandskake

De åtte fra Arnøytragedien begraves ved Tromsdalen gravlund 9. juli 1945. Nesten samtlige innbyggere i 
Tromsø den gang, deltok i gravfølget. I bakgrunnen skimtes vakttårnet og fangeleiren som var etablert på 
Krøkebærsletta, omtrent der Tromstun skole ligger i dag.                           FOTO: UKJENT FOTOGRAF/PERSPEKTIVET MUSEUM

Krigsminnet i Kroken hedrer disse åtte:

• Øyvind Larsen, Tromsdalen
• Otto Rotvåg, Rotvåg
• Johan Rotvåg, Rotvåg
• Helmer Albrigtsen, Nord-Rekvik
• Edelsten Johansen, Nord-Rekvik
• Johan Hammer, Årviksand
• Håkon Jørgensen, Årviksand
• Ottar Jørgensen, Årviksand

18 IDÉ OG INSPIRASJON 19IDÉ OG INSPIRASJON



 Vi profilerer vegetar-
mat ekstra tydelig, sier 
Johnny Hanriksen ved 
Obs Harstad.

Målt ut fra antallet vegetariske alternativ på 
restauranter og kafeer, veksten i utvalg og 
ikke minst i antallet vegetarprodusenter på det 
 norske markedet, så er interessen for vegetar-
mat økende. 

MANGE VARIANTER OG NYHETER
– Det har kommet veldig mange nye  varianter 
i det siste, sier fagsjef dagligvare ved Obs 
 Hypermarked Harstad, Johnny Henriksen. 
 Butikken har fra første dag gitt vegetarmat 
ekstra god profilering: En egen ende-
disk med fryse varer og en egen del av 
ferskvaredisk bugner av vegetar produkter. 
I tillegg har hele Coop lenge profilert sin egen 
produktserie «Vegetardag».

– Sortimentet blir stadig bredere, men 
selv om vi selger jevnt og trutt til de som 
etterspør vegetar mat, så har jeg inntrykk 
av at det ennå skal litt til å overbevise almuen. 
Her er mange fordommer ute og går, som at 
vegetarmat ikke er godt og at man derfor ikke vil 
bruke penger på det. Det er så feil! Bare sist uke 
her hadde vi en produsent inne med smaks-
prøver, og jeg må innrømme at jeg snek meg 
inn flere runder i løpet av dagen for å teste ulike 
varianter, ler Henriksen. 

– Det er veldig innovativt og smakfullt det 
veldig mange av produsentene kommer med nå, 
understreker han.

BURGER ER BRA START
Argumentene for å spise mer vegetarmat er 
mange: En rekke internasjonale forskere har 
påvist at det er bedre for klimaet om hver og 
en av oss spiser mindre kjøtt. Så er det godt for 
helsa i tillegg.

Til og med de store burgerkjedene har i løpet 
av det siste året fått vegetarburgere på menyen, 
og for skeptikeren er nettopp vegetarburger 
et bra sted å starte om man ønsker å teste en 
kjøttfri middag. 

Denne oppskriften vi gir deg her, egner seg 
godt til frysing. Så om du legger ned brukbar 
innsats en ettermiddag, så kan du ha lettvinte 
og sunne middager tilgjengelig i lang tid. 

Smakfull, sunn vegetarmat
Hvis du ennå ikke har prøvd 
en saftig vegetarburger, er det 
sannelig på høy tid.

Grove 
hamburgerbrød
Hjemmelagde grove og luftige hambur-
gerbrød, gjør burgeropplevelsen ekstra 
magisk. De er  perfekte å ha i fryseren. 
Disse burgerbrødene smaker også godt 
som rundtstykker.

1 porsjon gir 12 burgerbrød
6 dl lettmelk (0,5 eller 0,7 % fett)
1 pose tørrgjær
2 ts sukker
1 ts salt
3 dl sammalt hvete, fin
3 dl sammalt hvete, grov
7 ½ dl hvetemel
4 ss rapsolje
1 stk egg (til pensling)
sesamfrø

Slik gjør du: 
1. Varm melken til den er fingervarm,  

ca 37 ºC. Ha gjæren i en bakebolle og 
hell melken over. Rør lett sammen. 

2. Tilsett resten av ingrediensene og kna 
deigen i 5-10 minutter til den blir smidig. 
Bruk gjerne en kjøkkenmaskin til dette. 
Juster litt på mengden hvetemel etter 
behov, deigen skal være litt klissete. 

3. Dekk til bollen og la deigen heve til 
 dobbel størrelse, ca 30 minutter. 

4. Strø litt mel på benken og ta deigen ut 
av bollen. Kna den godt sammen.

5. Del den i 12 like store emner, og trill ut 
boller. Legg bollene over på et stekebrett 
dekket med bakepapir. Trykk bollene litt 
flate. 

6. Dekk brettet med plastfilm og la 
 brødene etterheve i ca en halvtime til.

7. Pensle brødene med sammenpisket 
egg, og dryss over sesamfrø. 

8. Stek burgerbrødene midt i ovnen ved 
210 °C i 10-12 minutter. 

Burgeroppskriften har vi hentet fra 
 vegetarbloggen.no, og burgerbrødenes opp-
skrift finner du på melk.no.  

SPENNENDE TOPPING
Siden burgeren er så sunn er det lov å slå 
seg litt ekstra løs med tilbehøret. Disse 
vegetar burgerne smaker godt med alt av 
burger tilbehør. Bolyst anbefaler gjerne en tur 
innom en  internasjonal matbutikk. Her har 
de spennende sauser, for eksempel er Ajvar 
veldig godt på burgere. Karripasta setter også 
en spennende spiss på måltidet. Ikke glem å 
tilsette noen gode osteskiver, agurk, tomat, 
rødløk og gjerne litt salat. 

Ferske hjemmelagde burgerbrød ønsker mer enn 
gjerne saftig ost velkommen.

Etter at burgerne er stekt i ovn, skal de surres i 
panna noen minutter for deilig stekeskorpe. 

Her finnes mer 
inspirasjon til deg 
som virkelig vil 
bli god på å lage 
sunne  burgere.  
Tittel: Verdens 
beste vegetar-
burgere. 
 Forfatter er  
Nina Ohlsson.

 Unn deg en saftig, 
 nylaget vegetar-
burger.

Rødbet- 
burgere
Nok til 4 hamburgere:

1 stor rødbete
1 løk
2 hvitløksfedd
250 gram sopp
Olje til steking
60 gram valnøtter
50 gram kikertmel
Salt og pepper
1-2 desiliter brødsmuler

Slik gjør du: 
1. Forvarm stekeovnen til 180 grader og 

kle et stekebrett med bakepapir. Skrell 
rødbeten og skjær den i små terninger 
før du koker dem møre, dette tar rundt 
15 minutter. Avkjøl. 

2.  Finhakk løk og hvitløk, og skjær sopp i 
små biter. Varm opp oljen i en panne og 
stek løken blank. Ha deretter i hvitløk og 
sopp, og stek det hele til alt er gyllent 
men ikke svidd. Avkjøl. 

3. Grovhakk valnøttene, og bland de 
så sammen i en bolle med rødbeter, 
soppblanding, kikertmel, salt og pepper. 
Spe på med brødsmuler mens du jobber 
deigen godt sammen. Den skal være 
klissete men må henge sammen. Arbeid 
med deigen og lag fire burgere. Legg de 
på stekebrettet og stek i ti minutter. Ta ut 
brettet og snu burgerne forsiktig før du 
steker dem i fem minutter til. 

4. Dersom du vil fryse burgerne eller spare 
dem til en annen dag så er dette rett tid 
på å fryse de ned/pakke i kjøleskapet. 
Hvis ikke varmer du litt olje til medium/
høy varme i en panne, og steker 
 burgerne gylne på begge sider, cirka 
fem minutter.
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Inviter mer ut!
Hva skal du bruke utearealene til? Nye måter å tenke 
uterom på, vil trekke folk mer ut, både sommer og 
vinter, mener landskapsarkitekt Ann-Kjersti Johnsen.

Landskapsarkitekten jobber til daglig i Asplan 
Viak, og jobber profesjonelt med å planlegge 
bruksvennlige uterom. På fritiden forsvinner hun 
så snart hun har mulighet til sitt private paradis: 
hageparsellene i Holt Økopark som hun deler 
med flere hundre andre hageglade. Fra sin 
hageflekk her, høstet hun så sent som i november 
i fjor grønnkål!

– Grønnkål fryser ikke. Den står fortsatt fint nå i 
april, opplyser hun.
 
AVKLAR BRUKSBEHOV
Uansett areal mener hun det aller viktigste er 
at de som skal bruke arealet får medvirke til å 
bestemme hva de skal brukes til.

Skal det brukes til aktivitet, til nytte, til sosiale 
formål, til stille refleksjon? Er aldersgruppen som 
skal trives her barn, unge, voksne eller eldre?

– Alle slike vurderinger har stor verdi når man 
skal planlegge uterom. Hvor er det solrikt, hvor 
og hvordan kan man skjerme for vind og innsyn? 
spør hun retorisk.

Selv har hun en forkjærlighet for å dele 
mulighetsrom inn i soner, som kan gis ulik bruk. 
Åpen aktivitetssone kontra skjermet «stillesone». 
Den neste oppgaven er å kartlegge hvilke 
 beboere som skal forvalte området. Er det en ivrig 
 dugnadsgjeng med mange ildsjeler, eller bør 
området vedlikeholdsmessig kunne «klare seg 
selv».
 
VANN SOM RESSURS
– Det finnes så utrolig mange muligheter. 
Noe som vi har gjort mye i det siste er å bruke 
overflatevannet som ressurs slik at vi kan lage 
små bekker eller vannspeil som attraksjoner, eller 
lede det til beplantning hvor det gjør nytte. Alt må 
være trygt for barn selvsagt.

Om vinteren kan vannspeil bli til skøytebaner, 
og snøhauger bli til huler, hopp- og akebakker.

– Vi har lang vinter og har en tendens til å 
 forherlige sol og varme og sommer som den 
eneste tiden å tilrettelegge for utendørsaktivitet. 
Men vinteren må også inngå i planleggingen når 

Ann-Kjersti Johnsen tror mange borettslags-
styrer vil få seg hyggelige overraskelser  angående 
bolyst og attraktivitet, om de åpner for mer 
dyrkningsareal og flere møteplasser utendørs. Så 
har hun et lite hjertesukk til oss alle:

– Plant mer blomster! Blomster er koselig 
å holde på med, vakkert å se på, og gir viktig 
næring til bier og humler og andre utryddings-
truede insekter.
 

man planlegger bruk av 
felles uteareal,  poengterer 
hun.

Må all snøen kjøres 
vekk, kan man lage 
 snødeponi som kan 
brukes til lek? Kan man 

tilrettelegge for aking og lek 
i snøen et sted det trygt for 

trafikk? Er det lyskilder på stedet, 
slik at man kan leke når det er mørkt 

ute? Og hvor skal smeltevannet renne til 
våren?

– Alle slike ting er viktig å ha med seg for å 
planlegge for gode uteareal, forklarer Johnsen.
 
ØKT DYRKNING
Hun sier de ulike tidsepokene har satt sine preg 
på fellesareal rundt boligselskap. Ulike tider har 
hatt ulike behov.

– Nå opplever vi heldigvis en internasjonal 
bølge av mennesker som vil komme mer i kontakt 
med naturen, og dyrke mer av maten sin selv. 
Å være selvdyrker på fellesareal er sosialt, det er 
lærerikt og det gir mange gode uteopplevelser, 
kan hun selv skrive under på.

Hun påpeker at det vil være gode muligheter 
for å lage gode dyrkningsprosjekt allerede i 
år, om man setter i gang i slutten av mai/ 
begynnelsen av juni. På Holt økopark deler de 
gjerne av sine erfaringer.

– Det som kanskje overrasket oss aller mest 
positivt da vi startet opp, var hvor mange 
 ungdommer som ville være med.

Landskapsarkitekt Ann-Kjersti Johnsen mener god planlegging og involvering, kan gjøre 
fellesareal i boligselskap til sosiale møteplasser både sommer og vinter.

1 Selvdykningsprosjkter er populære. Her ryddes jord 
på Tromsøya. FOTO: ANN-KJERSTI JOHNSEN
2 Felleshager er svært sosiale. Her er det felles potet-
opptaking på gang. FOTO: ANN-KJERSTI JOHNSEN
3 Bugnende felleshage i Holt Økopark på Tromsøya. 
FOTO: ANN-KJERSTI JOHNSEN
4 Grønne lunger og møteplasser som er lune og fri for 
innsyn, inviterer til gode møter. FOTO: ASPLAN VIAK 
5 Det går an å dyrke i bed, og i steinbed...
6 ...eller i dyrkningskasser. Her fra Stakkevollan.
FOTO: ANN-KJERSTI JOHNSEN
7 Ikke glem at vinteren også er utetid. Snødunger 
kan bli ypperlige lokale lekeanlegg, med litt god 
 planlegging. FOTO: ANN-KJERSTI JOHNSEN 
8 Planter i fellesareal for både lukt, smak og visuell 
nytelse.
9 Eksempel på fellesareal hvor overflatevann er 
utnyttet positivt. FOTO: ASPLAN VIAK 
10 Nye vennskap er vanlige resultat av attraktive 
uteareal. FOTO: ANN-KJERSTI JOHNSEN

1

2

4

3

75 6

8 9

10

22 IDÉ OG INSPIRASJON 23IDÉ OG INSPIRASJON



Hvor er stoppekrana?

Hvis det oppstår en 
vannlekkasje hos deg, 
er første bud å skru igjen 
hovedkrana. Men vet du 
hvor den er? 

Hvis du er usikker, så finn ut av det nå, med en 
gang! Med litt innsats nå slipper du stå og rive 
deg i håret og være rådløs dersom uhellet skulle 
være ute. 

Vi sikrer oss godt mot innbrudd og brann, men 
faktisk er vannskader en mye større trussel mot 
huset. Daglig rammes rundt 200 husstander 
av vannlekkasje her i landet, og i løpet av et år 
skades boliger for nærmere 3 milliarder. Med 
en enkel omdreining på hovedvannkrana kunne 
beløpet vært redusert.

FORTELL DET TIL FAMILIEN 
Hvis du oppdager vann på avveie, så er første 
bud å stenge hovedkrana. Da gjelder det å vite 
hvor den er. 

– Alle er nok ikke like bevisst på hvor den er. 
Utfordringen er at hovedstoppekrana ofte er 
«møblert inn» av hyller, kurver og andre saker, sier 
Frode Helmersen hos rørleggerkjeden Rørkjøp.

Han forteller at i gamle hus og leiligheter 
er krana som regel i kjelleren. I nye leiligheter 
har hver leilighet egen stoppekran montert i et 
 fordelerskap på badet eller vaskerommet. Mens 
eldre leiligheter ofte har stoppekran i kjøkkenbenk.

– Når du har funnet ut hvor den er, så sørg for 
at de andre i familien også får vite om den og 
hvordan den skrus av, råder Helmersen.

STENG NÅR DU REISER BORT
For å være sikker på at krana virker, stenger du 
den, og skrur så på nærmeste kaldtvannskran og 

Oppdager du at det lekker vann i huset, så steng 
hovedkrana umiddelbart. 

(FOTO: KRISTIAN OWREN/IFI.NO)

lar den stå åpen et par minutter. Fortsetter det å 
dryppe, bør du kontakte rørlegger og få stoppe-
krana sjekket av fagfolk.

De største vannskadene oppstår i tomme hus, 
der vannet kan bli stående og fosse i mange 
dager før det oppdages. Et godt sikringstiltak er 
derfor å stenge av vannet når du skal være lenge 
borte.

– Hovedkrana er første punkt på vannrøret/ 
tilførsel på innsiden av huset, og når den 
stenges er det ikke tilførsel av vann til huset, sier 
 Helmersen.

Eksperten hos Rørkjøp har selv gjort det til en 
vane å stenge vannet når han reiser på ferie, og 
tenker at det er en enkel måte å sikre seg på. 
Forsikrings selskapene har også aktsomhetsregler, 
og bryter forsikringstakeren disse, risikerer man 
delvis bortfall av erstatningsbeløpet.

AUTOMATISK STOPPEKRAN
Man kan også sikre seg ved å installere 
 automatisk vannstoppekran. Disse har følere som 
registrerer fukt og stenger vannet automatisk 
dersom det oppstår en lekkasje. En annen fordel 
er at den er lett å betjene. Dette er også et krav 
på nyere installasjoner.

– Her slipper du turen i kjelleren, det er bare 
å slå av en bryter før du reiser, tipser Frode 
Helmersen.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no 
Mest utsatt for vannskader er kjøkkenet og andre rom med vann uten membran og sluk i gulvet.  
 (FOTO: RØRKJØP/ORAS/ISHAVSTAKST)

Få hjelp til totalforsikring
og støtte når skaden oppstår
BONORD har forsikringsrådgivere som kan bistå boligselskap med å 
innhente tilbud på totalforsikring. Og hvis skade oppstår, er en egen dedikert 
 skadebehandler hos boligbyggelaget klar til å bistå boligselskapet.

Totalforsikring er boligbyggelagenes egen 
 forsikring, og gjennom denne forsikringen 
 dekkes det meste av borettslagets eller sameiets 
forsikrings behov.

– Vår viktigste oppgave når en skade oppstår 
eller avdekkes er å agere raskt for å unngå 
 ytterligere skader, kartlegge omfang, og skape 
trygghet for boligselskapet om at skaden vil bli 
utbedret på best mulig måte. Vår skadebehandler 
bistår boligselskapet gjennom hele prosessen, 
som er det som skiller forsikringen fra andre 
bygningsforsikringer. Dette gir trygghet og letter 
arbeidsbyrden for styrene i boligselskapene, 
forteller Øystein Stakkevold i BONORD.

TILTAK OG REKKEFØLGE HAR BETYDNING
Hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge 
det blir gjort kan ha stor betydning for både 

skadeomfang og økonomi. Er dette en skade som 
forsikringen dekker? Er det boligselskapets eller 
andelseiers ansvar? Å lede en slik prosess krever 
erfaring og kompetanse på flere felt. BONORD 
er boligselskapets representant overfor både 
forsikringsselskap og håndverkere, og sørger for 
nødvendige tiltak, reparasjoner og utbedringer.

De fleste skadeutbetalinger skyldes vann-
skader.

Det er langt større sannsynlighet for å få en 
vannskade enn et innbrudd. Konsekvensene 
kan også bli mye større. I en bolig er det mange 
 risikopunkter som bør sjekkes. Rør, koblinger, 
 kraner og sluk må kontrolleres på jakt etter 
 lekkasjer og feil. Varmtvannsbereder, vaske-
maskin og ikke minst oppvaskmaskin er i stadig 
bruk, og slitasje pluss produktets alder øker 
risikoen for vannskade. 

– Vår erfaring viser at mange skader unngås 
dersom vannsjekk gjennomføres i bolig selskapet. 
For boligselskapet er dette i tillegg gunstig, da 
man vil kunne få en premierabatt som følge 
av  tiltaket. I tillegg finnes det  forebyggende 
midler som det kan søkes om via BONORD for å 
 gjennomføre tiltaket, forteller Stakkevold.

HUSK EL-SJEKKEN
Rundt halvparten av alle boligbranner skyldes 
feil i el-anlegget eller uaktsom bruk av elektriske 
apparater, ifølge Norsk Brannvernforening.

– El-relatert brann er noe folk flest er redd 
for. Med el-sjekken skal beboerne i bolig-
selskapet føle seg trygge  på at det har vært 
faglig kontroll på el-anlegget i egen bolig, at 
den samme  kontrollen er utført i alle andeler  i 
bolig selskapet, og at avvik er utbedret etter 

 kontrollen. Dette er også en ordning som vil 
kunne løse ut rabatt knyttet til  Totalforsikringen. 
Boligselskaper som er interesserte å høre 
mer om ordningene kan kontakte meg eller 
BONORD for uforpliktende å høre mer om hvilke 
muligheter som finnes og om Totalforsikringen, 
oppfordrer Stakkevold.

Jevnlig skal borettslaget sjekke el-anlegg. I et  borettslag med slike rutiner på plass, er det også  mulig å få 
rabatt på totalforsikring av borettslaget. Slik kan det se ut etter en brann som ble slukket raskt.

Vannskader er det som hyppigst utløser skade-
utbetaling i borettslag. Vann gjør stor skade, og 
også her er det viktig at boligselskap jevnlig sjekker 
risikopunkt som kan forårsake skade.
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HMS-KOMMENTAREN

Brannvern i boligselskap
På vinterstid har elektriske anlegg i boligene våre større belastning enn 
ellers i året da vi har behov for ekstra strøm til oppvarming. Det er noen 
viktige regler å huske på når det gjelder elektriske ovner.

• Bruk ikke elektriske panelovner eller flyttbare ovner på skjøte-
ledning, men plugg de direkte inn i kontakten i veggen.

• Bruk ikke flyttbare ovner til permanent oppvarming.
• Bruk ikke utstyr som har skader eller har merker etter for høy 

 temperatur (brunsvidd/mørk plast)

Å oppdage, og å varsle brann er det viktigste for å kunne redde oss 
selv og de vi er glad i. Har du røykvarsler i boligen din, skal det være 
minimum én røykvarsler per etasje. Det anbefales likevel å ha røyk-
varslere på soverom og der brann kan oppstå, som kjøkken eller stue, 
men tenk på plassering for å unngå falske alarmer. De fleste røyk-
varslere har  batteri som bør byttes årlig. Den har også påstemplet en 
produksjonsdato, og den bør byttes etter maks 10 år. Røykvarsleren 
skal være  stemplet med NS-EN 14604, DSB 235, eller SNR 235. Dette er 
god kjenninger som alle røykvarslere som selges skal ha. Det er styret i 
borettslaget eller sameiet ditt som er ansvarlig for at røykvarsleren  byttes 
når de er for gamle, og at du får batteri til røykvarsleren. 

De fleste borettslag og sameier som har automatisk brannalarm-
anlegg med varsling i hele bygningsmassen, har også kun en røyk-
detektor i hver leilighet. Det er viktig å ikke dekken denne til eller på 
annen måte hindre at den fungerer som den skal. 

For å slukke et branntilløp er det krav om at det skal være slokkeutstyr 
i hver bolig. Det skal være en håndslokker eller husbrannslange. Dette 
gjelder også om du bor i leilighet med sprinkleranlegg.

Har du husbrannslange, skal være tilgjengelig, og den bør testes 
minst en gang pr år. Har du den i kjøkkenbenken, så sørg for at du raskt 
kan få den fram og ta den i bruk. Det er også lurt å sjekke minimum en 
gang i året at ikke koblinger er eiret.

Håndslokkere finnes med pulver og skum, og det er viktig å ha et 
apparat som har tilstrekkelig slokkekapasitet. Slokkekapasitet angis med 
A og et siffer. Kravene til håndslokker i bolig er minimum 21A, men det er 
imidlertid ikke uvanlig med pulverapparat med slokkekapasitet 43A. Dere 
bør fortrinnsvis velge håndslokkere med høyest mulig kapasitet (verdi). 
Apparatet skal være tilgjengelig, og har du bolig på mer enn ett plan, 
anbefales tilgjengelig slokkeutstyr i hver etasje. Håndslokkere i bolig skal 
kontrolleres hvert 5 år og ha en service hvert 10 år. I de fleste tilfeller er 
det billigere å skifte ut apparatet etter 10 år, i stedet 
for å ha det på service. Det er styrets ansvar å 
sørge for kontroll og at service eller bytte blir 
gjennomført.

Styrets har ansvaret for at brannvernet i ditt 
borettslag og sameie er i henhold til lovverket. 
Du som beboer har ansvar for å bidra til brann-
sikkerheten i egen bolig, og å melde fra om 
forhold som går utover brannsikkerheten.

Stein Furulund, HMS-rådgiver

Slik fungerer individuell nedbetaling av fellesgjeld
Borettslag som er forvaltet av BONORD kan inngå 
avtale om å tilby sine andelseiere IN-ordning, 
individuell nedbetaling av fellesgjeld. Dette gjør 
at du som andelseier kan betale ned på din andel 
av fellesgjelden raskere, enten ved hel eller delvis 
nedbetaling. 

Ved å betale ned på din andel av felles-
gjelden vil de månedlige felleskostnadene du 
betaler, som gjelder renter og avdrag, reduseres 
 tilsvarende nedbetalingen. 

IN ER ATTRAKTIVT
BONORD opplever at ved salg av andelsleiligheter 
i borettslag med IN-ordning så virker dette positivt 
for kjøpere, ettersom det er en ordning som gir 
større fleksibilitet og mulighet for å kunne påvirke 
mer i forhold til fellesgjelden.

Det vil lønne seg å nedbetale fellesgjeld så 

gang) eller du kan innfri hele fellesgjelden 
under ett. 

Innbetaling kan kun skje ved termin-
forfall på borettslagets fellesgjeld og 
beløpet må være BONORD i hende senest 
10 dager før lånets forfall.

Gjeldende frister for innbetaling er 
10. mars, 10. juni, 10. september eller 
10. desember.

Ønsker du å vite mer om IN og de 
 muligheter dette gir, så er det bare å ta 
kontakt med BONORD, eller få ditt bolig-
selskap til å kontakte oss.

Tine Strømsnes, Produktansvarlig 
 Individuell Nedbetaling (IN)

BONORD med nye nettsider 
Noen har sikkert oppdaget det allerede: BONORD har fått nye nettsider. 
I tillegg kan du også nå lese artiklene fra bladet du nå holder i hånda på nett 
og dele de på sosiale medier.

– Vi har jobbet lenge med dette og ble litt 
 forsinket med lanseringen, men nå er vi omsider 
på plass, og vi er godt fornøyd med resultatet. 
sier kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli i BONORD.

Noe av grunnen til at utviklingen har tatt ti er 
at websiden til BONORD er en såkalt multisite og 
inngår i et utviklingssamarbeid som BONORD har 
med fire andre storbylag her til lands. Det er USBL 
i Oslo, BATE i Stavanger, TOBB i Trondheim og 
Nobl i Bodø

– Designmessig følger vi i dag samme uttrykk. 
En trend i tiden, som de som er innom siden vil 
kunne kjenne igjen fra andre nettsteder, er bruken 
av «bokser», forklarer Nordli.

 Sidene er i tillegg godt mobiltilpasset og skal 
fungere på alle enheter og flater.

BOLYST SOM  NETTMAGASIN
Han kan fortelle at webprosjektet er mer ved start 
enn ved mål. En del oppgaver ligger fortsatt på 

Kim Kr. Nordi kan stolt 
lansere nye websider 
for BONORD, og gjør 
nå også medlems-
magasinet BOLYST 
tilgjengelig som 
nett magasin hvor alle 
artikler kan deles.

Slik ser de nye 
 web sidene til 
BONORD og 
medlems magasinet 
BOLYST ut.

lenge den alternative renten man kan oppnå på 
et innskudd er lavere enn den renten man betaler 
på fellesgjelden, eller at man har mulighet til å 
låne penger til en lavere rente enn det boretts-
laget har. Dette bør man gjerne diskutere med sin 
bankforbindelse.

Andelseiere som betaler inn vil motta en 
 skriftlig bekreftelse på dette. Innbetalingen vil 
få sikkerhet på samme vilkår som borettslagets 
bank, det vil si at innbetalingen får sidestilt 
prioritet med banken. Merk at dersom man først 
har foretatt en nedbetaling kan ikke denne kreves 
tilbake.

SLIK GÅR DU FRAM
Dersom ditt borettslag har IN-ordning, kan du 
som andelseier foreta nedbetaling opptil to 
 ganger per år (minimum kroner 100.000 pr 

gamle sider i påvente av å få flyttet de over.
– Prosjektet er i utvikling og utover vil vi lansere 

nye funksjoner. Den største nyheten nå er at vi 
lanserer vårt populære medlemsmagasin BOLYST 
som nettmagasin i tillegg til at vi fortsetter med 
 papirutgaven. Nett magasinet vil vi også bruke 
til nyhetssaker, og  kryss publisering ut mot 
sosiale medier, slik at flere enn bare BONORD- 
medlemmer kan få lese disse. 

Nordli innrømmer av at det som er mest 
spennende for han ligger «under panseret» på 
 websiden. Den nye webmotoren som sidene 
bygger på gir ekstremt mange nye muligheter, 
sammen liknet med de gamle BONORD-sidene.

LETTERE Å FINNE FREM 
– Vi håper denne nye siden bidrar til at med-
lemmene våre opplever enda bedre service og 
tilgjengelighet. Vi håper dere synes de nye sidene 
ser greie ut og lett og finne frem i. Endel av 

 filosofien er at vi lenker sammen informasjon slik 
at det blir lettest mulig tilgjengelig. Eksempelvis 
så finner du økonomisk rådgivning også under 
tekniske tema, da de naturlig hører sammen, 
 spesielt for borettslag med planer opp opp-
graderinger eller renovering, forklarer Nordli, og 
inviterer begeistret inn til www.bonord.no. 
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Enten man bor i enebolig, rekkehus eller leilighet, 
er uteplassen viktig for veldig mange. En del 
starter bare med å bruke den der de slapp, men 
mange ønsker også gi den et lite løft. Den trenger 
minimum en grundig vask – da blir det triveligere. 
I alle fall på kort sikt.

VINTERENS FOTAVTRYKK
På litt lengre sikt trenger alle uteplasser vedlike-
hold, og “utestua” trenger mer vedlikehold enn 
den innendørs. Nordnorske  vintre gjør som regel 
et  kraftig inntrykk på materialer som er ute, og 
utegulv er noe av det som får hardest medfart. Da 
er det greit å ha en liten og effektiv plan som gjør 
at det blir så lite arbeid og så mye kos som mulig.

UTNYTT GRÅVÆR!
De fleste norske terrasser er av tre, som krever 
et annet vedlikehold enn vegger av tre. Noen 
ganger trenger du bare å vaske skikkelig. Da bør 
du ikke bruke høytrykksspyler, fordi det blir for 
mye fuktighet i treverket. Det er bedre å koste bort 
løv og støv og så spyle med slange før du har på 
rengjøringsmiddel. 

Husk å ikke bruke for sterk såpe om du ikke skal 
beise etterpå.  La den virke litt, men ikke tørke helt 
inn. Det er best å ikke gjøre dette i stekende sol, 
gråvær er godt vaskevær ute. Deretter skrubber 
du med en kost og skyller av med vann etterpå. 

UTEGULV MED FLISER
Lite vedlikehold er en av grunnene til at stadig 
flere velger flis til utegulvet. I tillegg har end-
ringene i byggeskikk gjort at Pål Gundersen i 
Modena Fliser har merket en klar økning i etter-
spørselen etter uteflis:

– Det har etter hvert blitt mange moderne boli-
ger i Norge, blant annet med ny-funksjonalistisk 
stil. I tillegg bygges det mange nye leilighetsbygg. 
Det har gjort sitt til at mange velger noe annet 
enn tre til utegulvet. Og selv om den klassiske 

bruddskiferen fremdeles er populær til både 
enebolig og fritidsbolig velger folk oftere andre 
ting, for eksempel skiferflis, altså skifer som er 
kuttet til flisformat.

PASS PÅ FUGENE
Å legge flis ute er imidlertid en ganske krevende 
prosess. Det må være skikkelig underlag og riktig 
fall, ellers samler det seg vann under flisene som 
fryser og skader gulvet. Fuger mellom uteflis kan 
også være utfordrende, siden de skal tåle frost og 
mye slitasje. Det å oppnå 100 prosent limdekning 
er viktig for å få et varig flisegulv ute. I tillegg til 
fall og ekspansjonsfuger.

– Jeg pleier råde folk til å ta en sjekk av 
fugene på våren og utbedre der de har  sprukket 
opp eller er i ferd med å få hull i seg. Det er 
mye enklere enn å vente til vannet trenger ned 
og under   flisene. Husk også at høytrykkspyler 
skader fugene, selv om flisene tåler mye, sier 
 Gundersen.
 
NYHET TIL BEGEISTRING OG NYTELSE
De siste årene har det imidlertid kommet 
flere gode nyheter innen uteflis som er bedre 
 tilpasset det norske klimaet. Gundersen er 
spesielt  begeistret for det såkalte systemgulvet. 
Det er enkelt å legge selv og krever minimalt 
 vedlikehold.

– Systemgulvet legges på små føtter som hever 
gulvet litt over grunnen. Føttene kan  justeres 
helt nøyaktig. Det gjør det enklere å velge 
større flis enn ellers. Mange vil ha 60 ganger 
60  centimeter, men vi ser også en økende etter-
spørsel etter 90 ganger 90. Flisene er 2 cm tykke 
og plasseres enkelt på føttene og du trenger ikke 
fuge mellom. De kan løftes av hvis du ønsker å 
komme til under, for eksempel hvis du har skjult 
ledninger til utelys under gulvet. Siden gulvet ikke 
har fuger er det også veldig enkelt å vedlikeholde. 
Jeg har lagt gulvet selv hjemme og spyler bare 

over med høytrykkspyleren om våren, så er 
uteplassen klar til å nytes, sier Pål Gundersen i 
Modena Fliser.

STEMNING OG BÆREKRAFT RUNDT BORDET
Når uteplassen er klar til å nytes bør det feires 
med å noen hyggelige stunder til bords. Nina 
Eik Hetland, som er stylist for Tilbords har et 
 inspirerende tips å komme med:

– I interiørtrendene for 2019 er bærekraft og 
kvalitetsprodukter sentralt. Dette tankesettet tror 
jeg vi tar med oss når vi planlegger uteområdet 
også. Vi ønsker materialer som varer og ønsker 
å gjøre minst mulig vedlikehold. Dessuten ser vi 
at innerom og uterom flyter mer og mer sammen 
nå. Kundene våre etterspør i større grad serviser 
og interiørprodukter som også kan brukes ute, 
forteller Hetland.

VÅRFORNYELSE AV UTEPLASSEN:

Få mest mulig ut 
av stue nummer to
Selv om tiden utendørs for det meste har bestått av snømåking i lang tid nå, er 
det snart klart for å nyte natt og dag ute i sola så ofte det går an. For å oppnå 
det er det smart å ta ting i riktig rekkefølge når du skal fornye uteplassen.

FAKTA

MONTÉR
• 5 prosent bonus

MODENA FLISER
• 5 prosent bonus
• 10 prosent rabatt

TILBORDS
• 5 prosent bonus

Bonus gjelder hele kjøpet, uansett hvor 
gode tilbud du får i butikken.
Rabatt gjelder ordinære varer.
Dra medlemskortet eller registrert bankkort 
i betalingsterminalen for å få bonus, og vis 
frem medlemskort i plast eller i medlems-
appen for å få rabatt.

1  Fliser blir stadig mer 
 populært på uteplassen, 
blant annet fordi det er 
enkelt å vedlikeholde.

2  Endringer i norsk bygge-
skikk gjør at stadig flere 
velger fliser ute.

3  Med puter og pledd 
har gjestene dine det 
 komfortabelt, og så ser det 
fint ut!

4  Mange sverger til ter-
rasser av tre og det finnes 
mange typer tre som krever 
minimalt med vedlikehold.

5  Bruk gjerne materialer 
eller ting fra naturen eller 
hagen når du dekker til ute.

1

32

4 5
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Her er veggfornyeren i en mintgrønn farge. Om et 
år eller to mener Jotun å ha langt flere enn de 16 
fargene som nå er lansert, klare som veggfornyer.

Rett verktøy er halve 
jobben. 

Jotuns selger Kent Monsvoll demonstrerer sammen med en av Montérs ansatte veggfornyeren som bare kan rulles på veggen, og slettes med en sparkelspade.

Montér på Håpet 
arrangerte malings-
kveld for BONORD-
medlemmer.

Fargekveld hos Montér
Årets fargetrender og en helt ny veggfornyer, trakk malingsklare BONORD-medlemmer 
til medlemskveld på Håpet.

– Maling er enkel og billig opp-pussing. Og 
skulle du angre deg er det bare å male over, 
erklærer Jontuns selger Kent Monsvoll. Han har 
som mål å inspirere de fremmøtte til å gyve løs 
på større og mindre prosjekter i hjemmet. Med 
seg har han maling i alle farger og forekomster, 
fra supermatt til superblank. Han har maling som 
tåler mye vask ekstra godt, og maling som får 
gipsveggen til å se ut som betong. Og han har 
ikke minst fargekart over årets trendfarger.

DIGITAL FARGEVELGER
Jotuns egne fargedesignere har et digitalt 
 fargekart i en app. Du kan ta bilde av rommet 

eller veggen du ønsker å male, og leke deg i 
appen. Her kan du legge ulike farger på veggen 
før du går i gang.

Den kan gi deg en god pekepinn om slutt-
resultatet, mener Monsvoll.

Er du veldig i tvil anbefaler han deg å kjøpe 
en prøveboks og teste fargen på en liten flekk av 
veggen først.

Monsvoll guider BONORD-medlemmene 
 gjennom fargekartene, hvordan de er bygd 
opp og hvordan de skal leses. I år kjører Jotun 
 temaene Raw, Retine og Calm i samme fargekart, 
og  Monsvoll viser hvordan de ulike stilartene er 
avstemt med ulike mennesketyper og interiørvalg. 

Alle tre stiler tar utgangspunkt i hver sin aksent-
farge i fargekartet. Jotun lanserer et nytt fargekart 
i 37 land hver høst. Gjennom fargekartet kan du 
kombinere og avstemme årets farger, som alle er 
jordfarger i grått, rødt, grønt og oransje. 

– Fargekartene er laget for å forenkle deres 
valg av farger. Lodrett under hverandre finner du 
farger med lik kulørthet og lik sorthet. Langs de 
vannrette linjene finner du samme fargefamilie.

VEGGFORNYER
Det er Montér på Håpet som arrangerer BONORD-
medlemskveld med foredrag og snacks kombinert 
med gode tilbud. 

Gode råd når 
du skal male:
• Vask flatene som skal males, slik at fett 

og skitt er borte. Her finnes egen ferdig 
utblandet malevask i spray for mindre 
flater, mens man bør velge konsentratet 
og blande det selv med vann i en bøtte 
for større jobber.

• Ordentlig maleverktøy er viktig for et 
godt resultat. Skaff deg et forlengerskaft 
til rullen, slik at du kan male fra tak til 
gulv i en bevegelse. Mal i hele lengder 
opp og ned hele veggen. Ikke mal 
område for område oppe og nede. Det 
gir lett skjolder.

• Jobb jevnt med samme trykk på rullen. 
Ikke trykk ut rester på enden av veggen. 
Når du begynner å se fargen på selve 
malerrullen er det på tide å dyppe den 
på nytt i mer maling. 

• Bruk firkantet bøtte til å ha malingen i, 
ikke malebrett. Da slipper du å etterfylle 
så ofte, og kan jobbe raskere.

• Når du maler tak skal du alltid male fra 
det tørre og inn i det bløte, aldri fort-
sette fra bløt maling og videre utover.

• Husk godt humør og gjerne litt musikk til 
arbeidet!

PARTNER

Hos Montér får du 5 % bonus på hele kjøpet.
Dra aktivert medlemskort eller registrert 

betalingskort i betalingsterminalen for å få 
bonus. Registrert bankkort eller Kredittkort for 

medlemmer kan også benyttes for å få bonus.
Montér er Norges største byggevarekjede  

og tilbyr alt du trenger til oppussing.
Husk å be om BONORD-rabatt når du  

ber om tilbud. 
www.monter.no

Monsvoll har med seg en nyhet. Han viser fram 
en veggfornyer som får strietapet til å forsvinne, 
ved å male over den. Produktet heter Lady 
 minerals og kommer foreløpig i 16 ulike farger. 

Gjennom instruksjon fra video og senere 
 mulighet for å prøve selv på en veggplate i 
lokalet, får BONORD-medlemmene selv prøve 
produktet. Både det å rulle det ut på veggen, en 
litt tung og tyktflytende masse, som senere skal 
slettes ut ved hjelp av en sparkelspade. Etter at 
veggen er tørr skal ujevnheter strykes ut med den 
samme sparkelspaden.

– Et godt tips er å file vekk hjørnene på 
sparkel spaden slik at du ikke får så skarpe kanter 
i veggfornyeren, sier Monsvoll.

Siden produktet kommer i 16 farger skal du 
ikke trenge å male veggen etterpå. Alternativet 
er  vanlig sparkling, rive av tapet og pusse ned 
 gammel vegg, eventuelt slå nye plater på den.

Veggfornyeren tørker raskt. I løpet av et drøyt 
døgn med denne teknikken kan fiskebeins-
mønster og annen strukturert moro være historie. 

Pass bare på å skjære vekk eventuelle luft-
bobler i strien, før du går i gang.
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BLIKKENSLAGER - TOM DREYER
Beslag og ventilasjon

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

HASSELBERG TRANSPORT AS
Lagring og pakkemateriell

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

PARTNER
PARTNER Thomas Hansen hos Hasselberg viser fram 

 hvordan lagercontainerne ser ut inni, og lover 
trygg og sikker lagring.

Fra venstre: Jonas Dreyer, Stian Sørensen, Ian Berglund (Utplasseringselev), Tom Dreyer og Christoffer Tråsdahl.

Trangt i boden eller på flyttefot?
Er boden din for liten, skal du 
bytte bolig, eller kanskje midler-
tidig forlate landsdelen for å 
studere i inn- eller utland, kan 
det være en idé å leie seg en 
eller flere lagercontainere hos 
Hasselberg i Tromsø.

– Det er mange som bytter bolig og som kan 
bli «mellombar» en periode og derfor trenger å 
lagre ting for noen uker eller måneder, forteller 
 transportleder Thomas Hansen hos   Hasselberg. 
Bedriften har store lagerlokaler nord på 
 Tromsøya.

Til enhver tid har de i gjennomsnitt mellom 
60 og 70 prosent belegg i de to lagerhallene 
sine. Nesten 600 containere står stablet opp i 
stor høyde.

FIRE KVADRAT BODPLASS
Kassene det lagres i er av tre, og tilsvarer en 
middels sportsbod på nesten fire kvadratmeter. 
I tillegg tilbyr Hasselberg også pakkemateriell, 
som silkepapir til å pakke inn ting med og papp-
esker i to størrelser. Innholdet i kassene bør ikke 
overstige 20-25 kilo.

Både containere og pakkemateriell får 
BONORD-medlemmer 15 prosent rabatt på, men 
om man trenger å bestille flyttebil er det til fast 
pris.

Hansen forteller at på landsbasis foregår 
størsteparten av flyttingen på sommerstid, mens 
i Tromsø er det trykk hele tiden. Særlig rundt 
månedsskiftene når det gjelder husovertagelser, 
og også før alle ferier.

ET AV LANDETS STØRSTE
– Hasselberg er et av landet største flyttebyråer 
og vi kjører mye mellom nord og sør, forteller 
Hansen. Han forteller at Hasselberg også kan 
mellomlagre flyttelass i flere byer sørover, om det 
er behov for slikt.

– Om folk ønsker å leie containerplass hos oss 
kan de være sikre på at det står trygt her, sier 
Thomas Hansen. Kassene står  tørt og hallene har 
alarmer koblet til vaktselskap og brannvarsling.

Hasselberg har 10 vogntog og opptil 10 andre 
mindre innleide biler som hele tiden er i sving.

Feirer ti år i moderne lokaler
Med tiårsjubileet som en gyllen anledning, kunne Blikkenslager 
Tom Dreyer komme nærmere kundene sine i nye lokaler – for å 
tilby tjenester innenfor ventilasjon, tak og fasader.

De nye lokalene ligger på Skattøraveien – ved 
siden av Bakehuset Nord-Norge.

– Vi har nå fått langt bedre fasiliteter. Med 
et verksted på 350 kvadratmeter har vi fått 
større plass, og ikke minst har vi fått et flott 
kunde mottak der kundene våre kan få sett på 
 produktene og de løsningene vi jobber med, 
forteller Tom Dreyer.

Blikkenslager Tom Dreyer er proff-forhandler 
for Flexit, og har derfor mange deler innenfor 
ventilasjon og filter. Bedriften jobber hele tiden 
med utvikling og rekruttering – noe som handler 
om mer enn at to av sønnene til Tom Dreyer har 
gått inn i det samme faget.

– I dag består vi av 12 ansatte, og åtte av 
disse har svennebrev og to har mesterbrev. Vi 
satser bevisst på rekruttering av lærlinger og 
 samarbeider godt med Kvaløya videregående 
skole for å kunne rekruttere for fremtiden. Vi har 
ofte elever innom for å kunne la dem få prøve seg 
i faget, forteller Jonas Dreyer.

Medlemmer av BONORD får rabatter hos 
blikkenslageren, både på timepris og produkter 
innenfor fasade, tak, ventilasjon og beslag. For 
øvrig har firmaet vært involvert i en lang rekke 
kjente signalbygg i Tromsø i den senere tid, som 
Havneterminalen, A-fløya på UNN, Pasienthotellet 
og Fram 2.
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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 appenBarnekryssord

Skriv inn riktige vannrette ord, da 
kommer du frem til løsningsordet 
som står nedover, loddrett.
Svaret kan du sende inn til: 
BoNord, postboks 6156,  
9291 Tromsø.  
Merk konvolutten Barnesiden.

Gåter

1. Hva er forskjellen mellom en loppe og en 
elefant?

2. Hvilket tau kan du ikke dra i?
3. Hvilken hage trenger ikke å vannes?
4. Hvilket dyr er det høfligste?
4. Hvilke duer kan ikke fly?

Svarene ligges at annet sted på siden.

Å lage seljefløyte 

Her er grunnprinsippet: Du må finspikke 
deg frem til best mulig lyd og teknikk, før 
du prøver å lære det bort. Her trengs det 
skarp kniv.

Siden det er på våren og forsommeren 
det er masse sevje mellom barken og 
veden, er dette det rette tidspunktet å 
lage seljefløyte på.

Bruk selje, men også rogn. Den kan 
være rettere og ha færre kvister. Du er 
nemlig på jakt etter en par centimeter 
tjukk strak pinne, uten for mange kvister 
eller kvistarr.

Svar på gåten:
1. En elefant kan ha lopper, men en 
loppe kan ikke ha elefanter! 2. Fortauet. 
3. Barnehagen 4. Bukken. 5. Vinduer

1. Spikk først et skrått munnstykke i ene enden. Det vil si at du snitter pinnen på skrått og 
 deretter snitter beint et par millimeter der du skal blåse.

2. En cm fra åpningen lager du et hakk i  barken som skal være luftehull. Så snitter du fra 
 åpningen. Pass på at du har snittet helt g jennom barken inn til veden.

3. Fukt barken og bank lett med knivskaftet slik at den løsner. Men pass på ikke å skade 
barken. Så prøver du forsiktig å vri barken løs fra veden og skyve den av pinnen.

4. Skjær et skrått hakk fra der luftehullet i barken er og bakover (se ill.)  Hakket skal 
gå nesten helt gjennom veden (viderkomne kan skjære helt over og lage en slags 
trombonefløyte).

5. Skav av et par millimeter av veden fra hakket og ut til munnstykket. Til slutt skyver du 
barken på plass.

6. Blås. I ni av ti tilfeller må du justere for å få lyd. Ganske mange forsøk ender i skogen 
uten en lyd.

(Kilde/illustrasjon: «Pappa kan alt», Kagge forlag 2007)
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24 nye, flotte leiligheter på Seljestad
Et mangfoldig borettslag med leiligheter i mange ulike størrelser, og alle 
BONORD sine trygghetsordninger kommer straks for salg i Harstad.

Beliggenheten er attraktiv med nærhet til skole,  butikk og til sentrum og 
turområder, og med romslige leiligheter med gode planløsninger. Seljestad Boligpark

KOMMER
SNART!

Kontakt oss for en hyggelig boligprat 
Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553 / bm@bonord.no
Tone Trøite, tlf. 917 76 377 / tt@garanti.no

NYHET! 
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

• 
• 
• 
•  



I 10 år har BONORD og Ishavskraft samarbeidet 
om å gi medlemmene én av Norges desidert beste 
strømavtale, til din bolig og fritidshus.

For uforpliktende tilbud, send SMS
med kodeord TILBUD til 2258.

EN UNIK 
AVTALE FOR
MEDLEMMER.

77 61 20 00
kunde@ishavskraft.no

ishavskraft.no

Ishavskraft er i dag Nord-Norges største kraftleverandør. Vår identitet vil alltid være preget av landsdelen vi 
kommer fra. Med folkelige verdier og uredde ambisjoner som fundament leverer våre ansatte konkurransedyktig 
kraft og kompetent rådgiving til privat- og bedriftskunder, både nasjonalt og internasjonalt. 
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Kontakt oss for en hyggelig boligprat 
Bjørn Mathisen, tlf. 902 05 553 / bm@bonord.no
Tone Trøite, tlf. 917 76 377 / tt@garanti.no

12 moderne 
leiligheter rett ved 
Kanebogen senter

• Gunstig fi nansieringsløsning

• Borettslag

• Du slipper vedlikehold, snømåking og plenklipping

• Heis direkte opp i leiligheten fra parkering i kjeller

• Meget solrikt

• Nærhet til alt

• Alle driftsutgifter er inkl. i fellesutgiften, 
 også oppvarming og varmt vann

www.senteretborettslag.no



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

11
SOLGTE

Fordelene dere får som borettslags-
kunde hos Telenor

ESPERVIK D
ESIG

N

Ønsker ditt boligsameie et uforpliktende tilbud, se  telenor.no/boligsameie

Alltid på Nett-garanti
Hvis nettet faller ut sørger vi for at du 
alltid  kommer deg på nett igjen.

Underholdingsportalen T-We
T-We fra Telenor samler TV- og strømme-
tjenester på ett sted, og gir deg første-
klasses underholdning når og hvor du vil. 

Nettvern
Surf trygt med Nettvern – et filter som ligger 
i Telenornettet, og som beskytter deg mot 
svindel forsøk og skadelig programvare.

Familiebonus
Alt på ett sted lønner seg! Samle TV, bredbånd 
og mobil hos Telenor og få Familiebonus –  ekstra 
mobildata hver måned, helt uten ekstra kostnad.

Bolyst 210x275 Telenorfordeler april 2019 v1.indd   1 05.04.2019   11:08



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

Medlemspriser
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
appelbom.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

Medlemspriser
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

5% bonus
15% rabatt på ordinære priser

certego.no | 09145

HUSK Å  AKTIVERE 
 KORTET DITT!

MED BONORD 
 APPEN HAR 
DU ALLTID 
MEDLEMSKORET 
MED DEG!

MONTÉR
Byggevareforretning, rådgivningstjeneste 

og håndverkere   

Husk BONORD-rabatt når du ber om tilbud. 
www.monter.no



Det er enkelt å selge 
bolig når man vet hva 

man driver med
-

Vi vet hva som gir 
deg en høy pris

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

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering! 
Garanti Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no
Garanti Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Tlf. 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
Garanti Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf. 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no

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

Det er enkelt å selge 
bolig når man vet hva 

man driver med
-

Vi vet hva som gir 
deg en høy pris

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

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering! 
Garanti Hammerfest  |  Strandgata 16  |  Tlf. 78 40 76 40  |  hammerfest@garanti.no
Garanti Tromsø  |  Nerstranda senter, 4. etg.  |  Tlf. 77 60 32 00  |  tromso@garanti.no
Garanti Harstad  |  Magnusgate 1  |  Tlf. 77 01 84 60  |  harstad@garanti.no

RETURADRESSE:

BONORD
Postboks 6156
9291 TROMSØ
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