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I midten av april kom meldinga som vi 
hadde håpet på unngå å høre – 
Hamnatoppen borettslag hadde begjært 
oppbud. Dette innebærer at general-
forsamlingen i laget har funnet at det ikke 
var grunnlag for videre drift og begjærte 
seg selv konkurs.

I ettertid er det naturlig å gjøre visse 
refleksjoner – hva gikk galt og hvorfor var 
ikke konkursen til å unngå, selv om 
partene taper mer på konkurs enn på å få 
til konstruktive forhandlingsløsninger?

Mye gikk galt ved etableringen av 
borettslaget!
Hamnatoppen er et klassisk eksempel på at 
utbyggeren råsolgte frittstående boretts-
lagsleiligheter til tilsynelatende lave priser 
og felleskostnader. Historisk lave renter var 
lagt til grunn ved kalkulering av 
felleskostnader, og lite eller ingen 
informasjon fantes om mulighetene for økte 
felleskostnader i det galopperende 

rentemarkedet man hadde 
frem til årsskiftet 

2008. 
Så skjedde det 

som måtte skje – 
borettslaget fikk 
inn mange unge 
andelshavere som i 

realiteten ikke 
hadde 
mulighet for 
å betale de 
økte felles-
kostnader.

 Disse burde heller ha vært frarådet fra å 
investere i slikt risikofylt prosjekt som 
Hamnatoppen senere viste seg å være. 

Mange av disse hadde intet valg slik 
utviklingen ble, de måtte si opp boretten, 
samt finne seg annet høvelig bosted som 
reflekterte deres betalingsevne.

Vi har sagt vårt om hva vi synes om 
useriøse utbyggere og eiendomsmeglere, og 
deres medvirkning til å skape ikke bære-
kraftige borettslag.

Vi vil her heller bruke lederen til å 
påpeke at våre myndigheter nå ser 
problemet og tenker å gjøre noe med det.

Kommunaldepartementet fremmer nå en 
rekke forslag til endringer i 
borettslagsloven. Blant annet gjelder dette 
maksimal grense på fellesgjeld på 75 
prosent, forbud mot ulik fordeling av 
fellesgjeld blant andelshaverne og lengre 
oppsigelsesfrist for boretten. TBBL hilser 
de forslåtte endringer velkommen.

Forhandlingene mellom 
bankforbindelsen og borettslaget gikk 
også galt
Borettslaget og banken hadde over lang tid 
samtaler om situasjonen, og at krisen 
nærmet seg raskt kunne ikke vært 
overraskende for noen av partene. TBBL 
har som forretningsfører for laget, fulgt 
forhandlingene fra sidelinjen. Vi opplever 
at partene har vært mer opptatt av å stå på 
sine standpunkter, fremfor å søke å få til 
gode forhandlingsløsninger. Vi tror at ved å 
inngå kompromisser, så hadde dette på 
lang sikt gir best resultat for begge parter.

Borettslagets styre måtte innse at banken 
vanskelig vil akseptere å gå fra en avtale 
om å binde renten på borettslagets lån. 
Konsekvensen hadde nok vært at mange 
bankkunder som ønsket å reforhandle sine 
avtaler med bankene.

Lagets bankforbindelse, Handelsbanken 
burde ha vært mye klarere på at de var 
villig til å i møtekomme borettslaget med å 
ettergi felleskostnader for de boretter som 
var sagt opp eller lå på tvangssalg. Det 
oppleves som urimelig at de gjenværende 
andelshavere måtte ta det hele og fulle 
ansvaret for andelshavere «som har forlatt 
skuta».

For begge parter mener vi at det var små 
«offer» som måtte ytes, for å få til gode 
løsninger for de andelshavere som 
fremdeles ønsket å bo på Hamnatoppen. 

Vi hører nå forlydende om at bostyrer vil 
ta kontakt med partene for å søke å hindre 
at konkursen gjennomføres. Vi hilser et 
slikt initiativ velkommen!

Svein Dalsbø

Administrerende direktør
i Tromsø Boligbyggelag

Hamnatoppen – unødvendig konkurs
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Når så du sist en byggeplass i full drift 
uten at en eneste spiker lå strødd? 
Kanskje er orden og respekt årsaken 
til at ingen av beboerne i de 198 
leilighetene har klagd på noe til nå. 
Byggeleder og styreleder for det 
gigantiske rehabiliteringsprosjektet 
har virkelig grunn til å smile!

Vi er på Lunheim hvor Terrassen 
borettslag rehabiliterer med et budsjett på 
131 millioner kroner. Prosjektet er det 
største rehabiliteringsprosjektet i Nord-
Norge akkurat nå, og trolig tidens største 
rehabilitering av boligselskap nordpå.

På kryss og tvers i borettslagets tre gater 
jobber det blide karer. Det rives, det 
isoleres og det slås på nye plater. Det 
graves og det fylles. Og hvem som helst 
kan komme på inspeksjon når som helst: 
Stedet er fullstendig fritt for byggerot. 

– Dette går faktisk mye bedre enn vi 
hadde ventet! En fornøyd styreleder, Tove 
Andreassen, stråler om kapp med sola.  

– Ja, generalentreprenør Econor AS er 
svært seriøse når det gjelder HMS. Se hvor 
rent det er, skryter byggeleder Rune Wara 
fra TBBL Teknisk.

– Det hadde ikke gått ellers. Vi skal tross 
alt infiltrere hverdagslivet til flere hundre 
mennesker gjennom et helt år. Det er 
veldig spesielt for oss å jobbe så tett innpå 
beboerne. 

Men jeg har ikke registrert en eneste 
klage så langt, og det er til meg de 
eventuelt kommer, forklarer Wara. Han er 
bindeleddet mellom styret, prosjekterings-
gruppa og generalentreprenøren, og passer 
på at alt går etter planen.

– Min oppgave er blant annet å ivareta 
borettslagets interesser gjennom dette og 
sørge for god informasjon undervegs. For 
eksempel nå når vi skal begynne å grave i 
gate 2 kommer jeg til å innkalle alle 
foreldre og barn for å fortelle om grøfta. 
Den blir tre meter dyp og det er viktig at 
alle barna forstår hvor farlig den kan være. 
Samtidig byr vi på brus og is. 

Fornøyd
– Vi er veldig fornøyd med den jobben 
TBBL Teknisk og Rune Wara gjør for oss. 
Spesielt slike infomøter som involverer 
barna er viktig, mener styrelederen. Ved 
siden av møter får beboerne informasjon 
via ni infotavler ulike steder i borettslaget, 
pluss at den viktigste informasjonen 
distribueres rett i den enkeltes postkasse 
og via e-post. 

Renoveringen av de 198 leilighetene i 
Terrassen borettslag begynte i oktober i fjor, 
og skal være ferdig til jul i år. Leilighetene får 
seg en sårt tiltrengt ansiktsløfting, de etter-
isoleres slik at det totalt nå er 20 cm isolasjon 
i veggen. Samtidig tettes det rundt dører og 
vinduer slik at eventuelt varmetap forsvinner.

– Vi rehabiliterer også avtrekksanlegget i 
alle leilighetene. Det betyr at vi blant annet 
skal inn å bytte kjøkkenvifte hos alle 
sammen. Vi må videre inn i leilighetene når 
vi skal male utvendige karmer og rammer til 
vinduer og ytterdører, forklarer Wara, og 
viser fram et hemmelig rom hvor nøklene til 
samtlige leiligheter henger på veggen. 
Rommet er alltid låst av, og kun tre personer 
har adgang dit. 

– Når vi skal inn i en leilighet må vi 
kvittere ut nøkkelen for et bestemt tidsrom. 
Vi vet alltid hvor alle nøklene er, forsikrer 
Wara, som tar dette ansvaret meget seriøst. 

– Men vi ringer selvsagt alltid til den 
aktuelle beboeren og avtaler tid før vi 
kommer inn i leiligheten. Ingen skal bli 
overrasket på vei ut av dusjen, humrer han.

60 mann
Inkludert alle underleverandørene er rundt 
60 mann i jobb på Terrassen borettslag hver 
dag. Det meste av arbeidet er godt synlig for 
alle, siden det hovedsakelig er fasadene og 
gatene som renoveres. Men et ikke ubetydelig 
arbeid foregår også i det skjulte. Bak 
blokkene er det lagt ny drenering og fjellet er 
sikret med stålnetting og wire.

I hver eneste grunnmur er det satt inn en 
dør stor nok til at en minigraver kan komme 
seg inn.

– Dette har vært et enormt arbeid. Vi har 
sjekket hver eneste stein i fjellet her og sikret 
med wire de som det går an å røre på. Dette 
arbeidet knyttet det seg mest spenning til før 

Byggeleder Rune Wara fra TBBL Teknisk og styreleder Tove Andreassen i Terrassen borettslag er fornøyde med at rehabiliteringen går på skinner og at alle så langt er fornøyde, selv om 
de bor på en byggeplass.

rehabiliteringTidenes
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start, siden det var vanskelig å forutse 
hvordan det kom til å bli, bortsett fra at 
det kom til å bli vanskelig.

Store overraskelser har de så langt vært 
forskånet for, takket være den solide 
jobben som ble gjort med forprosjektet.

Gleder seg
Eli Johansen i Planetveien 409 har tatt 
med en hagestol ut på det som en gang var 
terrassen, men foreløpig kun er grus, og 
koser seg i vårsola. 

– Det blir så fint. Jeg er glad i dype 
farger, smiler hun. Også Eli skryter av at 
det er ryddig og ordentlig på byggeplassen. 
Hun synes det har gått overraskende greit 
å bo midt i en byggeplass.

– Ombygging er ombygging. Det må vi 
bare stå i så lenge det varer. Vi kan ikke 
renovere hele borettslaget uten at noen 
merker noe. Eli har vært medlem i TBBL i 

41 år, og er glad for at det 30 år 
gamle borettslaget Terrassen 
nå renoveres. Hun er opptatt 
av hvordan det ser ut rundt seg, 
og gleder seg til å få nye 
fasader og unngå varmetap fra 
leiligheten.

– Og nå håper jeg at folk ser 
sitt snitt til å pynte litt rundt 
husene sine når alt er ferdig. 
Hadde det ikke vært fint om 
alle skaffet seg ny postkasse, 
for eksempel. Jeg har kjøpt meg 
ny postkasse som jeg holder på 
å male, kvitrer hun, og gleder 
seg til hun kan få henge den 
opp.

Styreleder Tove Andreassen så at 
millionene fløy fort når styret stadig måtte 
inn med brannslokking for å avhjelpe akutte 
problemer. Borettslaget har ikke vært 
renovert i særlig grad siden det ble bygd for 
30 år siden, og nå var det på høy tid å gjøre 
noe.

– Vi begynte med et ordentlig forprosjekt. 
Hele rehabiliteringen har et budsjett på 131 
millioner kroner. Den skal finansieres 
gjennom husleieøkning. Den vil øke med 
fem prosent to ganger i året til renoveringen 
er ferdig. 

– Timingen vår ble perfekt. På grunn av 
stoppen i boligmarkedet ble prosjektet noe 
rimeligere enn det vi først hadde regnet 

med. Akkurat nå ser det ut til at vi holder 
budsjett. Er vi heldige kommer vi kanskje 
noen få prosent under. 

Det viktigste rådet hun har til andre 
styrer som kanskje må i gang med 
rehabilitering av bygningsmassen er 
følgende: 

– Sørg for å ha noen som kan kvalitets-
sikre anbefalingene du får fra aktørene 
rundt i prosjektet. Kort og godt noen som 
kan kvalitetssikre alt. Vi har hatt uvurderlig 
hjelp fra TBBL Teknisk og er veldig fornøyd 
med måten de jobber på. De har gjort 
prosjektet enklere å holde kontroll med for 
oss som sitter i styret, sier Tove Andreassen 
som ser fram til at alt er ferdig.

Byggeleder Rune Wara fra TBBL Teknisk og styreleder Tove Andreassen i Terrassen borettslag er fornøyde med at rehabiliteringen går på skinner og at alle så langt er fornøyde, selv om 
de bor på en byggeplass.

Her inne bak alle blokkene er det lagt ny drenering, og fjellveggen bak er sikret med netting og stålwire. En svært 
krevende jobb det har knyttet seg mye spenning rundt, forklarer byggeleder Rune Wara fra TBBL Teknisk. 

Var lei av «brannslokking»

Hver dag jobber det rundt 60 mann med rehabiliteringen. Her er 
styreleder Tove Andreassen sammen med Bjørn-Egil Hansen fra Econor 
AS. 

rehabilitering
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Boligselskap som tenker på å renovere 
boligmassen får nå både 
Tilstandsvurdering Trinn I og II, samt 
forprosjekt til halv pris. 

Med lav rente og god kapasitet hos 
entreprenørene, er tiden virkelig inne for å 
renovere. Ved siden av dette går Husbanken 
inn med hele 50 % tilskudd både på 
Tilstandsvurderinger og på forprosjekt foran 
renovering.

– Husbanken krever selvsagt at arbeidet 
utføres etter en spesiell mal, men vi har til nå 
ikke fått avslag på en eneste søknad, forteller 
teknisk-/utbyggingssjef Svein Erik Rollstad i 
TBBL Teknisk. TBBL Teknisk har her funnet 
en liten «Sareptas krukke» som foreløpig ikke 
er særlig mye i bruk hos Husbanken.

– TBBL Teknisk i Tromsø er flinke til å 
komme med søknader, men ellers er det få 
som benytter seg av disse midlene, bekrefter 
Trygve Larsen ved Husbanken i Hammerfest. 
Midlene er ment å hjelpe til med å holde de 
enorme verdiene som boligselskap besitter, i 
god stand.

– Ingen har vel hittil fått tildelt en medalje 
for godt vedlikehold, kommenterer Larsen 
lakonisk.

Lang erfaring
TBBL Teknisk har lang erfaring i å 

gjennomføre Tilstandsvurderinger, og pleier 
å beregne cirka en måneds arbeid på å kunne 
levere en rapport til kunden. 

– Tidsbruken avhenger selvsagt av 
bygningsmassen. Er den ensartet går det 
raskere enn om det er en kombinasjon av for 
eksempel blokker og rekkehus. Da leverer vi 
jo i prinsippet flere rapporter i en, sier 
prosjektleder Knut Hermansen i TBBL 
Teknisk. 

Tilstandsvurderingen gir en generell 
oversikt over tilstanden i bygningsmassen, 

samtidig som den danner grunnlag for 
detaljert planlegging og gjennomføring av 
tiltak. 

– Vi gir en gradering fra 0-3 på hvor 
alvorlig tilstanden er. Er karakteren «1» kan 
utbedring vente i fem år. En treer betyr at 
bygningsmassen har en alvorlig svikt som må 
utbedres umiddelbart. Å vente kan gi store 
konsekvenser, understreker Hermansen. 

Ved siden av totalvurderingen av 
registrerte forhold, og prioritering av hva som 
haster mest, inneholder rapporten også et 
forslag til budsjett for større tiltak, en 
vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få 
for fellesgjelden og ikke minst angir 
rapporten hva det er behov for av videre 
undersøkelser. 

Bomiljøet
Ikke bare bygningsmassen blir undersøkt 
gjennom Tilstandsvurderingen, beboernes 
meninger og ønsker kartlegges også. I en 
egen spørreskjemaundersøkelse får beboerne 
fortelle hvordan de opplever boligmiljøet, og 
hva de ønsker av endringer og spesielle tiltak.

– Slik aktiviseres beboerne veldig tidlig i 
prosessen, og dette kan kanskje lette styrets 
jobb med å få gehør for hva som bør gjøres, 
mener Hermansen. 

– I tillegg foretas en befaring hvor vi 
snakker med styret og vaktmester, ved siden 
av å gjøre en visuell undersøkelse og enkle 
målinger av for eksempel fukt. TBBL Teknisk 
kommer kort og godt inn med friske øyne og 
med fagkompetanse og leter bevisst etter tegn 
som kanskje både styret og beboerne 
gjennom år har vent seg til å overse.

– Generelt er det dessverre bare å 
konstantere at de fleste boligselskapene i 
Tromsø er for lite flinke til jevnlig 
vedlikehold. Mange styrer griper ikke fatt i 
problemer før de er absolutt nødt, 
kommenterer Rollstad.

Forvaltningsverktøy
Rapporten fra TBBL Teknisk gir både en 
sikring og en videreføring av viktige data 
vedrørende boligselskapet.

– Vi i TBBL Teknisk er på mange måter 
boligselskapenes langtidshukommelse. Mens 
styrene kan ha stor utskifting og miste noe av 
historikken undervegs, sitter vi både på 
historiske data og erfaringsdata fra de ulike 
selskapene, minner Knut Hermansen om. 

– Denne rapporten lar styrene se ting i 
sammenheng. Vår motivasjon er å gi 
boligselskapene mulighet til at 
vedlikeholdskostnaden blir riktig på sikt. Ad 
hoc-reparasjoner fører gjerne til at ting må 
gjøres flere ganger. Du kan aldri bevilge deg 
bort fra kostnader, men en 
Tilstandsvurdering gjør at du kan utføre 
vedlikeholdet til riktig tid og til riktig pris, 
sier Rollstad.  

Sjekker tilstanden
for halve prisen

VISSTE DU AT ?
Alle boligselskap bør ha en vedlikeholds-
plan fra det er nybygd. Jevnt vedlikehold 
er mye rimeligere enn «brannslokking» og 
«skippertak».  Husbanken yter 50 prosent 
støtte til utarbeidelse av vedlikeholdsplan 
fra TBBL Teknisk.

Husbanken betaler inntil 50 prosent av 
kostnaden som et boligselskap har ved 
Tilstandsvurdering Trinn I og II.

Husbanken betaler inntil 50 prosent av 
kostnaden som et boligselskap har ved 
forprosjekt før renovering.

Husbanken yter nå 50 prosent støtte til 
prosjektering av heis og installering av 
heis i boligselskap. 



TBBL -magasinet  nr.  2  -  2009

Borettslaget Håpet II er i gang med et 
forprosjekt for å brannsikre og 
etterisolere de to blokkene i 
borettslaget.

– Kan dere delta på styremøtet slik at hver 
enkelt kan få stille spørsmål direkte til dere, 
undrer styreleder Eilif Kvandahl og 
styremedlem Arne Nilsen i Håpet II 
borettslag.

Det kan både prosjektsjef Per Magnar 
Halvorsen i TBBL Teknisk og arkitekt Børre 
Amundsen fra Arkitektkontoret Amundsen 
AS. Slik får hele styret grundig informasjon 
om hva som blir nødvendig for borettslaget å 
ta stilling til framover.

Etter å ha fått tilstandsvurdering skal 
borettslaget nå i gang med forprosjekt for 
brannsikring og etterisolering. Går alt etter 
planen kan det hende at renoveringen kan 
begynne neste sommer. 

VISSTE DU AT ?

Blokkene i Håpet II skal brannsikres og etterisoleres. Fra venstre: arkitekt Børre Amundsen, prosjektsjef Per Magnar Halvorsen i TBBL Teknisk, styremedlem Arne Nilsen og 
styreleder Eilif Kvandahl.

Forprosjekt i gang på Håpet

Det skjuler seg en del utfordringer når blokkene skal tettes og brannsikres. Arnne Nilsen i dialog med arkitekt Børre 
Amundsen.
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TBBL monterer nå opp 16 livbøyer ved 
boligselskap som ligger like ved sjøen. 
Bjerkakerstranda Velforening er svært 
glad for å ha fått tre av dem.

– Klart jeg sa «ja» med en gang henvend-
elsen kom, smiler velforeningens leder, Kjell 
T. Pedersen. 11 ulike boligselskap ligger på 
Bjerkakerstranda, og til sammen er det 216 
boenheter her.

– Totalt er det vel rundt 600 mennesker 
som bor her. I tillegg bruker dagsenteret her 
oppe utearealene våre, og en del skoler og 
barnehager er på utflukter i området. Det er 
viktig å ha livbøyer lett tilgjengelig om 
uhellet skulle være ute, understreker 
Pedersen.

Bratt helling
En liten småbåthavn ligger langs stand-
promenaden, pluss at det er anlagt en 
grillplass og flere plattinger med noen 
meters helling mot vannkanten. Det er ikke 
noe rekkverk mellom strandpromenaden og 
den bratte hellingen ned i sjøen, og det kan 
derfor være fort gjort å ramle utenfor både 
for voksne og barn. Temperaturen på 
vannet kombinert med den kraftige 
strømmen i sundet, gjør at du trenger 

umiddelbar hjelp om uhellet er ute. Supplert 
med et par bøyer fra Vesta, har vel-
foreningen nå fått opp livbøyer med 30-50 
meters mellomrom langs hele strand-
promenaden.

TBBL og NBBL (Norske Boligbyggelag) 
gir livbøyene som en gratis gave til 
området.

– For oss er det selvsagt viktig å øke 
sikkerheten for folk som ferdes ved sjø-
kanten, og så kan vi kombinere det med å 
gjøre TBBL litt mer synlig for folk flest, 
forklarer teknisk konsulent Ragnar Solstad i 
TBBL Teknisk.

Friareal 
NBBL har kjøpt inn bøyene og deler de ut 
til de lokale boligbyggelagene, mens TBBL 
Teknisk tar utgiften med å montere dem 
opp.

– Vi ønsker også å montere opp livbøyer 
ved friluftsareal og strandsoner der folk 
ferdes mye og TBBL har forvaltede bolig-
selskap i nærheten. Når disse kommer opp 
er ikke helt avklart ennå da vi må få til-
latelse fra eiere, supplerer teknisk-/
utbyggingssjef Svein Erik Rollstad i TBBL 
Teknisk.

Viktig innsats
ved vannet

Livbøyer henger nå langs hele strandpromenaden. Dermed kan de som ferdes ved sjøkanten på Bjerkakerstranda føle seg enda litt tryggere. Velforeningens Kjell T. Pedersen  (i 
midten) sammen med Ragnar Solstad (t.v) og Svein Erik Rollstad fra TBBL Teknisk.

TBBLs nye livbøyer er helt hvite.
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Starmyra borettslag i Trondheim er ett av svært mange borettslag og sameier som har inngått en avtale om KOMPLETT, 
fremtidens tv- og bredbåndsløsning fra Canal Digital. Til en fast lav månedspris får alle beboerne en digital grunnpakke på 
nærmere 40 tv-kanaler, HD-kanaler, 2 ekstra favorittkanaler, bredbånd og mulighet for bredbåndstelefoni. Ta kontakt med 
styret i ditt borettslag/sameie eller din kontaktperson hos Canal Digital for mer informasjon om KOMPLETT

Nå har også Starmyra borettslag rimeligere
digital-tv, bredbånd og telefoni. Har dere?

Jeg har tv-kanaler i HD-kvalitet

Vi  har raskt og stabilt  bredbånd

Vi har lave telefonregninger

Vi  kan se tv i flere rom Jeg kan sette tv-program på pause

Jeg kan se barnekanaler

* KOMPLETT inngås kollektivt og er en tilleggsavtale utover grunnpakken/serviceavtale.
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Plan 9 på Utsikten var plaget med 
lekkasjer og generell slitasje. Et stort 
ansiktsløft og en voldsom tetningsjobb 
har rettet opp det. 

Med oppstart i oktober i fjor, ble 1200 
kvadratmeter med betong fra gata i plan 9 
saget opp og kjørt vekk. For å forhindre nye 
lekkasjer, ble dobbel membran lagt i bakken. 
Tidsriktig isolasjon ble lagt for å dempe 
støynivået for leilighetene under. I disse 
dager legges de siste av 1200 kvadratmeter 
med støyp i gata. Samtidig har man skiftet 
kledning på alle fasadene. I følge 
prosjektleder Roy Jakobsen ved TBBL 
Teknisk, er det for det meste kosmetiske 
utbedringer igjen, før prosjektet er fullført til 
fellesferien. 

Utfordrende
– Siden prosjektet har vært utført på 
vinterstid med snø og fokk, har det vært en 
komplisert og utfordrende jobb. For å gjøre 
støpejobben skikkelig har vi vært nødt til å 
legge matter over betongen vinterstid. Vi har 
også reist telt over hele anleggsområdet. 

Jakobsen påpeker også at man må ta mange 
spesielle hensyn siden dette er en jobb som 
utføres i folks bomiljø.

– Vi har så langt det lar seg gjøre tatt 
hensyn til støy. Helse, miljø og sikkerhet har 
stått veldig sentralt i prosjektet. Det er mye 
spennende men farlig utstyr som barn kan 
være fristet til å leke med. I motsetning til et 
inngjerdet byggeoppdrag, har vi derfor vært 
nødt til å låse inn alt utstyr etter arbeidstid.

Godt samarbeid
Tor Helge Rikardsen er driftsleder for 327 
boenheter og 55.000 kvadratmeter 
bygningsmasse på Utsikten. Rikardsen 
forteller om et godt samarbeid mellom 
beboerne og de ansvarlige for prosjektet. 
Dette selv om beboerne i enkelte perioder 
har måttet bruke spesialtilpassede gangbruer 
for å komme inn i leilighetene sine.

– Tidligere har beboerne gruet seg til 
vinteren og påfølgende vannlekkasjer. Det 
har vært avholdt gode møter mellom 
prosjektledelsen og beboerne som har vært 
veldig tålmodige gjennom hele prosessen. 
Håndverkerne har også vært behjelpelig med 
alt fra bærejobber til barnevogntrilling for 
beboerne. Nå kan de gå neste vinter i møte 
uten å tenke på flomvann, legger Rikardsen 
til.

Mesterprøve
I følge prosjektleder Roy Jakobsen, har 
prosjektet vært avhengig av dyktige 
håndverkere. Tømrerne Stian Melbye og 
Ragnar Wartiainen fra Econor, har vært med 
på prosjektet helt fra starten av. I følge 
Melbye har de hatt vært et godt samarbeid 
mellom de ulike håndverkerne gjennom hele 
prosjektet.

– Det har vært en våt, men ryddig jobb. Vi 
har strukket oss langt for å lage minst mulig 
hindringer for beboerne, så arbeidsområdene 
har vært trange. Men det har fungert greit, 
legger han til.

Utsikten borettslag, som er Nord-Norges 
største, er 31 år gammelt. Det har gitt 
håndverkerne ekstra utfordringer. 

Støpejobben har gått veldig greit. Nå heller 

betongen mot slukene slik at lekkasjer 
unngås. Men bygningsmassen har ingen 
standardmål, så det blir mye måling og 
mange spesielle vinkler å ta hensyn til. 

Foran den siste støypejobben på plan 9, må 
prosjektleder Jakobsen samle den beste 
kompetansen i gruppa.

– Støpen vi nå skal legge ligger i en bakke 
som svinger. For å få perfekt resultat med 
riktig helling mot sluken, kreves det en 
innsats som er en mesterprøve verdig. Men 
det skal vi greie, konkluderer prosjektlederen. 

Prosjektleder Roy Jakobsen, driftsleder Tor Helge Rikardsen og tømrerne Ragnar Wartiainen og Stian Melbye står foran et mesterstykke i en bakke som svinger, men lover at de skal 
få det til.

Prosjektleder Roy Jakobsen, tømrerne Ragnar 
Wartiainen og Stian Melbye og driftsleder Tor Helge 
Rikardsen drøfter jobben i Plan 9 som har fått ny betong 
i gata. 

på plan 9Plant



Om optimismen i boligmarkedet i 
Tromsø er svak, forsiktig eller 
behersket – så er det likevel en viss 
optimisme. Garanti Eiendomsmegling 
i Tromsø har nær sagt gått fri av 
nedgangstidene, med rundt 30 dagers 
omsetningstid på boliger hele 
vinteren. 

Finanskrisen og kredittkrisen påvirker 
fortsatt boligmarkedet. 
Kvadratmeterprisen for solgte boliger i 
Tromsø er fortsatt fire prosent lavere i mai 
i år sammenliknet med mai i fjor.

Men det er altså tegn til bedring. 
Boligprisene i Tromsø har økt sakte men 
sikkert i løpet av årets første fire måneder. 
Fra mars til april var økningen på to 
prosent. Fra april til mai økte prisene med 
en prosent, der eneboliger hadde en 
svakere utvikling enn leiligheter..

Formidlingstiden, eller antall dager 
boligene ligger i markedet før de blir 
solgt, økte med ni dager fra 77 til 86 
dager fra mars til april. Fra april til mai 
sank omløpshastigheten til 69 dager. Men 
bildet er ikke entydig. Borettslagboliger er 
lettere å selge enn andre objekter.

Lavinnskuddsboliger 
I Tromsø opplevde vi en voldsom 
utbygging av små leiligheter med høy 
fellesgjeld og perioder med avdragsfrihet i 
forkant av finanskrisen. Når rentene steg 
og de avdragsfrie periodene gikk ut, ble 
kostnadene for disse boligtypene 
synliggjort. Høye månedlige utgifter til 
renter og avdrag, skremte nye 
boligkjøpere fra markedet. Samtidig 
ønsket ikke selgerne av disse boligene å 
gå ned i pris. Resultatet var betydelig 
lengre omløpshastighet enn landet for 
øvrig.

Jevnt og trutt
Daglig leder for Garanti Eiendoms-
megling i Tromsø, Leif-Harald Svendsen, 
har andre erfaringer fra salg av 
borettslagboliger gjennom TBBL, enn 
resten av markedet.

– Vi merket at de negative effekten fra 
lavinnskuddsboliger smittet over på oss. 
Samtidig opplever vi at stadig flere klarer 
å skille mellom lavinnskuddsboliger og 
boliger i veldrevne borettslag.

Under den verste kredittørken var 
tallene ganske klare, i følge Svendsen.

– Gjennomsnittlig har det tatt mellom 
80 og 100 dager å selge boliger i Tromsø. 
I Garanti Eiendomsmegling har det tatt 
omtrent 60 dager.

– Samtidig så har vi alltid hatt en eller 
to «hyllevarmere» som har presset 
omløpshastigheten opp. Justerer vi for 

disse, har det tatt omtrent 30 dager å selge 
en borettslagbolig gjennom oss under 
finanskrisen. 

Svendsen ser effekten av dette internt i 
eiendomsmeglermarkedet. 

– Andre kontor har i løpet av året lagt ned 
eller redusert bemanning dramatisk. Vi har 
solgt jevnt og trutt, og beholdt de ansatte vi 
gikk inn i finanskrisen med.

Lokale markeder
Utviklingen i eiendomsmarkedet er preget 
av internasjonale- nasjonale- og lokale 
variabler, som arbeidsledighet, rentenivå og 
tillit i kredittmarkedene. 

Rentenivået er historisk lavt og bankene 
uttaler at de låner ut penger som før. Men 
eiendomsmeglerne merker at bankene 
fortsatt holder noe igjen, i følge Svendsen. 

– Under kredittkrisen var det fullstendig 
tørke. Boligkjøpere og selgere opplevde på 

Daglig leder for Garanti Eiendomsmegling i Tromsø, Leif-Harald Svendsen, har andre erfaringer fra salg av borettslagboliger g jennom TBBL, enn resten av markedet.

Har solgt jevnt
hele vinteren
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høsten i fjor at mellomfinansieringsbevis 
ble trukket tilbake av bankene sine. Dette 
bidro til at flyten i handelen stoppet 
fullstendig opp, legger daglig leder til.

Fortsatt har vi en magefølelse på at 
bankene er mer restriktive, samtidig som 
bankene uttaler at veletablerte borettslag 
er attraktive som panteobjekt.

Arbeidsledigheten har steget kraftig i 
Norge den siste tiden, noe som påvirker 
boligmarkedet negativt. Men i Troms sank 

antall arbeidsledige med 300 personer fra 
mars til april. Svendsen tror dette skyldes 
det spesielle arbeidsmarkedet i Troms.

– Tromsø har et høyt antall sysselsatte i 
offentlig virksomhet på grunn av UNN, 
Universitetet og andre store institusjoner. 
Derfor tror jeg Tromsø vil slippe billigere 
unna enn områder av landet med større 
andel sysselsatte innenfor industrien. 

Høye kompetansekrav 
for meglere
Eiendomsmeglerbransjen har vært 
svertet av enkelte useriøse aktører 
med lav kompetanse og høy 
glamourfaktor. Den tid er nok forbi.

Garanti Eiendomsmegling har aldri vært 
kjent for uvettig høy sigarføring. Alle 
eiendomsmeglerne i Tromsø oppfyller 
Kredittilsynets høye krav til utdannelse og 
praksis for å kunne utføre sine oppdrag på 
forvarlig vis. 

Eiendomsmeglertittelen skal kun 
benyttes av personer med eiendoms-
meglerbrev, samt advokater og jurister 
med særskilt tillatelse etter eiendoms-
meglingsloven til å drive med eiendoms-
megling. Eiendomsmeglere uten denne 
kompetansen, men med minst 2 års 
erfaring før 2008, vil i en overgangs-
periode frem til 2011 få mulighet til å 
oppfylle utdanningskravet. Dersom man 
ikke består eksamen innen tidsfristen, må 
man finne nye utfordringer i arbeidslivet. 
Garanti Eiendomsmegling i Tromsø 
forventer å oppfylle alle kravene allerede 
innen utgangen av 2009. 

Intern kunnskap
Med 43 kontorer over hele landet sitter 
ikke bare Garanti Eiendomsmegling på 
mye lokalkunnskap om de ulike 
markedene. Internt i kjeden er det også 
mye fagkunnskaper som deles på 
seminarer og samlinger. I forbindelse med 
kursene for å bli godkjent som eiendoms-
megler, har kjeden også hentet inn 
nestorer innenfor ulike fagfelt som jus, 
oppgjør og bransjekunnskap. Men det er 
et tøft studieforløp som skal gjennomføres 
dersom man skal kunne kalle seg 
ansvarlig megler. Kredittilsynet krever at 
følgende studier med påfølgende 
eksamener blir bestått:

Jus for eiendomsmeglere 1 
Jus for eiendomsmeglere 2 
Praktisk eiendomsmegling 1 
Oppgjør av eiendomshandel

Gunstig for bransjen
Generelt i bransjen har de nye 
kompetansekravene blitt hilst velkommen.

– Utdanningskravene vil sette en 
stopper for eventuelle «cowboyer» med 
korte gjesteopptredener i yrket, mener 
daglig leder i Garanti eiendomsmegling i 
Tromsø, Leif-Harald Svendsen.

Svendsen tror de nye reglene vil komme 
boligkjøpere og boligselgere til gode.

– Dette vil redusere feilkilder og øke 
tilliten til bransjen. Dette er noe bransjen 
har jobbet for lenge, avslutter Svendsen. 

Daglig leder for Garanti Eiendomsmegling i Tromsø, Leif-Harald Svendsen, har andre erfaringer fra salg av borettslagboliger g jennom TBBL, enn resten av markedet.

Har solgt jevnt
hele vinteren
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Skifte av isolerglass · Glassarbeid/reperasjon
Fasade/dører og vinduer · Dørautomatikk · Solskjerming 

Balkonginnglassing · Bilglass/solfilm

TBBLs medlemmer har 25 % rabatt av normalpris på  
isolerglass og 20 % rabatt rabatt på herdet glass til å ha  

over kjøkkenbenk og speil

Ta kontakt for tilbud,
eller besøk oss i våre lokaler
i Ærfuglveien 6 på Langnes

Glass & Fasade as

Tlf: 77 67 92 00 – Faks: 77 67 92 10

E-post post@krane.com – www.krane.com

ØKONOMI

Elin Nystuen
Økonomisjef TBBL

På  grunn av et uvanlig tregt  boligmarked er det spesielt 
mange som har leid ut sine boliger det siste året. Mange kan 
ha glemt å ta med skatt inn i regnestykket.

Det  er styrene i de ulike borettslagene som godkjenner 
fremleie (bruksoverlating)  av borettslagsleiligheter.. Reglene 
er vedtektsfestet og følger borettslagsloven. I utgangspunktet 
har man ett års boplikt før man kan søke om fremleie i 
maksimalt tre år. Men på grunn av den vanskelige situasjonen 
enkelte er kommet opp i på grunn av boligmarkedet, har 
styrene i mange borettslag vært fleksible på reglene. 

Skatt ved salg
Selv med en svak utvikling i boligprisene det siste året, har 
borettslagsleiligheter steget med nærmere 240 % de siste 10 
årene. I utgangspunktet er gevinsten ved salg skattefri, men 
loven krever at man har eiet og bodd i boligen i minst 12 av de 
siste 24 månedene. Hensikten med loven er å unngå bolig-
spekulasjon, samt at spekulanter tjener penger skattefritt.

Dersom man har leid ut boligen i mer enn 12 av de siste 24 
månedene, må man betale skatt av hele gevinsten. Det kan 
dreie seg om en betydelig sum, som kommer overraskende på 
mange. Eneste måte å unngå skatt på vil da være å flytte 
tilbake til boligen og bo der i minst 12 måneder.

Eksempel
Hvis man for eksempel kjøpte en borettslagsleilighet for 
750.000 kroner for 10 år siden, kan den ha steget i verdi til 
1.800.000 kroner i dag. Dersom man selger den etter å ha leid 
den ut i over 12 måneder, må man skatte av gevinsten på 
1.050.000 kroner. Man kan trekke fra kostnader ved salg, som 
utgifter til eiendomsegler på for eksempel 70.000 kroner. 
Gevinstskatten i dette tilfellet blir altså 28 prosent av 980.000, 
som blir 274.400 kroner. 

I tillegg må man også skatte 28 prosent av inntektene fra 
fremleie. Om man fremleier en borettslagleilighet for 6.000 

Fremleie og skatt
kroner i måneden, netto etter fratrekk av direkte utgifter forbundet 
med utleie, må man altså betale 20.160 kroner i skatt i året.

Unntak og skattefordel
Man trenger ikke å bekymre seg for skattesjokk dersom det er en 
vektig årsak til at man ikke kan bo i boligen sin. Dersom man må 
flytte på grunn av jobb, får man godkjent hele tiden man bor på det 
nye arbeidsstedet som botid i boligen man eventuelt fremleier. Det 
samme gjelder hvis man må flytte etter ektefelle/partner. 
Helsemessige årsaker, flytting på grunn av utdanning og innleggelse 
på institusjon ved høy alder gjelder også som botid.

Gevinstskatt på bolig går begge veier. Dersom man har kjøpt seg 
inn i en borettslagsleilighet som har sunket i verdi, har man krav på 
28 prosent skattefradrag for tapet ved salg. Lovens krav da er at man 
har bodd i boligen i mindre enn 12 måneder.
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TEMA: Dugnad

Overdådig
dugnadsglede
Over 100 mennesker deltok på begge vårdugnadene til Varden Borettslag. Med våren kom det en ny 
giv i hele laget, og de fleste beboerne er ivrige både til å rydde utendørs, og til å komme i kontakt 
med naboene. Det nye styret kunne ikke fått noen bedre start.

Monica Paulsen maler et lekestativ med glade farger. Foto: Svenn A. Nielsen
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Overdådig
dugnadsglede
Over 100 mennesker deltok på begge vårdugnadene til Varden Borettslag. Med våren kom det en ny 
giv i hele laget, og de fleste beboerne er ivrige både til å rydde utendørs, og til å komme i kontakt 
med naboene. Det nye styret kunne ikke fått noen bedre start.

Bernt Nilsen sitter også i det nye styret 

på Varden. Her er han i full gang med 

riva. Foto: Svenn A. Nielsen

Olav Nilsen koster gatene. Dagen før dugnaden var kommunens 

kostebil på plass og fjernet det verste støvet. Foto: Svenn A. Nielsen

Robert Grener sørger for å flikke litt på taket. Foto: Svenn A. Nielsen



TEMA: Dugnad

Pusse opp
Vi påtar oss alt av oppussing og renovering, 
påbygg og tilbygg – til konkurransedyktige 
priser. 

Vi leverer alle typer håndverkertjenester  
– fra snekker, maler og flislegger til rørlegger 

og elektriker. Du trenger ikke være 
medlem eller bo i leilighet for å bruke oss. 
Går du med oppussingsplaner bør du ta 
kontakt med seriøs håndverker nå for et 
uforpliktende tilbud! Gode referanser! 

TBBL Servicesentral AS 
Alkeveien 6, Tromsø. 
Tlf. 77 60 32 38 / 37 
service@tbbl.no – www.tbbl.no

Dugnadsansvarlig Raimond Haugen rydder 
litt forefallende inne i styrets redskapslager. 
Han sørger for at alt er på plass for utlån, og 
for at alt kom tilbake igjen.

– Det var en vanvittig bra oppslutning om 
dugnaden. Vi hadde ikke redskaper nok til 
alle!

Sammen med styreleder Svenn A. Nielsen 
forsøker han å forklare hva som er i ferd med 
å skje i borettslaget.

– Nå har dugnadsinnsatsen her vært bra i 
alle år. Men den var eksepsjonelt høy i år. Og 
alle var i så godt humør, ler styrelederen. 

Ivrige pådrivere
– Og alle er ivrige! Vi trenger ikke hale folk ut 
på dugnad her. De er pådrivere til å få den i 
gang. «Når blir det dugnad?» spør folk. Og 
siden 17. mai, som vi hadde vårdugnaden 
ferdig til, har jeg fått spørsmål nesten daglig 
om når det kommer matjord og maling. Folk 
vil gjøre mer! Og Nielsen er glad for alle som 
tar initiativ. For eksempel var det to karer 
som fikk fjernet en ødelagt benk, og 
samtidig dro de og kjøpte og satte opp en ny 
på vegne av borettslaget. Istedenfor at et 
potensielt problem bare ble avdekket og 
rapportert til styret, ble det løst i samme 
åndedrag. 

Nå står grillplassene med levegger klare til 
bruk, plenene er raket og gatene kostet fri 

for støv. Vinterdvalen er definitivt over på 
Varden. 

– Om vinteren går vi nok litt i hi hele 
gjengen, men nå er det flere arenaer 
utendørs hvor folk samles. Enten de nå 
klipper gress eller griller.

Nabogrupper
For å ta vare på dugnadsånden, og utvikle 
det sosiale miljøet, har styret en plan om å 
organisere borettslaget i nabogrupper. Ideen 
kom på et styremøte, løftet inn av en av de 
nyvalgte varamedlemmene til styret. Ideen 

skal luftes på beboermøtet før sommeren, og 
er det stemning for det, vil dette kunne bidra 
både sosialt og til at borettslaget blir tatt 
enda bedre vare på.

– Vi er jo et stort lag med 200 leiligheter. 
Totalt bor det nok over 500 mennesker her. 
Ved å dele laget opp i mindre grupper som 
kan finne på ting sammen og arrangere 
aktiviteter, håper vi å få til et enda bedre 
bomiljø. Vi har ikke all verdens midler til 
rådighet, men gruppene kan søke om å få 
noen tusenlapper til diverse formål. Så får vi 
se hva vi får til, sier Nielsen.

Dugnadsansvarlig Raimond Haugen og styreleder Svenn A. Nielsen rapporterer om skikkelig godt driv på 
Varden for tiden. Varden borettslag trenger ikke hale folk ut på dugnad. Beboerne er selv pådrivere for å få 
fellesarealene fine.



Men uavhengig av nabogruppene er det 
allerede tydelige tegn på at folk vil trives 
enda bedre på Varden framover.

– Plutselig prater alle prater med alle. Jeg 
kan se hvor mye mer aktivitet det er i 
nabolaget nå bare på meg selv. Er det godt 
vær går det fort en halvtime å komme seg 
fra parkeringsplassen og hjem, fordi det er 
så mange å prate med på veien, smiler 
Raimond Haugen, som har bodd på Varden 
siden 1995.

 
Egen vaktmester
Et nytt tiltak som vil hjelpe både på trivsel 
og service til beboerne er at det nå kommer 
vaktmester til Varden.

– Vi har endelig fått på plass vaktmester i 
80 prosent stilling. Bjørnar Klausen er en 
veldig bra mann som beboerne vil kunne 
henvende seg til for å få hjelp. Han skal 
gjøre forefallende vedlikehold, og ellers 
bistå på fellesarealene der folk kommer til 
kort. Kanskje kan han også gi råd innomhus. 
Vi ser virkelig fram til å få Bjørnar på plass, 
sier Nielsen.

Varden borettslag sto innlyttingsklart i 
1985, og Svenn A. Nielsen har bodd her 
siden da. 

– Jeg satt i det første styret og ble valgt 
inn igjen nå i april. Jeg synes vi har fått et 
veldig godt og allsidig styre på beina. Vi 
utfyller hverandre veldig bra og har godt 
med styrekompetanse i bunn. Nå skal vi 
konsolidere økonomien, og få hjelp av TBBL 

Teknisk til å se det store tilstandsbildet for 
borettslaget gjennom en vedlikeholdsplan. 
Så må vi garantert i gang med noen 
renoveringer. Blant annet må det skiftes 
drens overalt. Men laget har solid økonomi, 
så vi skal nok få til mye i tiden som kommer, 
lover styrelederen.

–  dugnad defineres som frivilling 

ulønnet arbeid gjort for fellesskapet 

eller en enkeltperson. Bidragsytere på 

dugnad får gjerne mat og drikke.

–  dugnad stammer fra det norrøne ordet 

dugnaðr som betyr hjelp.

–  dugnad er en gammel norsk skikk, 

men er samtidig ikke et særegent 

norsk fenomen. Finske talkoot og 

filipinske bayanihan har for eksempel 

samme betydning.

–  dugnad ble kåret til Norges 

nasjonalord i en seerkonkurranse i 

språkprogrammet «Typisk norsk». 

–  dugnad brukes som metode av 

Internasjonal dugnad, en norsk 

avdeling av Service Civil International. 

Organisasjonen driver internasjonale 

dugnadsleirer hvor kvinner og menn 

gjør et samfunnsnyttig arbeid på 

frivillig basis. Målet er å oppnå 

mellomfolkelig fred og forståelse. 

(Kilder: Store norske leksikon, Wiktionary 
Wikipedia) 

VISSTE DU AT ?

Nye koster har overtatt i styret på Varden. Svenn 
A. Nielsen og Raimond Haugen har mye utstyr å 
låne ut til dugnadsvillige beboere. 

Vi trenger ikke 
hale folk ut på 

dugnad her.
Svenn A. Nielsen, styreleder i 

Varden borettslag

Mange elsker å pusse opp og gjøre boligen enda litt bedre.  
Mens andre bare er nødt til å starte fra grunnen av.  

Uansett har byggavfallet en egen tendens til å hope seg opp.
 

Gjør det enkelt. Bestill avfallscontainer. Vi leverer og henter. 
Ta kontakt for informasjon og priser.

Ekstrem oppussing?

Tel: 77 60 19 00
www.remiks.no
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Er du klar over at du kan spare store summer gjennom ditt medlemskap i 
boligbyggelaget? På forsikringen for eksempel.

Lavere forsikringspremie? 
Ring Forsikring fra Norske Boligbyggelag på 03215 eller bestill på nbbl.no
Prøv lykken med Bonussjansen og vinn reisegavekort på 
www.nbbl.no/medlemsfordeler 

 

Nordmenn fl est er ikke akkurat kjent for å være fl inke til å prute.
Slik er det vel også med oss som er medlem i boligbyggelaget. 
Heldigvis fi nnes det andre måter å spare penger på. Det er bare 
å være mange nok sammen, så får man mengderabatt. Vi er jo over
770 000 medlemmer i Norske Boligbyggelag, og sørger for 
”ferdigpruta” priser for deg som er medlem. 

Her har du noen eksempler:
• 30 gratis ringeminutter/mnd
• Bredbånd - mer fart til lavere pris
• Rimelig forsikring
• Lavere boliglånsrente



Sundet har fokus på den gode bofølelsen 
– og ligger i forkant når det gjelder fremtidige krav til energisparing

En plass i solen
Sundet har vest/sørvest-vendt 
beliggenhet med optimale solforhold 
og fantastisk utsikt ut over fjorden.

Leilighetstyper
Leilighetene har god planløsning 
og varierer fra to- til fi re-roms, 
og er fra 45 til 96 kvm.

Livsløpstandard
Det er adkomst via heis og trapp 
direkte fra garasjeanlegget.

Mijø
Sundet har fokus på miljø og redusert 
energiforbruk. Våre energitiltak gir 
deg lavere boutgifter.

Sentral beliggenhet
Sundet Borettslag ligger sentralt til, 
ca. tre kilometer fra Tromsøbrua 
og sentrum.

Kommunikasjon
Gode bussforbindelser til så vel 
Tromsø sentrum som til Breivika.

Frisk luft
Sundet ligger et steinkast fra 
fjorden og området innbyr til et 
aktivt friluftsliv.

Se mer på
www.sundetsborettslag.garanti.no 

Kontakt
For mer informasjon eller visning, 
ta kontakt med Ingvild Bratterud 
tlf. 469 60 555 eller Leif-Harald 
Svendsen tlf. 916 09 643.

GARANTI Eiendomsmegling Tromsø - en del av TBBL  -  Postboks 6156, 9008 Tromsø  -  Telefon 77 60 32 00  -  www.garanti.no

Sundet – lavenergiboliger med livsløpsstandard

Sundet tar vare på miljøet – og deg.

visning 25.06.

kl. 18:00 - 19:00
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Til tross for at bedriften bare er et 
drøyt år gammel har Blikkenslager Tom 
Dreyer AS etablert seg med bravour og 
er glade for å kunne gi TBBL-
medlemmene ekstra god service.

Glede er et påfallende nært nøkkelord ved 
ankomst på de 300 kvadratmetrene som 
utgjør verkstedet for de åtte håndverkerne 
på Skattøra. Og ifølge blikkenslagermester 
og daglig leder Tom Dreyer er det gode 
humøret her hver eneste dag.

– Vi har det åpenbart artig på jobb alle 
åtte, og godt humør smitter, smiler Dreyer. 
Han gir også flere forklaringer som kan 
lokke fram smilet. Bedriften har på kort tid 
blitt en «slager» i markedet.

Kvalitet 
– Ansatte med mange års erfaring, fagbrev 
og mesterbrev gir en høy kompetanse i 
faget, kundene har dermed stor trygghet for 
god kvalitet. Dessuten har oppstarten av 
firmaet gått over all forventning. Jeg har 
aldri opplevd å ha forhåndssolgt så mange 

Nystartet blikkenslager
Glade gutter g jør en god jobb! Fra venstre: Aleksander Dreyer, Rune Pedersen, Alvin Dalelv, Tom Dreyer og Lars Selnes. Stian Sørensen, Kenneth Nilsen og Roy Lund var ikke 
til stede da bildet ble tatt.

Alvin Dalelv lager beslag til vinduer.
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Nystartet blikkenslager

oppdrag så tidlig som nå, røper han.
Egentlig trodde Tom Dreyer at de bare 

skulle være tre ansatte, men etterspørselen 
i markedet har ført til at arbeidsstokken 
har vokst kraftig siden starten 1. februar 
2008. 

 Selv har han vært i bransjen siden han 
begynte som lærling på midten av 
80-tallet, og har vært med på eiersiden i et 
annet blikkenslagerfirma tidligere. Men 
ønsket om å fullt ut realisere strategiske 
valg han hadde tro på, førte til at han 
etablerte selskapet som han eier 100 
prosent alene.

Gode kampanjer
Nå satser Tom Dreyer og hans gjeng på å 
lokke fram smilet hos så mange som mulig 
av TBBL-medlemmene da de ved siden av 
alt annet de kan levere, nå kjører gode 
kampanjer på blant annet 
sentralstøvsugere og takrenner.

For tiden har blikkenslagerfirmaet store 
jobber ved ikke mindre enn tre borettslag 
i byen: Kvartsveien/Granittveien, 
Dalbakken og Terrassen,

– Ved siden av at vi leverer mye til 
større lag og boligsameier, jobber vi oss nå 
inn på markedet for boligventilasjon til 
eneboliger. Alle skal kunne nyte godt av å 
være TBBL-medlem når de kommer til 
oss. Uansett hvilken bolig de har. Og vi 
har ingen begrensninger på oppdrag. 
Ingenting er for lite og ingenting for stort.

Pipeposering
Ute i verkstedet lages det i dag vindus-
beslag som skal til Senja Elementer. 
Beslagene havner til slutt på ferdige 
moduler til et prosjekt i Kirkenes. I går 
gjorde Alvin Dalelv ferdig en flott pipe 
som skal monteres snart.

– Ja, den blir fin på bildet, men det er 
ikke plass til alle på siden av pipa – du må 
stå bak, Alvin, fleipes det godslig mens 
guttene løfter praktverket opp på et 
arbeidsbord.

– Vi er egentlig mest ute på anlegg og 
sjelden inne på verkstedet, men det skal 
alltid være minst en person her slik at 
kundene aldri kommer til stengt dør. At vi 
er så mange her akkurat nå, skyldes at jeg 
ville ha flest mulig med på bildet til TBBL-
magasinet. 

– Kom igjen, gutter! Se i kamera!
Smile gjør de allerede. 

Boliglån fra Norske Boligbyggelag hevder 
seg fortsatt i toppen med den laveste rente.

Som medlem i Tromsø Boligbyggelag 
oppnår du markedets laveste rente. Kun 
Statens Pensjonskasse kan tilby lavere 
rente enn oss. Boliglån fra Norske 
Boligbyggelag tilbys alle medlemmer, både 
boende og ikke boende.

Lønnsomt medlemskap
Ja, dette er et riktig godt tilbud som alle 
medlemmer bør benytte seg av, og er du 
ikke medlem i boligbyggelaget så koster 
det ikke mange kronene og melde seg inn. 
Dette sparer du fort inn igjen på den lave 

renten og lave gebyrer. Det er også gratis 
kundeprogram i DnB NOR og Postbanken 
som er vår leverandør på boliglån. 
Medlemmene har også egen nettfilial. 

Medlemskapet åpner også opp for 
tilgang til en lang rekke andre gunstige 
tilbud.

75 prosent av markedsverdi
Er du allerede kunde i DnB NOR eller 
Postbanken så bør du kontrollere at du er 
registrert på NBBL avtalen, slik at du får 
alle fordelene.

DnB NOR og Postbanken har vært vår 
leverandør på boliglån i en årrekke, og det 
er ikke få kroner våre medlemmer har 
spart på dette. I DnB NOR og Postbanken 
så får du nå laveste rente innenfor 75 
prosent av markedsverdien. Dette betyr at 
du trenger mindre egenkapital for å oppnå 
de beste betingelser.

Nominell rente
Sammenligningen av bankenes 
utlånsbetingelser gjelder for boliglån fra 2 
millioner kroner, innenfor 60 prosent av 
markedsverdien. De fleste bankene tilbyr 
en høyere rente på lån som er lavere enn 
dette og med mindre egenkapital så blir 
også renten høyere.

For mer informasjon og oppdaterte 
betingelser gå inn på: www.nbbl.no/
boliglan eller ta kontakt med DnB NOR på 
telefon 04800 eller Postbanken på 03800. 
Som medlem kan vi tilby deg en gunstig 
nominell rente som alltid er lavere enn 
bankens listepris. 

Oversikt over bankenes tilbud se www.
abcnyheter.no eller www.nettavisen.no 

Frank G. Mo, Kundeansvarlig i NBBL Partner

Boliglån fra 
Norske Boligbyggelag 
– det beste lånetilbudet for medlemmene
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Marit Cathrine Røtvold
Juridisk rådgiver TBBL

I løpet av våren har generalforsamlingen i mange borettslag valgt nye 
styremedlemmer.

Borettslaget eier betydelig verdier, og styret i borettslaget har stor myndig-
het. Å ha et tillitsverv i et borettslag innebærer ansvar og utfordringer. 

Styrets arbeidsoppgaver
Lov om borettslag har i kapittel 8 bestemmelser om borettslagets styre og 
styrets arbeid. Styret skal lede virksomheten i borettslaget i samsvar med 
lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen, jf. Lov om borettslag § 8-8. 

Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt til 
generalforsamlingen, eller der generalforsamlingen allerede har truffet 
vedtak. Generalforsamlingen kan også instruere styret. Oppgaver for styret 
kan for eksempel være å sette opp budsjett, fastsette felleskostnader, styre 
økonomien, ansette vaktmester, gjennomgå regnskap, utarbeide langsiktige 
vedlikeholdsplaner, håndheve ordensregler osv. 

Arbeidsoppgavene er mange og varierte, men fremfor noe annet må styret 
i borettslaget være innstilt på å samarbeide med og ta hensyn til mennesker. 
Det er blant styrets oppgaver å finne løsninger på spørsmål der andelseierne 
i borettslaget har forskjellige interesser. For at styret skal kunne gjøre en god 
jobb, må det være seg bevisst mangfoldet og respektere at det finnes 
forskjeller, og at småbarnsforeldre, ungdom og eldre mennesker kan ha 
motstridende oppfatninger om hvordan boligområdet skal brukes. Forskjell i 
alder, boligtype og husstandens størrelse kan også gi større muligheter for 
kontakt mellom folk, og oppleves som positivt. Det styret beslutter eller 
arbeider med, angår mennesker og deres trivsel.

Det er generalforsamlingen som avgjør om styremedlemmene skal ha 
vederlag for sitt arbeid, og eventuelt hvor stort vederlaget skal være.

Forretningsfører
Forretningsførsel er den daglige ledelse av borettslaget, og uttrykket 
«forretningsfører» svarer til det som i andre sammenhenger kalles «daglig 
leder» eller «administrerende direktør». Borettslaget skal ha en 
forretningsfører dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene, jf. Lov om 
borettslag § 8-10. Borettslaget får gjennom TBBL som forretningsfører 
bistand til en rekke av disse oppgavene som ble nevnt over. TBBL utfører 
oppgaver på vegne av borettslaget. 

Forretningsførerkontrakten regulerer hvilke arbeidsoppgaver TBBL skal 
utføre for borettslaget. Avtalen kan  blant annet omfatte løpende 
regnskapsføring, innkreving av felleskostnader, betaling av borettslagets 
regninger, oppfølgning av borettslagets lån, tilrettelegging og bistand ved 
utarbeidelse av årsmelding.

Misbruk av posisjon 
Borettslagsloven § 8-15 gir uttrykk for at styremedlemmer og forretnings-
fører skal ivareta lagets interesser. Det gjelder et generelt krav til forsvarlig 
forvaltning. Bestemmelsen retter seg mot styrevedtak som gir styre-
medlemmer eller forretningsfører selv, enkelte andelseiere eller uten-
forstående – urimelige fordeler til skade for andre andelseiere eller laget. 
Virkningen av at § 8-15 er overtrådt, kan være erstatningsansvar etter 
borettslagsloven kap. 12.

Borettslagets
styre

Man måtte være TBBL-medlem for å få rabatt, men 
kaffe og kaker kunne alle få.

Onsdag 25. mars ble det arrangert kampanjedag i byens 
Intersport-butikker. Kunder fra TBBL kunne shoppe hva de 
ville til 20 prosent avslag. 

Det var mange innom Intersport i Storgata. Noen kom for å 
benytte seg av tilbudene, noen kom for en kakebit og en kopp 
kaffe, mens andre gjerne ville varme seg etter å ha sett 
skirenn gjennom Tromsøs gater.

I alle fall ble de møtt velkommen av medlemssjef Hege-
Elisabeth Bosch og Ann-Christin Heitmann. De to ble etter 
hvert travle med å skjære opp den store kaken og servere 
kaffe og Twist. Medlemmer i TBBL kunne også delta i 
trekningen om et gavekort til 1000 kroner ved å tippe antallet 
sokker i en kurv. 

20 prosent rabatt
Nina Briskemyr fra Terrassen borettslag hadde tatt turen til 
Intersport sammen med samboer Kjell-Åge Rognli og 
datteren Linnea (3 mnd). 

– Jeg tenkte jeg skulle begynne å trene igjen, så jeg kjøpte 
en del treningsklær og noen klær til den lille, forteller hun. 
Briskemyr setter stor pris på at det arrangeres slike dager for 
medlemmene i TBBL.

– Jeg var også på Neumann Bygg da det var et tilsvarende 
arrangement der. Vi prøver å få med oss de fleste dagene, sier 
hun.

Celebert besøk
Margareth Hansen har vært medlem i TBBL i mange år. Hun 

Nina Briskemyr fra Terrassen borettslag kjøpte nye klær til seg selv og sin vesle datter Linnea på Intersport.

Kampanjedag på Intersport
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Kjell Magnar Lekang
IT-konsulent i TBBL

VOD
Hvem vinner diskusjonen hjemme i stua når kveldens filmvalg 
skal avgjøres? Det er ikke alltid du får viljen din, men har du 
bredbånd og en pc kan det hende du likevel får tilgang til 
yndlingsfilmen din. 
VOD, eller Video on Demand som det heter, gir deg muligheten 
til å se på film uten at du trenger å laste den ned først. Dermed 
har du rask tilgang til filmen og du slipper å vente. Det kan 
variere litt på kvaliteten, men jevnt over er det bra. Flere filmer 
leveres også i HD kvalitet. On demand eller streaming benyttes 
ikke bare til å se video eller tv, men er også utbredt innenfor 
utdanning. I tilegg finner du dokumentarer, historiske filmer, 
reklame, tv-show og kortfilmer. På YouTube laster folk opp 
egenproduserte filmsnutter som er tilgjengelig for alle. Lurer du 
på hvordan noe skal utføres finner du trolig løsningen her.   

Mange av dere bruker allerede TV-stasjonenes sine nett-TV. 
Det er fullt mulig å koble pc̀ en din opp mot TV`en, men det 
stilles noen krav før for å få dette til. Har du inn/utgang for 
S-Video, DVI, Scart, HDMI, DVI eller komposittkabel kan du 
vise fra pc på TV-skjermen. For lyd trenger du enten en 
Scartkontakt eller minjack evt. overgang fra minijack til 
phonokontakt.

De som leverer VOD-tjenester tar som regel en liten 
overkommelig leiepris, men svært mange filmer leier du gratis. 
De aller fleste krever at du registrerer deg. Å leie film kan du 
gjøre både på pc og TV. Enkelte leverandører krever at du har en 
spesiell programvare eller en bestemt boks som styrer 
streamingen.

Har du et internettabonnement som er under 1MB kan du få 
problemer med kvaliteten. Over 3 MB så har du gode forhold. 

Her er noen populære nettsteder: 

filmarkivet.no 
home.vod.com
amazon.com
sf-anytime.com
viasat.no

I tillegg har Microsoft 
nettopp lansert at 
nedlastings-tjenesten de 
har til Xbox 360 nå skal 
gjøres tilgjengelig i 
Norden. I praksis betyr det at du kan streame film direkte på TV 
med 1080p og med 5.1 surroundlyd. Videotjenesten blir å endre 
navn til Zune Video og skal være klar til høsten.

bor ikke lenger i borettslag men 
medlemsskapet holder hun 
fremdeles ved like. Det var mer 
tilfeldig at hun befant seg på 
Intersport denne dagen. 
Kampanjen hadde hun ikke fått 
med seg.

– Jeg tenkte jeg skulle gå inn og 
varme meg litt etter å ha sett 
skirennet. Jeg hadde sant og si ikke 
fått med meg at det var rabatterte 
priser i dag, forteller hun.

En annen som hadde dumpet 
innom mer eller mindre tilfeldig 
var verdensmesteren fra Sapporo 
2007, Odd-Bjørn Hjelmeseth.

– Jeg var jo så heldig å få kake av 
de snille damene fra TBBL, så det 
var ikke meg i mot, forteller han. For ordens skyld: Hjelmeseth er 
foreløpig ikke medlem av TBBL.

Butikk med «alt»
Avtalen med Intersport, som ble innført i begynnelsen av 2008, 
innebærer at alle TBBLs 13.000 medlemmer til enhver tid får 10 
prosents rabatt på alle tre av Intersports avdelinger i Tromsø. Dette 
gjelder Veitasenteret, Storgata 87 og Jekta Øst.

– Vi er en fullsortimentsbutikk som leverer utstyr til nær sagt alt av 
idrettslag i byen. I tilegg har vi alt man trenger for å drive nær sagt 
alle typer idrett, forteller avdelingsleder Børt Nordli.

Butikken i Storgata lager i tillegg trykk til drakter. Avdelingen har 
utstyr til å trykke logoer på nesten hva det skal være.

Nina Briskemyr fra Terrassen borettslag kjøpte nye klær til seg selv og sin vesle datter Linnea på Intersport.

Kampanjedag på Intersport

Verdensmester fra femmila i 2007, 
Odd-Bjørn Hjelmeseth, stakk innom 
for en kakebit.



Skadeforsikring

Enkelt oppgjør etter skade
1. januar 2009 etablerte vi DnB NOR Skadeforsikring med et mål om å bli best der det 

virkelig gjelder - på selve skadeoppgjøret. Hvor god din forsikring egentlig er vet du først når  

skaden inntreffer. Derfor skal vi være lydhøre når uhellet er ute. Vi skal legge til rette for at du 

raskt får den hjelpen du trenger, slik at hverdagen din blir normal igjen så fort som mulig.

For flere fordeler se dnbnor.no eller kom innom et av våre bankkontorer.
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Visko as merker en økende etter-
spørsel etter lune uterom med utsikt. 

– Balkongtrekk som vi har sydd i mange år 
gjør vi fortsatt, men nytt nå er vegger i glass 
som heves og senkes. Du trenger nemlig ikke 
lenger ofre utsyn for å sitte lunt og godt, 
forklarer daglig leder André Jensen i Visko 
AS.

Folk i Tromsø kjenner hev og senk-
vinduene hvis de har sett uterommet til 
utestedet «På byen» i sentrum, men stadig 
flere kjøper nå vinduene privat, ifølge Visko 
AS. Den tradisjonsrike håndverkerbedriften 
fra Tromsø har de siste årene spesialisert seg 
på legge til rette for lang utesesong i Nord-
Norge. Uansett vær og vind. 

– Hjemme hos oss spiste vi middag ute på 
terrassen i oktober i fjor, og det var lunt og 
varmt, smiler Jensen. 

– Det handler bare om å bruke de  riktige 
hjelpemidlene: Tak, vegger og varme!

Egen systue
I Nova-bygget i Tromsdalen har Visko en 
egen systue der de spesialtilpasser alt det 
kunden måtte ha behov for. Mange av 
dagens arkitektoniske genistreker både i 
nybygg og renoveringer, kjenner ikke 
begrepet standardmål. Alt fra byens storstue 
– Sparebankens Festsal som fikk nye 
gardiner fra  Visko as – til liftgardiner til fru 
Hansen. 

– Den smaleste rullegardina vi har levert 
var 15 centimeter bred. Den måtte hånd-
lages,  men det er jo håndverkere vi er, 
smiler Jenssen.

Akkurat nå er det sesong for mørkeleg-
ging av soverom, og Visko har et stort utvalg 
i farger og mønster på lystette rullegardiner 
og gardiner som de også kommer hjem til 
deg og monterer om du ønsker det. 

– Å kjøpe ferdige standardbredder og 
kutte og klippe til selv er ikke så enkelt som 
det høres ut. Ferdigvarer blir gjerne halv-
gode løsninger. Et perfekt produkt krever en 
nøyaktige mål og riktig produksjon fra 

bunnen av. Da kan 
vi garantere at 
kunden blir fornøyd. 
Måltagning gjør vi 
gjerne hjemme hos 
kunden, og det har i 
alle år vært en 
gratistjeneste, sier 
Jensen. 

Butikken har også 
et bredt tilbud når 
det gjelder interiør 
generelt og syr både 
gardiner, puter og 
eventuelt annet 
tilbehør som er med 
på å løfte helhets-
inntrykket i et hjem.

– Vi er veldig 
stolte av systua vår. 
Vi er den eneste i 
byen som har holdt 
fast på å ha eget 
verksted og systue, 
og det får vi mye 
igjen for. Vi tilbyr 
ordentlig gardinsøm 
og kan levere på 
veldig kort tid ved 
behov. 

Solskjerming
Visko as sitt 
hovedprodukt er 
solskjerming, og 
som en av bedriftene 
i Solskjermings-
gruppen – en 
nasjonal kjede – har de enerett på de store, 
gode merkene. For eksempel har Warema 11 
forskjellige bredder på lameller til utvendige 
persienner og fargealternativene er 
uendelige. Lakkering etter ønsket RAL-farge 
gjøres uten pristillegg. 

André Jenssen oppfordrer kunder som bor 
i rekkehus eller blokk om å gå sammen flere 
i flokk for å be om tilbud fra Visko.

– I Tromsø kan alle TBBL-medlemmer 
kjøpe og henge opp akkurat hva de vil for å 
skjerme vekk solen, men vi anbefaler 
naborekker – gjerne hele lag – om å gå 
sammen slik at de får en visuell helhet over 
solskjermingen. Storinnkjøp sørger selvsagt 
også for at hver enhet får en rimeligere 
løsning enn om de skulle handle hver for 
seg.

Lune
uterom
med utsikt

André Jenssen ved hev og senk-vinduene som er på full fart inn i det nordnorske 
markedet.

Bedriftens syv ansatte driver enten med salg, 
produksjon i systua eller på verkstedet eller monterer 
ute hos kunden. Felles fokus er kvalitet. 

Visko as
Bedriften har syv ansatte, og startet i 
1998, men over tok to gamle Tromsø-
bedrifter; Gardiner & Utstyr og Lind as, 
Visko har dermed røtter tilbake til 60- 
og 70-tallet. 
Visko jobber også mye med vedlikehold 
og har nylig vasket og reparert samtlige 
utvendige persienner ved Polarmiljø-
senteret.

FAKTA

Heleen Lian stortrives 
i jobben på Viskos 

systue og tryller fram 
en særdeles variert 
produktportefølje.
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Velkommen til

Styrekonferansen 2009
 
I høst, nærmere bestemt månedsskiftet oktober/november, vil TBBL 

avholde styrekonferanse i Tromsø for alle som sitter i styre i våre

forvaltede lag. 

Arrangementet blir en heldagskonferanse med nyttig informasjon og 

kunnskap for styreleder og styremedlemmer som vil kunne sette alle i 

stand til å gjøre en enda bedre jobb på vegne av sitt bolig- 

selskap.  Det vil bli seminarer innen jus, teknisk og økonomisk bolig-

forvaltning, web for boligselskaper, styreportal, finans- og økonomi- 

utvikling, ENØK-tiltak og miljø, samt en presentasjon av nye 

tjenester og mye mer.

I tillegg til at du som sitter i styret nå kan øke din kompetanse innen 

disse feltene, kan du utvide dine relasjoner og dele hverdagens ut-

fordringer og erfaringer med andre som sitter i et styre. Dessuten vil 

det være en «mini-messe» hvor flere av TBBLs samarbeidspartnere vil 

ha stand. Her kan du bli kjent med deres tjenester som er rettet mot 

kollektivt innkjøp – innen ENØK, tele, data, tv, innglassing, finansier-

ing, adgangskontroll, håndverkertjenester med mer.

Styrekonferansen er myntet på alle som er valgt inn et styre, vakt-

mester og andre ansatte. Styret kan melde på så mange de ønsker. 

Formell invitasjon med flere detaljer vil komme i september måned.

VIKTIG: Kom med jus-ønsker!

Da feltet boligjus er meget bredt, ønsker vi at foredraget innen dette 

skal være så relevant som mulig. Fram til 1. oktober inviteres du og 

dine styrekolleger derfor til å komme med ønsker for dette 

foredraget. Skriv en kort email til post@tbbl.no med temaer og 

problemstillinger innen jus for styret, og så vil vi samle opp disse for 

foredragsholderne.

Med vennlig hilsen

Svein Dalsbø

Administrerende direktør TBBL
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For åttende gang ble boligselskapene 
som har gjort mest for bomiljøet hedret 
med godord og pengepremier. 

Bomiljøprisen er en årlig konkurranse som 
er åpen for alle boligselskaper som forvaltes 
av TBBL. Borettslag, sameier, eller stiftelser 
kan alle delta. Bomiljøtiltakene i konkur-
ransen kan være av fysisk art, som bygg, 
uteområder og forskjønning eller av sosial 
art som dugnadssammenkomst eller andre 
arrangement. I tillegg til heder og ære 
kjemper de deltakende boligselskapene om 
totalt 30.000 kroner i pengepremier – 
20.000 kroner for første pris og 10.000 
kroner for andre pris.

Vurdering
I vurderingen av kandidatene til årets 
miljøpris vektla juryen at tiltaket er utført for 
og av flest mulig. Det vil si at beboerne har 
medvirket i tiltaket, og at tiltaket er til nytte 
og glede for de fleste. I utlysnings-teksten la 
juryen vekt på at man ikke må føle seg «for 
liten» for å være med i konkurransen. Man 
trenger ikke å investere store beløp for å 
skape et godt bomiljø, ble det slått fast av 
juryen. 

TBBL vet at det er mange gode bomiljø og 
nabolag ute hos våre 180 forvaltnings-
kunder. Med premiene ønsker TBBL både å 
gi et håndslag til de som har gjort «det lille 
ekstra» ut av nabolaget sitt. Samtidig kan 
premiene øremerkes til bruk for ytterligere 
bomiljøarbeid.

Ni kandidater
Ni kandidater konkurrerte om prisen i år. 
TBBL ser gjerne at enda flere skal melde seg 
på når årets bomiljøpris utlyses senere i år.

– Vårt håp er at konkurransen er med på 
å skape positive spiraler og stadig hygge-
ligere boligselskaper å bo i, sier 
administrerende direktør Svein Dalsbø.

Juryen som måtte velge mellom mange 
gode tiltak var TBBLs administrerende 
direktør Svein Dalsbø, teknisk sjef Svein 
Erik Rollstad og forvaltningssjef Gerd 
Soleng. Beslutningen var såpass 
utfordrende, at juryen valgte å delen prisen i 
tre like deler. Alle vinnerne hadde valgt å 
prioritere utvendige oppgraderinger av det 
fysiske bomiljø. Vinnerne hadde også 
nedlagt betydelig dugnadsinnsats til 
fellesskapets beste. Med juryens begrun-
nelse under, ble følgende tre verdige vinnere 
hedret under TBBLs generalforsamling 
7. mai i år:

Delt førsteplass, Blåkollen borettslag

Betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med 
renovering av fotballbur.

Delt førsteplass, Brattbakken 
borettslag

Betydelig oppgradering av utemiljø så som 
søppelsuginvestering, kantstein og 
asfaltering. 

Egen internavis – Brattbakkennytt

Delt førsteplass, Sørlia borettslag

Flott oppgradering av lekeplass og utemiljø.
Betydelig dugnadsinnstas.

TBBL priser bomiljø

Administrerende direktør Svein Dalsbø i TBBL deler ut tre ganger førstepris til henholdsvis: Jonny Solstad i Sørlia borettslag, Kåre Larsen i Blåkollen borettslag og Olav 
Jarle Strøm i Brattbakken borettslag. 



Medlem?

Bestill på: www.nbbl.no

-5%
Har du mobil, hjemmetelefoni 

og bredbånd, blir du Totalkunde 

hos Telenor, og får ytterligere

TOTALKUNDE:NYHET:

Bredbåndtelefoni: Bredbånd ADSL:Fasttelefoni:

-25%
opptil

-25%
opptil

-15%
opptil

Som medlem av boligbyggelag

får du følgende rabatter hos Telenor: 

30
minutter
ekstra ringetid
på abonnementer, 
(unntatt djuice control).

For bestilling: send SMS

til 2000 med tekst NBBL.

BAR
NESID

A

Stedsnavn-rebuser
 1. Let + 24
 2. Spør + Arvestoff
 3. Tyveri + Bolig
 4. Rubbel og bit + vokal 
 5. Prikkete havtarm  
 6. Korn + Svimmel
 7. Egen + Liten elv 
 8. Blomsterfestning  
 9. Guttenavn + Hannsau
10. Vannkilde + Holme +    
 Havstykke 
11. Burfugl + Elv 
12. Den aller siste 
13. Krype + Havstykke 
14. Nyvasket  + Vokal 
15. Trestykket 
16. Sliten + Havet 
17. Mester  
18. Høyvann og farge

Er du god på 
stedsnavn? Løs våre 

rebuser og send inn løsningen 
til TBBL, Grønnegata 58/60, 9291 

Tromsø, innen 1. august eventuelt e-post til: 
post@tbbl.no. Husk å merke konvolutten eller 

e-posten med «BARNESIDA». To vinnere får en 
overraskelse i posten.

Tegnekroken
Lukas (7) har sendt oss denne stilige 
tegningen av StarWars, og får en 
overraskelse i posten som takk. 
TBBL-magasinet vil fra nå av ha en 
tegning i hver eneste utgave, og den 
som får tegningen sin på trykk 
premieres med en liten overraskelse. 
Send tegningen innen 1. august til 
TBBL, Grønnegata 58/60, 9291 
Tromsø, eventuelt via e-post til: 
post@tbbl.no. Husk å merke 
konvolutten eller e-posten med 
«BARNESIDA». 

Pappa, kan du låne meg en 
tier til bussen?
– Jeg har bare en hundrelapp.
– OK, da tar jeg taxi. 

– Pappa, er det sant at tante 
synger for de innsatte i 
fengslet?
– Ja, min sønn, og glem ikke 
det i tilfelle du skulle være 
fristet til å begå en dumhet. 

Pappa, vet du hva damen i 
fiskebutikken veier?
Nei, det har jeg ingen anelse 
om
– Hun veier fisk, selvfølgelig. 

Gutten: Hva er det du har malt 
på dette bildet?
Kunstneren: Jeg har malt en 
ku som spiser gress.
Gutten: Jammen, hvor er 
gresset?
Kunstneren: Det har kua spist 
opp.
Gutten: Å ja, men hvor er kua?
Kunstneren: Den har gått sin 
vei.

Vitsekroken

d



TBBL -magasinet  nr.  2  -  2009
31

D i n e  f o r d e l e r 09
Kjøkken Blikkenslager Bad

Skadedyrkontroll Kultur Komplett finansieringstilbud

Ur og optikk Overnatting og konferanse Renovasjon

Storgata 60 - Tromsø - Midt i byen!
Telefon 77 68 31 35

Gassutstyr, verktøy og arbeidsklær Solavskjerming og gardinutstyr Bildekk og felger

Komplett forsikringstilbud Strøm Bistand ved dødsfall 

Glass og interiørkonsulent Alarm, vakthold og overvåking Kultur

Glass & Fasade as

Advokatbistand Varmepumper Blomster og planter

Eiendomsmegler Brannvern, utstyr og service Telefoni, mobil og internett

Byggevarer Bilutleie Avis og annonsering

 Møterom og overnatting Installasjon og elektriske produkter Tur- og sportsartikler

   20% medl.rabatt på ord priser    Maskiner og verktøy     Håndverkertjenester

mer info: www.tbbl.no   –   tlf. 77 60 32 00

 

 

- Med hjertet i sentrum !

AS

NYHET!
NYHET!

TROMS KRAFT ENERGISERVICE AS



RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad

Benytt en entusiast når du skal selge din bolig
Lokal kunnskap kan du ikke skryte på deg. Den må erfares. Sier vi at det er fem minutter å sykle til 
barnehagen – så er det fem minutter. Ikke syv. En eiendomsmegler fra GARANTI kjenner ditt nærmiljø, 
er fl ink til å avdekke boligsøkeres behov og kan formidle alle de gode salgsargumentene.

• Ca. 5 minutter å sykle til barnehagen

 Vi bygger boligsalg på tillit
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GARANTI Eiendomsmegling Tromsø - en del av TBBL
Grønnegata 58-60 - Tlf. 77 60 32 25 - www.tbbl.no / www.garanti.no

Ingvild Bratterud
Utleiemegling/Prosjekt
Mobil: 46 96 05 55
Telefon: 77 60 32 25

Leif-Harald Svendsen 
Salgssjef/Eiendomsmegling
Mobil: 91 60 96 43
Telefon: 77 60 32 30

Pat-Karin Sjøttem Pedersen 
Oppgjør
Telefon: 77 30 32 22

Raimond Sørensen
Eiendomsmeglerfullmektig
Mobil: 41 47 48 56
Telefon: 77 60 32 32

Tom Eirik Larsen 
Eiendomsmegling
Mobil: 48 29 94 40
Telefon: 77 60 32 23


