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blering av nye borettslag. Det synes som at det 
er tverrpolitisk enighet om forslagene, og det er 
sannsynlig at det vesentligste av endringene vil 
bli vedtatt.

De viktigste endringene er :
■ Innføring av maksimalgrense for andel av 

fellesgjeld.
■ Det forslås at fellesgjelden ikke kan 

utgjøre mer enn 75% av det totale kostnadso-
verslaget i bygge- og finansieringsplanen til 
borettslaget på stiftelsestidspunktet. 

Det har vært argumentert mot et slikt krav 
at eksempelvis ungdom kan få vansker med å 
komme inn på boligeiermarket. 

Vi tror allikevel at er det er rett at en betyde-
lig del av boliginvesteringen finansieres av den 
enkelte andelshaver. Som oftest må kjøper søke 
lån til slike innskudd, og da vil andelshavers 
betalingsevne bli vurdert ut endrede forutset-
ninger som eksempelvis fremtidige renteend-
ringer. Konsekvensen vil bli at færre kjøper 
borettslagsleiligheter uten å ha økonomisk evne 
til å betale de fremtidige felleskostnader. 

For de ordinære borettslag som TBBL har 
stiftet og bygd i de senere år, har vi hatt den 

policy at fellesgjelden ikke bør overstige 60% 
av totalkostnaden. 

Det vil også bli krav om at andel av fel-
lesgjeld skal være lik for alle andelshavere i 
laget. Også dette støtter vi – for risikoen bør 
være den samme for alle kjøpere i et og samme 
borettslag. Denne bestemmelsen er ikke til 
hinder for fremtidige avtaler om individuell 
nedbetaling (IN-ordning), så lenge borettslaget 
og finansieringsinstitusjonen som har gitt fel-
leslånet har avtalt slik rett for andelshaverne.

Innføring av minstekrav til sikring mot tap av 
felleskostnader i borettslag.

Etter de foreslåtte regler må boligbyggelag 
og andre som vil tilby slik form for sikringsord-
ning, søke om konsesjon til å drive forsikrings- 
eller finansieringsvirksomhet. Departementet vil 
i forskrift på et senere tidspunkt fastsette krav 
til dette sikringsproduktet. 

Vi støtter full og helt at det stilles krav til 
konsesjon for slike sikringsordninger. En del 
av de ordninger som tilbys i dag har liten kapi-
talbase, og kan være utsatt ved store tap som 
følge misligholdte felleskostnader. 

Media har fokusert på at det er positivt der-

som borettslag er tilknyttet slike sikringsord-
ninger, og dette blir også fremhevet ved salg av 
borettslagsleiligheter. Det er derfor viktig at det 
er en reell trygghet i de ordninger som tilbys. 

I Tromsø har alle tilsluttede lag vært kol-
lektivt sikret gjennom den NBBL kontrollerte 
Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. Også 
en del frittstående borettslag har vært sikret på 
bakgrunn av individuelle søknader. 

Det arbeides nå med å se på nødvendige 
justeringen av denne ordning slik at ordingen 
faller inn under de nye lovmessige krav.  

Det mest sannsynlige utfallet er at TBBL i 
fremtiden vil tilby sikringsordninger for samt-
lige forvaltede borettslagsleiligheter i Tromsø – 
enten de er tilsluttede eller frittstående.

Tvangssalg av borettslagsandel skal skje ved 
tvangsauksjon.

Gjeldende regelverk tilsier at tvangssalg 
av borettslagsleiligheter skal skje gjennom 
medhjelpersalg eller tvangsauksjon. I praksis 
har tvangssalg vært gjennomført som medhjel-
persalg, det vil si at salget har vært overlatt til 
eiendomsmegler eller advokat. 

Vi har på lederplass tidligere tatt til orde for 

at tingsretten burde endre denne praksis, spe-
sielt for leiligheter hvor boretten er sagt opp, 
og leiligheten allerede har vært lagt ut for salg i 
det ordinære markedet.

Forslaget til lovendring tilsier at tvangs-
salg skal skje som auksjonssalg med mindre 
borettslaget krever en annen fremgangsmåte.

Vi er tilfreds med at regjeringen nå fremmer 
et forslag som er i overensstemmende med 
de syn TBBL har fremmet tidligere. På denne 
måten kan overbeheftede borettslagsleiligheter 
selges raskt unna. Borettslaget vil i slike tilfel-
ler være den som best kan vurdere den mest 
egnede fremgangsmåte ved tvangssalg.

Nødvendige endringer i borettslagsloven
Regjeringen legger i disse dager frem forslag 

om endringer i borettslagsloven, samt en del 
mindre justeringer i andre lover som følge 
herav. Vi ser på disse endringene som høyst 
nødvendig og ønsker dem derfor velkommen.

Bakgrunnen bør være velkjent for de fleste. 
Utbyggere etablerte i perioden 2005 – 2007 en 
rekke lavinnskuddsborettslag som kom opp i 
betydelige økonomiske problemer etter at de 
var ferdigstilte. Spesielt unge mennesker ble 
lokket til å kjøpe boliger til en tilsynelatende lav 
pris. Ansvaret den enkelte har for fellesgjeld, 
betydelige muligheter for økte felleskostnader 
og mulig ansvar for naboens betalingsproble-
mer ble sterkt underkommunisert til denne 
kjøpergruppen.

Problemene dette medførte fikk betydelig 
oppmerksomhet i dagspressen, og spesielt i 
Tromsø har det vært en del eksempler på slike 
uheldige etableringer av borettslag. Det må 
allikevel påpekes at av de ca 345.000 boretts-
lagsboligene i Norge, så utgjør lavinnskuddsbo-
ligene en forsvinnende liten del.

De foreslåtte endringer har som formål å 
forebygge fremtidige problemer knyttet til eta-



 idé & inspirasjon - bolyst 54 bolyst - idé & inspirasjon

id
é 

&  inspirasjo
nII&

nielsen tror likevel at heis kan være 
løsningen for enkelte.

– En heis gjør ikke automatisk at flere 
kan bo hjemme fremfor å bo på sykehjem. 
det er de eldres totale omsorgs- og pleiebe-
hov som avgjør dette. Men for de som klarer 
seg selv hjemme i utgangspunktet, og som 
har et begrenset pleiebehov, så er en heis 
uvurderlig. skal man derimot på sykehjem 
fordi man trenger hjelp til private anliggen-
der, da er heis eller ikke heis et uvesentlig 
spørsmål, sier nielsen.

Han understreker også viktigheten av å få 
bygd omsorgsboliger.

– Vi skal få bygget omsorgsboliger som er 
fleksible i den forstand at de er tilpasset de 
behovene som den omsorgstrengende har til 
en hver tid.

Åpen for samhandling
En sykehjemsplass for en beboer i ett år 
koster tromsø kommune 700.000 kroner. 
Med en heller slunken kommunekasse, ser 

nielsen klart fordelen ved at flest mulig kan 
bo hjemme så lenge det lar seg gjøre.

– dette har med verdighet å gjøre også, 
og jeg synes det er viktig poeng at vi ikke 
institusjonaliserer mennesker før det er helt 
nødvendig. Klarer vedkommende sitt eget 
toalett og å lage sin egen mat, men har 
problemer med bevegeligheten, da kan nok 
heis være en utmerket affære. alle ideer 
som kommer inn til kommunen om eldre-
omsorg, tar vi på alvor. Hvis tbbl ønsker 
samhandling om dette, så må de gjerne ta 
initiativ, sier svenn a. nielsen.

Uvurderlig
for enkelte
Leder av helse og omsorgskomiteen i Tromsø kommune, 
Svenn A. Nielsen, tror at heis i blokk vil gagne en del eldre 
mennesker med mindre pleiebehov, men at brukere med 
sterke omsorgsbehov ikke vil dra nytte av tiltaket.

fakta
Heis
n  norsk institutt for by- og regionfors-

kning (nibr) slår i en rapport fra 2009 
fast at kommuner kan spare 485 134 
kroner i året på hver eldre person som 
bor hjemme fremfor på institusjon. 
Kostnadene for en institusjonsplass 
i tromsø kommune stipuleres til 
700.000 kroner

n  rapporten sier videre at hvis flere 
blokker installerer heis, vil det bli 
mulig for flere eldre å bli boende 
hjemme

n  blant borettslagene som er tilknyt-
tet tbbl er det per i dag rundt 150 
trappeopp ganger som mangler heis

n  i tillegg til å kunne spare kommunen 
for utgifter til institusjonsplasser, heter 
det i rapporten at leiligheter som har 
tilgang til heis oppnår en salgssum 
som er fem til sju prosent høyere enn 
leiligheter uten heis

n  Garanti Eiendomsmegling sier de 
merker økt fokus på heis fra kjøpere i 
markedet i tromsø

n  Husbanken kan etter søknad støtte 
borettslag med inntil 50 prosent 
tilskudd til prosjektering og installa-
sjon av heis.

Svenn A. Nielsen

i en rapport fra norsk institutt for by- og regi-
onforskning (nibr) slås det fast at leiligheter i 
blokker med heis oppnår en salgssum som er 
fem til sju prosent høyere enn i blokker uten 
heis. i tillegg understrekes det i rapporten det 
positive ved at eldre mennesker kan bo lengre i 
blokk der det er tilgang til heis. 

– noen hevder at hvis man er nødt til å 
bruke heis, så kan man heller flytte ned i første 
etasje. Men alle kan da ikke bo i første, sier 
Gunvor larsen en smule oppgitt.

Vanskelig situasjon
– det er ikke bare enkelt for eldre eller 
småbarnsfamilier å stable seg opp trappene i 
blokka. alle skal ha mulighet til å bo i blokk, 
uansett hvilken alder eller førlighet man har, 
mener Gunvor. de bor selv i fjerde etasje i Myr-
heim iii, og mener at det eneste fornuftige er å 
installere heis. bjarne var uheldig og fikk foten 
ødelagt av en truck, og har med det opplevd 
vanskelighetene med å bo i ei blokk med bare 
trapper. 

– jeg har slitt med dette i 21 måneder. Men FANgeT
i Fjerde

150 trappeoppganger i blokker 
tilknyttet TBBL mangler heis. 
Bjarne Halvorsen og gunvor 
Larsen i Myrheim iii ønsker at 
deres blokk investerer i en heis, 
men møter hindringer.

HEis i nyE byGG
regjeringen ønsker at alle er inkluderte og har like 
muligheter i samfunnet. derfor blir det nå stren-
gere krav om å bygge heis i nye bygninger, sier 
kommunal- og regionalminister liv signe navar-
sete i ei pressemelding fra 26. mars.

Fra 1. juli i år kommer det nye byggeforskrifter. 
da blir det obligatorisk å montere heis i alle nye 
arbeids- og publikumsbygg som har to eller flere 
etasjer og i nye boligblokker som har tre eller flere 
etasjer. i bygg som er tre etasjer eller høyere, skal 
heisen ha plass til ei sykebåre. de nye heiskravene 
gjelder ikke for eneboliger, rekkehus og andre små-
hus, heter det videre i meldingen.

Bjarne Halvorsen og Gunvor Larsen 
merker at det er tungvint å bo i fjerde 
etasje uten tilgang til heis. – Noen hev-
der at hvis man ikke klarer trappene, så 
må man bo i første etasje. Men alle kan 
da ikke bo i første, sier Gunvor Larsen.

det er viktig å presisere at heis er noe vi har ønsket 
i mange, mange år. jeg sitter selv i styret og ønsker 
ikke å bruke min nåværende situasjon med ødelagt 
fot til å fremme et ønske om heis, men jeg synes 
like fullt det er viktig at alle beboerne får tilstrekke-
lig informasjon om saken. derfor skulle jeg ønske at 
representanter fra tbbl kom og informerte beboerne 
her om alle aspektene ved det å få heis, sier bjarne.

Vil komme heis
Gunvor har bodd i borettslag i over 40 år, og i 30 av 
dem har det vært sporadiske diskusjoner om å få heis.

– Heisspørsmålet blir alltid bortforklart med økono-
miske hensyn. Vi er selv pensjonister, men er villige 
til å betale litt ekstra hver måned for å få heis. både 
borettslaget og leilighetene ville økt i verdi hvis vi 
fikk dette på plass. En heis ville vært en fornyelse av 
borettslaget, mener hun.

– og det gjelder ikke bare oss eldre. det har bodd 
småbarnsfamilier i tredje etasje som har måttet flytte, 
fordi det har blitt for tungt å bale med barn, varer 
og utstyr opp og ned trappene. Men styret ser ikke 
monn i dette, de vil ikke bruke penger på heis, sier 
Gunvor, som likevel tror at dette vil komme på plass i 
fremtiden.

– Vi var et av de første borettslagene som fikk 
ettermontert balkonger. Mange ristet på hodet i 
begynnelsen, men nå har de fleste balkong. på 
samme måte tror jeg det blir med heis i borettslag. så 
snart noen får det, vil det bre om seg.

informasjon til alle
– tbbl vil stille hos alle borettslag som ønsker mer 
informasjon om heis. Heis er et område som er viktig 
for både oss og samfunnet, og vi jobber med flere 
prosjekter rundt dette. En av disse tingene er blant 
annet et folkemøte om temaet, uttaler adm.dir. svein 
dalsbø i tbbl.
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Forlokkende
uterom − Vi har ikke pusteproblemer vi som bor her nede 

ved sjøen, sier Rigmor Eriksen Yttergård. Hun er 
styreleder i Tomasjordnes Brygge som har store 

åpne uterom og havet ved stueveggen. Borettslaget 
puster ikke anstrengt av økonomiske årsaker heller.

Følger politi-
vedtektenes regler
for uterom
Kardemommeloven ser ut til å gjelde for de 
fleste uteareal også i boligselskapenes uterom 
– du skal ikke plage andre, du skal være grei 
og snill – og for øvrig kan du gjøre hva du vil.

Kontakt styreleder eller styret i ditt borettslag 
om det er aktiviteter du planlegger et arran-

gement eller bruk av uterommet som du er 
usikker på om du kan gjennomføre. Da vil du få 
et klart ja eller nei. Hovedregelen er at det skal 
være ro i fellesarealene etter klokken 23.00 om 
kvelden.

− Politivedtektene danner grunnlaget for hva 
du kan foreta deg på uteområdene i de ulike 
boligselskapene. Noen har mer detaljerte regler 
enn andre, forklarer administrerende direktør 
Svein Dalsbø i TBBL. 

Politivedtektene i Tromsø har følgende aktu-
elle hovedpunkt:

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted 
må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden 
eller ferdsel. 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil 
gjøre bruk av forsterkeranlegg, spre opprop, 
annonser, reklame e.l., må sende melding til 
politiet. 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av 
offentlig sted er det forbudt: å skyte med gevær 
eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert 
eller lignende, å brenne av krutt, fyrverkeri eller 

GODE 
TIPS TIL
VEDLIKEHOLD
Enkelte jobber med utearealene i borettslag 
må overlates til vaktmester eller profesjo-
nelle anleggsgartnere. Men mye kan gjøres 
av beboerne selv. Her er en oversikt sesong 
for sesong:

vår
■ Plukke søppel
■ Rake løv og strøsand på plen
■ Koste faste dekker og belegg
■ Fjerne døde greiner på busker og trær
■ Plante sommerblomster
■ Spa opp bed og fjerne ugras

sommer
■ Luke ugras i blomster og buskrabatter
■ Vanne blomsterbed og plen
■ Koste gangarealer
■  Klippe plen: VIKTIG- riktig 

klippehøyde er 4-6 cm!
■ Fjerne avblomstrede løkplanter

høst
■ Rake løv
■ Fjerne sommerblomster
■ Fjerne avblomstrede stauder
■ Sette løk i jorda (krever noe opplæring)

vinter
■  Fjerne greiner som har brukket 

på grunn av snø, riste av snø

Hele året er det viktig at lekeplassene 
rutinemessig ettersees visuelt. Dette krever 
litt forhåndsopplæring/kurs. Alle bør være 
obs på mangler ved lekeplassen som kan 
utgjøre en sikkerhetsrisiko. Fjern glass-
kår, steiner eller andre gjenstander fra 
fallsonen. Sjekk daglig/ukentlig: skader, 
utstikkende skruer eller fliser. Sjekk jevn-
lig: fallsand, slitedeler, bolter, oppheng og 
beslag. Støtsand og lekesand etterfylles 
ved behov. Et årlig hovedettersyn må gjen-
nomføres. Utførte kontroller/utbedringer 
skal dokumenteres!

LANG ERFARING
FRA BORETTSLAG
Landskapsentreprenør A.Markussen AS 
har lang erfaring fra borettslag i Tromsø, 
og tar blant annet på seg hovedettersyn av 
lekeplasser. 

Selskapet er Veritas-sertifisert for å 
kontrollere lekeplasser, ut over det utfører 
firmaet både renovering av uteareal, og 
jevnlig vedlikehold av uterommene i ulike 
boligselskap i Tromsø.

− Beboere og vaktmestere er generelt 
flinke til å vedlikeholde uterommene i 
boligselskapene sine. Jeg vil si at stan-
darden på uterommene i Tromsø er høyere 
enn i de andre byene hvor vi opererer, 
opplyser daglig leder Florian Aschwanden i 
A. Markussen AS.

Vakre uterom gjør boligen mer verdt ved 
salg, men ført og fremst øker trivselen i et 
boligselskap som har godt vedlikeholdte 
uterom å by beboerne sine.

Det er tidlig i mai og menneskene i Tomasjord-
nes Velforening maner fram våren med et felles 
krafttak. 

− Egentlig blir vel dette den første sommeren 
hvor vi virkelig får nyte de flotte uteområdene 
våre. Det har vært såpass med byggeaktivitet 
her nede hver sommer fram til nå. Men nå er 
her verken stillaser eller støy, smiler Rigmor.

Tomasjordnes Velforening, som består av 
samtlige seks borettslag og det ene sameiet 
på Tomasjordnes, har solid oppslutning denne 
tirsdagen. Hvert av borettslagene ordner utstyr 
og organiserer hvilke områder som skal ryddes 
og rakes. 

− De fleste i Tromsø tror at hele Tomasjord-
nesset er ett eneste borettslag, men det er 
altså langt fra tilfellet. Vårt borettslag var det 
første som ble stiftet her tilbake i 2006. Det 
består av Pir 3 og Pir 4, og har 116 leiligheter. 
Laget er veldrevet, og har ingen økonomiske 
problemer. Vi har hatt våre tilfeller av speku-
lantleiligheter og oppsagt borett, men vi har 
nå samtlige leiligheter bebodd. Det ble faktisk 
solgt fire leiligheter i vårt borettslag i fjor. Nå er 
en ny for salg, og taksten er god. 

ATTRAKTIV BOFORM
Mennesker i alle aldre har valgt å kjøpe leilig-
het på Tomasjordnes. Rigmor selv har bodd i 
borettslag i Tromsø i 25 år og er veldig begeis-
tret for boformen.

− Du sparer enormt på å kunne forhandle 
fellesavtaler. For eksempel hadde jeg for min 
2-roms leilighet i fjor en total strømutgift på 
bare 1500 kroner! 

− Så lenge alle betaler for seg har et boretts-
lag ingen økonomiske problemer så lenge styret 
forvalter pengene fornuftig. Da deler vi på masse 
utgifter som eiere av eneboliger må ta alene. Det 
at spekulanter får lov å løpe fra ansvaret ved å si 
opp boretten, og la de som har kjøpt for å bo ta 
over problemene, er med på å ødelegge denne 
boformen, sier hun engasjert.

eksplosive stoffer uten at politiet på forhånd 
har fått melding,  kaste eller slippe stein, 
snøball eller annet som kan være til skade eller 
ulempe for dem som ferdes der. 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt 
å sette eller henge noe som kan være til hinder 
eller ulempe for ferdselen. 

Politiet kan forby aking og annen form for 
sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted 
når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen 
eller den alminnelige orden. 

Og det er lett og se hvorfor hun trives. 
Bydelen må vel sies å være den mest urbane i 
Tromsø, med flotte felles møteplasser for store 
og små mellom blokkbebyggelsen. Lekeplas-
sene er til enhver tid besøkt av aktive krabater, 
som trygt flankeres av en mamma eller en 
pappa på en benk like ved. 

− For ungene er det jo perfekt å se hvem 
som er ute og leker for så å kunne slå følge.

I adventen skal de ha felles julegrantenning, 
og i sommer planlegges flere aktiviteter i den 
tette bydelen. 
FLERE UTEARRANGEMENT
− Vi har ikke hatt noen henvendelser ennå 
på mer spektakulær bruk av utearealene til 
arrangementer og sånt. Men litt spesielt med 
vår beliggenhet og våre uterom er det jo at 
du kan lære poden å kaste med slukstang fra 
kaia, eller kan fiske kattefisk fra egen balkong, 
smiler styrelederen. 

Vanlige borettslagsregler med ro etter klok-
ken 23 regjerer i uteområdene på Tomasjord-
nes. Samlet er det store areal de seks ulike 
borettslagene og det ene sameiet eier og 
ivaretar.

− Meningen er at kommunen skal overta 
ansvaret for uteområdene her, men inntil videre 
er de vårt ansvar. Det inkluderer faktisk også 
den populære stranda som ligger bortenfor her. 
Nå er den i tillegg ryddet og fin, og vi håper 
besøkende hjelper oss med å holde den slik, 
sier Rigmor Eriksen Yttergård.

Dugnadsgjengen fra borettslaget Tomas-
jordnes Brygge er klar til innsats for å rydde 
uterommene klare for en lang og forhåpent-

ligvis deilig og varm sommer.
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Lever ut
båtdrømmen
Mens mange må prioritere 
å stelle med hus og hage 
når de går av etter et langt 
arbeidsliv, kan pensjonistene 
Tore Jansen og Sigmund 
Hansen dedikere seg til båt-
hobbyen sin.

Borettslagsbeboerne Sigmund Hansen (i rødt) og Tore Jansen bruker heller tid på båt enn å bekymre seg for hus og hage. – Skal vi ut på tur, er det bare å låse døra og dra, sier Tore Jansen.

Borettslagsbeboerne Sigmund Hansen (i rødt) og Tore Jansen bruker heller tid på båt enn å 

– Om jeg bruker mye tid på dette? Det kommer 
an på. Jeg synes ikke det, men kona sier at hun 
nesten ikke ser meg hjemme, småhumrer Tore 
Jansen. 

BÅT OG BORETTSLAG
Han og Sigmund Hansen er representanter for 
en større vennegjeng som har båt liggende 
på båthavna i Tromsdalen. De mener at den 
sosiale rammen rundt både planlegging og 
evaluering av gjennomførte turer tar vel så mye 

tid som selve båtturen. Mange kopper kaffe 
og fiskeskrøner har blitt servert i styrhuset til 
Sigmunds båt ”Morten”. 

– Vi bruker å si at hvis vi ikke har kommet 
oss på sjøen mandag eller tirsdag, så er den 
uka gått, sier Sigmund der han står i overall på 
akterdekket i 27-foteren. 

Båtturene går for det meste innaskjærs 
i fjordene rundt Tromsø. Men korte turer til 
tross, så synes de det er greit å være fristilt fra 
forpliktelser som andre har med hus og hjem. 

Sigmund bor i Sundet Borettslag, mens Tore bor 
på Tomasjordnes i Pir 4 Borettslag. Det gir tid til 
sosialt liv om bord i båtene, om de nå står trygt 
i båthavna, eller er ute på sjøen.

DEL AV LIVET
– Det er deilig når man skal ut på tur at det 
bare er å låse døra og dra. Man slipper å tenke 
på gresset som skal klippes, enten jeg skal på 
båttur, eller hvis jeg og kona skal til hjemgår-
den hennes i Vesterålen. Noen har hus og hjem 

som hobby, og det hadde vi selv i større grad 
tidligere. Før vi flyttet til Tomasjordnes hadde 
vi en enebolig med utleiedel og full pakke. Det 
følger alltid et ansvar med det, og jeg synes det 
er godt å slippe å tenke på det nå, sier Tore. 

Og selv om somrene i nord kan være varia-
ble, og vinterhalvåret forblåst og mørkt, mener 
de to at båtlivet er en helårshobby – som stadig 
flere interesserer seg for.

– Og båtene blir bare større og større. Nå 
skal vi bytte ut noen av pirene her i havna, fordi 

de rett og slett blir for små i forhold til båtene 
de skal huse, sier Sigmund før han går opp 
landgangen for å ta fatt på arbeidet.

Tore går etter og skuer ut over båtene der de 
ligger tett i tett.

– Båtene er jo en del av livet vårt. Kanskje litt 
for stor del, vil noen hevde, sier han og smiler.



 idé & inspirasjon - bolyst 1110 bolyst - idé & inspirasjon

– Første bud når man skal på sjøen, er å bruke 
redningsvest. Ha den på deg hele tiden, for en 
ulykke skjer når man minst venter det. Da er 
det lite hjelp i en redningsvest som ligger igjen 
om bord i båten, sier Kent Andersen, båtfører i 
sjøredningskorpset.

Redningsvester og redningsutstyr fins i en 
rekke fasonger og prisklasser. For barn er det 
mest hensiktsmessig med en god, gammeldags 

redningsvest med nakkekrage og god oppdrift. 
Denne sørger for å snu barnet på rygg i havet, 
med god støtte for hodet.

sterke farger og refleks
– For voksne som er stødige svømmere, kan 
det være greit med en oppblåsbar redningsvest. 
Fordelen med disse er at man har større beve-
gelsesfrihet enn vanlige redningsvester. For 

Husk redningsvesten!
Sol, sommer og sjøliv er viktige ingredienser for flere 
og flere tromsøværinger. For Redningsselskapet er det 
viktigste at alle bruker redningsvest.

Lin Einarsdotter Olsen, Agnethe Isaksen og Kent Andersen oppfordrer alle til å huske redningsvest når de skal på sjøen i sommer. 
– Ulykker skjer, og da er det lite nytte i en redningsvest som ligger om bord i båten, sier de tre.

1  En slik redningsvest er spesielt 
godt egnet for barn, siden den har god 
oppdrift og nakkestøtte.

2  En oppblåsbar redningsvest er 
mindre og gir større bevegelsesfri-
het...

3  ... men for lengre turer er det 
mest fornuftige å gå for en flytedress

fakta
Viktig på båtturen:
n  For større båter er det lurt å ha med seg 

en lettbåt 
n  VHF radiosamband. Det er ikke alle steder 

det er mobildekning på havet
n  Nødbluss
n  brannslukningsapparat
n  sjøkart på papir. Elektroniske sjøkart kan 

vise feil, eller elektronikken kan svikte
n  For familier med båt er det viktig å ta en 

runde med hele familien hvor man går 
gjennom båten og nødrutiner, slik at alle 
vet hvor man finner det rette utstyret

n  Utvendig leider, slik at man kan ta seg 
opp i båten skulle man være så uheldig 
å falle i vannet. Er ulykken først ute, så 
må du holde deg ved båten, ikke svøm 
mot land

n  Et medlemskap i Redningsselskapet 
gir deg rett til gratis assistanse innen 25 
nautiske mil hvis du får problemer. Medlem-
skapet gir også tilgang til en dykkeoperasjon 
på en time, hvis det for eksempel er noe galt 
under båten eller i motoren.

fakta
Sjøvettreglene 
1. tenk sikkerhet 
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen 
og øker trivselen. 
2. ta med nødvendig utstyr 
Utstyret må holdes i orden og være lett 
tilgjengelig. 
3. Respekter vær og farvann 
båten må bare benyttes under egnede 
forhold. 
4. Følg sjøveisreglene 
bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og 
lanterneføring må overholdes. 
5. bruk redningsvest eller flyteplagg 
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til 
alle om bord. 
6. Vær uthvilt og edru 
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt. 
7. Vis hensyn 
sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

eller på en sportsbutikk før den kan brukes på 
nytt. Vanlige redningsvester er vedlikeholdsfrie. 
tommelfingerregelen for alle redningsvester er at 
man ikke skal få mer enn en knyttneve mellom 
vesten og magen. blir det større rom, er det lett 
at vesten glir opp mot ansiktet når man kommer 
ut i sjøen, sier Andersen.

kvinner og ungdommer
Redningsselskapet i troms utførte 178 red-
ningsaksjoner i 2009, mens Redningsselskapet 
i tromsø hadde 85 oppdrag totalt i 2009. Av 
disse var det få alvorlige hendelser, og det er 
motorstopp som er den hyppigste årsaken som 
frarøver båtfolket en problemfri dag på sjøen.

– Det hender rett som det er at de med fritids-
båter plutselig får motorstopp og må kontakte 
Redningsselskapet, sier Andersen.

Flere og flere får øynene opp for fritidsbåtli-
vet, og fulle småbåthavner viser at mange går 
til anskaffelse av båt i troms. På tross av dette 
skjer det altså relativt få ulykker.

– båtfolket i Nord-Norge er generelt stødige 
båtførere. likevel er det utrolig viktig at det er 
flere enn bare far som kan føre båten, slik at 
andre i familien kan ta over styringen hvis det 
skulle bli nødvendig. Vi ser også på båtførerkur-
sene nå at flere og flere kvinner og ungdommer er 
interessert i å lære mer om båt, sier medlems- og 
organisasjonsansvarlig lin Einarsdotter olsen.

BåtførerBeviset
båtførerprøven er obligatorisk for de som er født 
etter 1.1.1980 hvis man skal føre en båt som har 
større motorkapasitet enn 25 hestekrefter, eller 
med en lengde på over åtte meter. 

– Alle bør kunne reglene til sjøs. Rednings-
selskapet oppfordrer at også de som er født før 
1980 og skal føre en båt, tar båtførerbeviset. Det 
er lærerikt og kan gi deg en ekstra trygghet som 
gjør at man kan nyte en dag på sjøen. Kunnskap 
gir større trygget og dermed bedre trivsel, sier 
markedsansvarlig Agnethe Isaksen.

Hvis du vil vite mer om trygg ferdsel på havet, 
eller om lover og regler, gå inn på www.nssr.no, 
som er Redningsselskapets hjemmeside.

lengre turer på utsatte havstrekninger, er en 
hel flytedress som har både isoleringsevne og 
oppdrift fornuftig. Men uansett hva man velger 
så er det viktigere å bruke noe enn ingenting. 
Uavhengig av hva slags redningsutstyr man 
velger, er det viktig at det er laget i sterke 
farger og har refleks. Da er det enklere for oss, 
eller andre båter å se personen som ligger i 
sjøen opplyser Andersen.

oppblåsbare redningsvester skal vedlikehol-
des en gang i året, eller etter hver gang de har 
blitt brukt.

– Hvis den oppblåsbare redningsvesten blir 
utløst, må gasspatronen erstattes med en ny 
patron som fås kjøpt enten hos forhandler 
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FAKTA
■ Forhåpningen Park stod ferdig juli 2007, 

og består av 17 enheter – ti rekkehus og 
sju leiligheter.

■ Forhåpningen Park er med i pilotpro-
sjektet «Grønne boligselskap» initiert av 
Grønn Hverdag, TBBL, Troms Kraft og 
Ishavskraft. 

■ Boligselskapet jobber for å få miljøsertifi-
sering fra stiftelsen Miljøfyrtårn. 

■ For å bli sertifisert må Forhåpningen 
Park gjøre tiltak innen følgende områder: 
bomiljø, energi, avfall, transport og 
estetikk. 

■ Trolig blir Forhåpningen Park Nord-Norges 
første grønne boligselskap.

■ Per 15. februar 2010 er det sju miljø-
sertifiserte boligselskap i Norge. Disse 
befinner seg i Rogaland og Sør-Trøndelag. 
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Ingen av oss er 
gjennomsnittlig
■ ■ ■ Når boligbransjen hver måned legger frem sine statistikker 

for omsetninger og prisutvikling, er disse tallene omfattet med stor 

interesse. Gjennomsnittstallene gir en pekepinn om den langsiktige 

utviklingen i privatøkonomien blant norske husholdninger, og derfor er 

både media og næringsliv nysgjerrig på utviklingen.

■ ■ ■ Mekanismene er veldig forståelig, og de landsomfattende 

statistikkene – eller trendene over tid – kan være et godt «barome-

ter». Men tallene fra måned til måned, eller innenfor et lite geografisk 

område som Tromsø by, blir 

forferdelig dårlig egnet som 

noe sannferdig kart. Det 

statistiske grunnlaget blir for 

spinkelt til at det er mulig å 

lese troverdige trender på 

kort sikt, og dette håper jeg 

både media, kjøpere og sel-

gere er oppmerksom på. Et 

eksempel: Forrige måned var 

gjennomsnittlig omsetnings-

tid for borettslagsleiligheter 

i Tromsø 78 dager. Det er 

faktisk et akseptabelt høyt 

tempo, sammenliknet med det siste året. Men innenfor 

dette gjennomsnittstallet ble det solgt én leilighet 

som hadde ligget for salg i hele 223 dager – og én 

som ble solgt etter mindre enn en uke. Variasjonene 

er store, og det er ikke klokt å tenke gjennom-

snittstallene som førende for egne forventninger 

– verken til pris eller omsetningstid.

■ ■ ■ Husk at hver eneste bolighandel er 

enestående for både kjøper og selger, selv om 

det er mulig å hente kunnskap i sammen-

likninger fra andre. Ta kontakt med oss. Vår 

erfaring og kunnskap er din trygghet for en 

vellykket salgsprosess.

Boligmarkedet

Leif-Harald Svendsen, salgssjef
GARANTI Eiendomsmegling Tromsø

NØKKELTALL 
(april 2010, tilslutta borettslagsleiligheter)

+ 4,2% siden jan 2010 
+ 8,1% siste 12 mnd (april 2009)
78 dagers gjennomsnittlig omsetningstid
1,9 budgiver i gjennomsnitt pr solgte bolig

Variasjonene er 

store, og det er 

ikke klokt å tenke 

gjennomsnittstallene 

som førende for egne 

forventninger – verken til 

pris eller omsetningstid.

Tromsø, år 1970: Et universitet i Tromsø er 
på trappene. Folkevekst forventes, og Tromsø 
kommune ønsker en hurtig utbygging i Kroken. 
1200 boliger, skole og idrettshall blir planlagt 
oppført i området hvor det fra før ligger ett og 
annet småbruk. Tromsø Boligbyggelag tar fatt 
på jobben med å reise rekkehus og blokker. 
Høsten 1971 er det klart for første innflytting 
i Kroken for til sammen 75 husstander. Blant 
innflytterne er familien Handegård som består 
av pappa Odd som jobber ved universitetet, 
mamma Marit, som senere blir lærer ved 
Kongsbakken videregående skole, og deres to 

barn. Handegård har hele tiden fulgt interessert 
med på utviklingen av drabantbyen, og skrev 
etter hvert «En drabantby blir til («Krokenrap-
porten»)», som ble utgitt i 2006.

PROVISORISK BARNEPARK OG SKOLE
Utbyggingen i Kroken var inspirert av gode og 
mindre gode eksempler på tidligere etablerin-
ger av drabantbyer i landet.  

− I de opprinnelige planene sto det at boliger, 
barnehager og skoler skulle bygges samtidig. 
Men istedenfor ble det slik at veiene kom først, 
så boligene og deretter den sosiale infrastruk-
tur, forteller Handegård. 

Barnehagen ble først påbegynt på midten av 
70-tallet, og fram til da hadde innflytterne en 
«barnepark» i et tilfluktsrom i Glimmerveien. 
Skolen som Tromsø kommune skulle ha ferdig 
til 1972 var forsinket. Situasjonen ble prekær 
for de mange barnefamiliene i Kroken. Troms-
dalsskolene hadde lite rom for flere elever, og 
derfor måtte det improviseres. En midlertidig 
skole for 1. til 3. klasse ble opprettet i fire 
rekkehusleiligheter i Glimmerveien. Året etter, 
i 1973, ble Kroken ungdomsskole etablert. Fra 
1976 kom Skjelnan og Krokelvdalen barne-
skoler. Utpå 80-tallet ble det også opprettet en 
småskole på Lunheim, som senere ble utvidet 
til å gjelde for flere klassetrinn. 

EVENTYRLIG UTVIKLING
Utover 70-tallet kommer det ene etter det 
andre borettslaget på plass. De første kom-

plette lagene var Blåkollen og Glimmerveien i 
1974. To år etter stod Granittveien borettslag 
ferdig, tett fulgt av Øvre Malmveien, Krokelva, 
Kvartsveien og Gneisveien i 1977, og Dalbak-
ken i 1978. Siste borettslag ut var Gabbrovegen 
i 1980. Det året var til sammen 1137 leiligheter 
bygd, og disse huset, sammen med private 
eneboliger, rundt 4000 mennesker. 

I 1980 var også idrettshall (1974), moderne 
forretningssenter og helsestasjon (1975) og 
alpinanlegg (1976) på plass. Men før den tid 
var det vanlig utegym og dagligvarehandel 
i «butikkbusser» som gjaldt for beboerne i 
drabantbyen. Bussene var åpnet i begge ender 
slik at folk kunne vandre fra buss til buss med 
handlekurven sin. Ved siden av hadde de en 
kveldsåpen kiosk i en enkeltstående buss. De 
spesielle forretningene var lokalisert ovenfor 
krysset mellom Anton Borchs vei og Gneisveien. 
Handegård oppsummerer bydelens utvikling i 
løpet av tiåret slik:

– Det var jo nesten et lite eventyr. De som 
bor i Kroken i dag vil nok ha vansker med å 
forestille seg forskjellene, mener han.

ENGASJERTE BEBOERE
En tredje part i utviklingen av drabantbyen var 
Bomiljøutvalget i Kroken (BOMUK), innbyggernes 
interesseorganisasjon. Fordi politiske ved-
taksprosesser fortsatt pågikk etter at den første 
innfl yttingsfasen var på plass, øynet beboerne en 
mulighet å fremme sine synspunkter. BOMUK ble 
opprettet i 1972 og engasjerte seg blant annet 

– Et lite eventyr

For 40 år siden startet utbyggingen 
av Kroken for å  imøtekomme Tromsøs 

eksplosive befolkningsvekst.  I starten ble 
både skole, barnepark og butikk improvisert. 

i skole- og veiutbyggingen, i 
plasseringen av forretnings-
senteret, og tok til ordet for 
fl ere dagsinstitusjoner. Til tider 
var det uenighet mellom kom-
munen, TBBL og beboerne. Av 
diskusjonsemner trekker Han-
degård, som selv var medlem av 
BOMUK, spesielt fram kommu-
nens skoleplaner, og planene om 
ei høyblokk tenkt plassert mellom 
forretningssenteret og ungdoms-
skolen. Etter beboernes ønske 
kom Skjelnan skole i tillegg til de 
opprinnelige vedtak, og bygging 
av høyblokk ble stoppet.  

GODT BOSTED
– Hvordan var det for en småbarns-
familie å bo i Kroken?   

– Ut fra forholdene i dag, var 
situasjonen naturligvis ganske 
håpløs. Men alle visste jo hva 
man gikk til, og at man måtte 
smøre seg med litt tålmodig-
het. Det var et stort pluss at 
rekkehusskolen for de tre første 
klassetrinn kom allerede i 1972, 
sier Handegård. 

− På tross av alle forsin-
kelsene, var det flott å bo der, 
tilføyer han. Særlig framhever 
Handegård de gunstige tra-
fikkløsningene man fikk på 
skoleveien, det sosiale miljøet 
og de tallrike fritidstilbudene 
som vokste fram, blant annet 
et skolemusikkorps og et stort 
idrettslag. Av hele ti idretter var 
turn, bordtennis og fotball de mest 
dominerende. Handegård-familien 
trives så godt i Blåkollen borettslag 
at de ble bofast helt til 1986. Da ble 
det mer praktisk å bo på Tromsøya 
siden tre familiemedlemmer daglig 
skulle til universitetet. Dette var før 
tunnelen til Breivika sin tid. 

Også i de senere år har Hande-
gård hatt et øye på utviklingen i 
Kroken. Han konstanterer at Kro-
ken har endret seg mye siden han 
flyttet derfra. Den tilsynelatende 
bølgedalen Kroken var inne i på 
80- og begynnelsen av 90-tallet, 
har bydelen kommet godt ut av, 
mener Handegård.

En drabantby blir til                      
         74                             

            1970-85

Kroken-rapporten
Kap. 8: Lokale organisasjonsspørsmål

En drabantby blir til                      
        49                             

        1970 - 1985

Kroken-rapporten
Kap. 6: Kritisk for skolene høsten 1972

GRENDESKOLE: Faksimile fra 

Bladet Nordlys. Kilde: Boka «En 

drabantby blir til («Krokenrap-

porten»)».

BOLIGBYGGING: Faksimile fra 

Bladet Tromsø. Kilde: Boka «En 

drabantby blir til («Krokenrap-

porten»)».

Odd Handegård, har 
skrevet bok om drabant-
byutviklingen i Kroken.
FOTO: PRIVAT

TBBL I BYHISTORIEN

PIONERENE
Da universitetet kom til Tromsø trengte 
byen mange nye boliger raskt. TBBL gikk 
inn som sentral aktør, og i løpet av 10 år 
ble det bygget 1137 leiligheter i Kroken.



HVA SIER FORSKRIFTEN?
Hvis du skal leie ut, selge eller bygge nytt skal 
boligen være energimerket. Endringen skjer 
1. juli 2010. Det hviler en plikt på deg som 
eier å sørge for dette. Dokumentasjonen skal 
følge boligen og skal bl.a. oppgis i markeds-
føringen av denne ved salg. Bevisst feilinfor-
masjon vil kunne medføre erstatningsansvar 
ved salg.

HVA ER ENERGIMERKET?
Energimerket minner om merkingen av hvite-
varer og er en karakterskala fra A-G, der A 
er best. I tillegg til karakteren skal det også 
følge med en energiattest med tiltaksliste. De 
fl este eldre boliger vil havne i nederste del av 
karakterskalaen (E-G). Hvis du har en bolig 
som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil 
du normalt få C-D. Lavenergihus er normalt B, 
og passivhus som har svært lavt energibehov, 
vil være eneste typen som oppnår toppkarak-
teren A.

HVORDAN GÅR MAN
FREM FOR Å MERKE?
NVE har opprettet en egen nettside for gjen-
nomføringen av energimerkingen www.ener-
gimerking.no. Her kan du også lese mer om 
hvordan gå frem. Du kan velge om du selv 
ønsker å gjøre dette, eller innhente 
spesialistkompe-
tanse for gjen-
nomføringen. For 
leiligheter er ikke 
løsningen full-
god i dag. NVE 
anbefaler her at 
man vurderer å 
benytte eksper-
ter for denne 
p r o s e s s e n . 
TBBL Teknisk 
innehar denne 
kompetansen, 
samt Tromsøs 
største erfa-
ring knyttet 
til boligmas-
sen til byens 
boligselskap.
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Den tidligere bebudede endringen i forskriften 
for boliger og næringsbygg trer i kraft 01.juli 
i år. Da skal en energiattest følge dokumen-
tene til boligen, og skal blant annet brukes i 
markedsføringen av enheten ved salg. Bevisste 
mangler, eller om du med overlegg har oppgitt 
feil informasjon, vil da kunne føre til erstat-
ningsplikt.

Mange som bor i boligselskaper tenker at 
dette ikke er noe de trenger tenke på. Teknisk-/
utbygningssjef i TBBL Svein Erik Rollstad, 
mener det er viktig å gjøre flest mulig opp-
merksom på at slik er det ikke.

− Nei, dette er en vanlig misforståelse. Det 
er ikke boligselskapet som foretar under-
søkelsen og merkingen av din boenhet. Slik 
forskriften er utformet er det du som eier som 
har en plikt til å gjennomføre denne. Spesielt 
viktig er det å få dette gjort om du tenker leie 
ut eller selge boligen i nær fremtid. Da er det et 
krav om at denne informasjonen foreligger. 

I tillegg til at din bolig får et merke av typen 
som vi de siste år 

har sett 
for blant 
annet 
hvitevarer, 
så skal 
det også 
følge med 
en teknisk 
tiltaksliste 
for hvordan 
energiklas-
sen kan 
bedres. 
Nybygg må 
energimerkes 
allerede på 
prosjektstadiet.

HVORFOR 
ENERGIMERKE
Forskriftsend-
ringen har som 
mål å bidra til 
økt energieffek-

Nå kommer
energimerkingen
Fra 1. juli blir energimerking obligatorisk for 
alle norske boliger som leies ut eller selges. 

Denne vinteren har strøm vært et sentralt 

diskusjonstema i så vel media som i de 

fleste boligselskaper. I takt med økningen i 

spotprisen har også henvendelsene til oss 

økt vesentlig. Når NVE i tillegg 10.novem-

ber 2009 vedtok å endre forskrift 302 om 

økonomisk og teknisk rapportering, inn-

tektsramme for nettvirksomheten og tarif-

fer (kontrollforskriften), så har dette ført til 

mye forvirring i forhold til konsekvensen av 

dette for boligselskapene. 

Kort oppsummert betyr forskriftsendrin-

gen at dagens rett til å kreve fellesmåling 

per felles inntaksledning vil opphøre. De 

vedtatte endringene trådde i kraft 1.januar 

2010, og TBBL har kontaktet juridisk 

avdeling i NBBL for å få vurdert hva disse 

endringene i lovverket får for andelshavere 

og boligselskap. Den konkrete konse-

kvensen av endringen er at hver enkelt 

boenhet nå skal måles og avregnes hver 

for seg. Eksisterende fellesmålte kunder 

vil imidlertid kunne forbli fellesmålt inntil 

innføring av avanserte måle- og styrings-

systemer (AMS) i det aktuelle nettområdet. 

For boligselskaper betyr dette at man ikke 

kan inngå avtale om tvungen strømkjøp for 

sine andelshavere.

For våre forvaltningskunder medfører 

det følgende endringer.

BOLIGSELSKAPER HVOR ANDELSHAVERNE 

HAR INDIVIDUELL MÅLING AV STRØM:

Dagens spotavtale gjøres frivillig, det vil si 

at den enkelte andelshaver gis mulighet til 

å velge andre tariffer eller strømleveran-

dører. Dersom andelshavene er medlem 

av TBBL og eksempelvis ønsker NBBLs 

Kraftinor-avtale, så vil dette være mulig så 

lenge TBBL-kortet aktiveres. Medlemmene 

må imidlertid være klar over at det da 

kommer faktura både fra strømleverandør 

og nettselskap. 

Dersom andelshaver ønsker fastpris, 

så tilbyr Ishavskraft en rabatt på 0,5 øre 

eks.mva. på gjeldende priser – se www.

ishavskraft.no (under privat og priser) For 

treårsavtaler har Ishavskraft hatt landets 

laveste priser om man ser på Konkur-

ransetilsynets liste. For andelshavere i 

forvaltede lag kommer ytterligere rabatt til 

fradrag som nevnt ovenfor.

Det fortsatt mulighet til å velge den 

populære tariffen 50/50. Her faktureres 

50 prosent av kundens forbruk til avtalt 

fastpris, og 50 prosent faktureres til 

spotpris basert på Nordpools områdepris 

+ avtalegebyr henholdsvis kr.22,- pr. mnd. 

ved avtalegiro/e-faktura og kr.32,- pr. mnd. 

ved annen betaling.

Andelshaverne må selv ta initiativ til å 

inngå slik avtale. Ishavskraft kan kontaktes 

pr telefon 04925 eller firmapost@ishavs-

kraft.no .

BOLIGSELSKAPER HVOR ANDELSHAVERNE 

HAR FELLESMÅLING AV STRØM: 

Som det fremgår ovenfor opphører fel-

lesmåling av strøm, men allerede inngåtte 

avtaler løper videre inntil nettselskapet 

Troms Kraft installerer nye målere. Frist 

for dette er satt til 01.01.2016. I denne 

overgangsperioden må boligselskaper med 

fellesmåling fortsatt gjøre avtaler på vegne 

av samtlige andelshavere, enten dette er 

dagens spotavtale med Ishavskraft, egen 

fastprisavtale mot Ishavskraft eller avtale 

mot annen strømleverandør. Det er opp 

til boligselskapet selv å vurdere behovet 

for å ta saken opp i generalforsamling for 

behandling.

Svein Dalsbø,
administrerende direktør TBBL A/L

Strøm

Dagens rett til å 

kreve fellesmåling 

per felles inntaksledning 

vil opphøre. 

Endring i NVEs
forskrift for felles
måling av strøm

ønsker å gjøre dette, eller innhente 
spesialistkompe-
tanse for gjen-
nomføringen. For 
leiligheter er ikke 
løsningen full-
god i dag. NVE 
anbefaler her at 
man vurderer å 
benytte eksper-
ter for denne 
p r o s e s s e n . 
TBBL Teknisk 
innehar denne 
kompetansen, 
samt Tromsøs 
største erfa-
ring knyttet 

som vi de siste år 

energiklas-
sen kan 
bedres. 
Nybygg må 
energimerkes 
allerede på 
prosjektstadiet.

HVORFOR 
ENERGIMERKE
Forskriftsend-
ringen har som 
mål å bidra til 
økt energieffek-

Energimerking er utført av: Ola Nordmann

Ansvarlig for energiattesten: Ola Nordmann
Bygnnr: 4

Energimerkenummer: A2009-584
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Festenr:

Adresse: Storgata
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OPPVARMINGSMERKE

Lite energieffektivt

ENERGIMERKE
Energieffektivt

etter byggeforskrifter vedtatt i 2007 vil få C

som bestemmer energimerket. En bolig bygget

www.energimerking.no/beregninger

For mer informasjon se

Det er boligens tekniske standard og ikke bruken

er. Energimerket er beregnet ut fra den typiske

Energimerket angir hvor energieffektiv boligen

ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima.

energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort

Beregnet energibehov:
Målt energibruk: Ikke oppgitt

ENERGIBEHOV

Her er det satt av plass til å oppgi beregnet energibehov.
Denne informasjonen vil først komme i en senere
utgave av energiattesten.

varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

www.energimerking.no/oppvarmingsmerket

For mer informasjon, vennligst se

andel. Oppvarmingsmerket skal stimulere til økt bruk av

oppvarmingsbehovet (til romoppvarming og varmtvann)

Oppvarmingsmerket forteller hvor stor andel av

Grønn farge betyr en lav andel, mens rød farge betyr høy

som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass.

Det er ikke oppgitt hvor mye energi boligen har brukt.

samlet. Dette vil gi deg som eier totalt sett 
bedre pris for jobben, bl.a. fordi vi da ikke tren-
ger hente frem relevant generell informasjon 
flere ganger. En annen fordel er at man oppnår 
mer helhetlig og riktig vurdering av boligen og 
unngår feil som kan skyldes at man mangler 
informasjon. I verste fall vi dette kunne føre til 
at identiske leiligheter ender opp med forskjel-
lig energiklasse. Når det er sagt, så er det 
like fullt slik at det vil kunne være individuelle 
forskjeller med hver leilighet som vil kunne ha 
betydning for endelig merke, uttaler Rollstad.

TBBL Teknisk har gjennomført et prøve-
prosjekt i forbindelse med et borettslag som 
har vurdert renovering. Etter gjennomgang av 
dagens bygningsmasse kom denne ut med 
karakteren F. Som verktøy i prosessen med 
renovering var det derfor interessant å se på 
hvilke utslag denne ville kunne få for bygnings-
massen. Avhengig av de enkelte tiltakene ville 
renoveringen løfte dem hele to klasser og plas-
sere dem mellom karakteren D og E. 

− I Tromsø i dag er det en del bygnings-
masse fra 60- og 70-årene. Denne har flere 
steder blitt renovert noe opp gjennom årene, 
men er ikke på nivå med dagens byggefor-
skrifter. En renovering med henblikk på energi 
og oppvarmingssystemer, samt VVS, vil gi 
beboerne både bedre energikarakter, men 
ikke minst en besparing på sikt i strømutgifter, 
forklarer Svein Erik Rollstad i TBBL Teknisk.

MERKINGENS BETYDNING 
Fagfolk diskuterer i dag betydningen ener-
gimerkingen vil få ut over forventning om 
redusert energiforbruk. Et av spørsmålene som 
har vært oppe er om den vil påvirke pris. Daglig 
leder i Garanti Eiendomsmegling i Tromsø, Leif 
Harald Svendsen, synes spørsmålet er interes-
sant.

− Det er i tillegg et svært relevant spørs-
mål. I dag har vi faktisk ikke noen fasit på om 
det vil få betydning for pris. Det vi vet er at 
befolkningen i Norge stadig blir mer miljøbevis-
ste, og derfor oftere tar slike elementer med 
i sin totale vurdering når de skal handle. Med 
økende strømpriser er det i tillegg ikke usann-
synlig at det blir slik som når du eksempelvis 
skal kjøpe vaskemaskin og velger den mest 
energibesparende. Strøm og strømpriser er noe 
de fleste er opptatt av. Bedre energiklasse sier 
jo i tillegg også noe om hvilken tilstand huset 
er i sett i forhold til dagens bygningsforskrifter.

tivitet i bygningsmassen. Initiativet kommer fra 
EU. I Norge og i mange andre europeiske land 
er boligenes totale energiforbruk i dag veldig 
høyt, og en reduksjon i forbruket vil kunne få 
svært positive miljøkonsekvenser på sikt. I 
dagens Norge utgjør forbruket for bygg hele 40 
prosent av landets totale energibruk. 

Endringene ble vedtatt innført i Norge 
allerede i 2003, men prosessen med å endre 
utformingen av lovverket, og planleggingen av 
den praktiske gjennomføringen, har vært så 
omfattende at det har tatt hele syv år.

HVORDAN ENERGIMERKE
Det er to hovedmåter å gå frem på for å 
energimerke boligen din: Du kan med beste 
skjønn selv oppgi informasjon om boligen din i 
en nettbasert løsning utviklet av NVE, eller så 
kan du hente inn noen med spesialkompetanse 
innen dette feltet. NVE oppgir i dag på sitt nett-
sted energimerking.no at det foreløpig vil være 
begrensende muligheter for å angi detaljer om 
for eksempel vegglengder i registrering av lei-
ligheter. Systemet forutsetter derfor en form på 
leiligheten ut fra bruksarealet. En del får i til-
legg feilmelding etter å ha gitt detaljer om bl.a. 
vegglengder til tilliggende rom. NVE foreslår 
riktig nok måter å arbeide seg rundt problemet 
på, men erkjenner at resultatet i dagens løsning 
ikke er spesielt nøyaktig. De foreslår derfor at 
noen med spesialkompetanse innen feltet kan 
være et godt alternativ. TBBL Teknisk har i lang 
tid forberedt seg på endringen som nå kommer.

SAMLET MERKING
− Vi har tro på at det kan være lurt å få hjelp til 
å gjennomføre dette arbeidet. Av samme grunn 
har vi også laget forskjellige pakkeløsninger 
til bruk for både boligselskaper og den enkelte 
eier. For eneboliger er som regel prosessen 
med merking relativt enkel, mens for leiligheter 
i boligselskap blir ting vesentlig mer kom-
plisert. Dette skyldes at du ofte ikke har full 
oversikt over hele bygningsmassen, samt når 
endringer med denne har skjedd. Et tips er at 
det kan være lurt om man gjennom eget styre 
i felleskap innhenter pris for alle boenhetene 
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Enkle og lure 
sparetips
Synes du strømforbruket ditt er høyt? Da bør du tenke i gjennom hvilke 

strømkilder du har stående på uten å bruke dem. Ungdommens forbruk 

av strøm har steget drastisk de siste årene. Danske undersøkelser viser 

at de bruker opptil 20 prosent mer enn resten av familien. PC og andre 

elektroniske apparater er store strømslukere og kan ta inntil 28 prosent 

av hustandens totale forbruk. 

Dyr moro

Eksempelvis er Playstation 3 spesielt dyr i drift om ikke strømmen slås av 

etter bruk. Den forbruker 190W og kan dermed koste deg relativt mye over 

tid. TV er en annen ting som lett blir avglemt i standby. Elektriske appara-

ter som står i standbymodus står for fem prosent av strømforbruket. 

Et godt tips for å spare strøm i tillegg å bytte ut halogenpærene med 

LED-pærer. Disse gir like godt lys, men forbruket er betydeligere lavere.

Bor du i en leilighet er det ikke sikkert du får bestemme alt selv, 

spesielt det som defineres som fellesarealer. Imidlertid har du mange 

påvirkningsmuligheter innvendig i leiligheten. I følge Enova kan du ved å 

installere varmestyringssystem senke temperaturen, koble ut brannfar-

lig utstyr som TV, komfyr og kaffetrakter o.a. utstyr som står i standby, 

varsle vaktsentral m.m. 

Koplingsur

Har du bare en eller to var-

mekilder trenger ikke denne 

typen utstyr være spesielt 

avansert. Det enkleste og 

billigste for deg kan være 

et enkelt koplingsur med 

hukommelse. Ved å dele av 

rommene i temperatursoner 

kan du på denne måten 

spare inntil 10-20 prosent.

I en leilighet på ca. 120 kvm. ligger snittet på 3.750 kWh ved bruk av 

elektriske apparater. Et godt tips er å se etter energimerking på hvite-

varer når du skal handle nye. Disse er merket fra A-G hvor A er best. 

Kjøl og fryseapparater har egen merking. Et kjøleskap merket med A++ 

bruker hele 40 prosent mindre enn et som er merket A+. 

Et siste tips er å sjekke de gamle elektriske apparatene du bruker. Det 

jeg tenker på er de som alltid har virket, og nærmest kan vernes på 

grunn av høy alder. Det kan godt hende du ville spart noen kroner ved å 

bytte dem ut med mer energivennlige produkter.  

Visste du forresten at Enova har en tilskuddsordning med støtte på inntil 

20 prosent, om du ønsker å gå til anskaffelse av visse typer energieffek-

tive produkter? Det kan være verdt å sjekke før du kjøper.

Kjell magnar lekang, iT-ansvarlig TBBl

EnØK

PC og andre 

elektroniske 

apparater er store strøm-

slukere og kan ta inntil 

28 prosent av hustan-

dens totale forbruk.

sliK rEgnEr du ut hva Et produKt KostEr dEg i forbruK
(Watt x antall timer i bruk) / 1000 x strømpris per kWh = totalkostnad

rockwools representant i tromsø, børge 
dønland, håper flere blir oppmerksomme på 
rockvegg.

– produktet kom allerede på 90-tallet, men 
det er ikke enkelt å få gjennomslag for nyvin-
ninger i byggebransjen. det er kanskje ett og 
annet hus i tromsø som har etterisolert med 
rockvegg, i tillegg til et borettslag i Kroken, 
og nå altså Myrheim ii. på 70- og 80-tallet 
var man ikke så opptatt av isolering, og det er 
nok gjort en slett jobb mange steder i byen. 

rockvegg er noe jeg vil anbefale til alle. det 
gir bedre isolering og skjuler alt av kuldebroer 
i veggene, og ikke minst er det mindre arbeid 
å montere dette enn vanlig isolasjon, sier 
dønland.

EttErisolEring:
n Etterisolering med rockvegg gir bedre 
bokomfort og reduserer fyringsutgiftene 
n 47 mm rockvegg tilsvarer 7-8 cm vanlig 
isolasjon 

n både Kvartsveien borettslag og Myrheim ii 
borettslag har etterisolert med rockvegg 
n hvis du vil vite mer om etterisolering, ta kon-
takt med roy Jakobsen ved tbbl teknisk

Myrheim II tar i bruk ny metode 
for etterisolering i forbindelse 
med rehabilitering av fasader i 
borettslaget.

Blir vakrere
og varmere

Ny fasade og
tIlleggsIsolasjoN 
I MyrheIM II

rockvegg er et relativt nytt produkt fra rock-
wool, og brukes nå for å etterisolere veggene i 
fire blokker på Myrheim ii. 

– rockvegg er store isoleringsplater i hel 
etasjehøyde og en bredde på 1,2 meter. disse 
monteres på veggen, og med det får man et 
helt isoleringssjikt uten brudd i form av lekter 
eller stenderverk. dette gjør isoleringen bedre, 
forklarer prosjektsjef roy Jakobsen ved tbbl 
teknisk.

ny fasadE
– rockvegg bygger veggen lite ut, og har en 
tykkelse på 47 millimeter. dette tilsvarer en 
isoleringsevne lik den man får med sju til åtte 
centimeter tykk vanlig isolasjon. En såpass 
beskjeden tykkelse gjør etterisoleringen mindre 
omfattende, ved at man ikke må justere veg-

Prosjektsjef Roy Jakobsen (t.v.) og byggeleder Arne Davidsen mener blokkene får penere fasade og 
beboerne får bedre bokomfort etter oppgraderingen av Myrheim II.

– bedre effekt, mindre arbeid

Her er isolasjonsplatene montert. Man kan 
tydelig se at man får et isoleringssjikt uten 

brudd i form av lekter eller stenderverk.
(Foto: Børge Dønland/Rockwool)

gene så mye i forhold til tak og vinduer, sier 
Jakobsen.

prosjektet på Myrheim ii startet i februar, og 
det antas at man er i mål i løpet av september.

– Etterisoleringen skal følges av en estetisk 
heving av borettslaget, ved at det kommer ny 
fasade og at leilighetene får nye balkonger. den 
gamle fasaden var dekket av plater, som nå 
fortløpende blir revet vekk og kassert. 

BEdrE Bokomfort
Etterisolering med rockvegg kan være aktuelt 
for mange borettslag i tromsø, og da spesielt 
de som begynner å bli 20 til 25 år gamle.

– på Myrheim ii var det beboere som klagde 
på trekk langs vegger og vinduer, og dette ble 
også bekreftet i forprosjektet vi gjorde, hvor vi 
avdekket store varmetap ved hjelp av termo-
grafering. nå kan de se frem til bedre bokom-
fort med jevnere varme og mindre fyringsutgif-
ter, samt at blokkene der blir flotte å se på fra 
utsiden, sier Jakobsen.

– vi tror veldig mange lag har et visst behov 
for etterisolering, og som kan benytte seg av 
denne teknikken.

Etterisoleringen med påfølgende standardhe-
ving av fasaden tar et par måneder å utføre per 
blokk. i en slik prosess er det viktig med god 
kommunikasjon mellom de involverte.

– blokkene ferdigstilles kontinuerlig. vi har 
en byggeleder der som jobber nært med styret 
i borettslaget, og som sørger for informasjon 
til beboerne. vi jobber hele tiden ut fra en 
fremdriftsplan, og det er viktig å ha god kom-
munikasjon mellom beboere, entreprenør og 
byggeleder, oppsummerer Jakobsen.
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2008 huskes for finanskrisen. 2009 vil bli husket for at mye kom tilbake 
til det normale. Mye - men ikke alt. Innen nybygging av boliger er 
situasjonen spesiell i tromsø. Utstrakt bygging i perioden 2003 - 2007 
har medført at et betydelig antall leiligheter ligger for salg eller er utleid i 
påvente av bedre tider.  Mye tyder på at det ennå vil ta noen år før dette 
markedet er normalisert.  

tbbl Al har en bred og variert virksomhet, og er ikke utelukkende 
avhengig av et av virksomhetsområdene. Drift og resultater på de fleste 
felt er derfor meget gode i 2009.

boliGbyGGinG
siste byggetrinn sundets borettslag på tomasjord ble ferdigstilt 2009. 
borettslaget er nå overtatt av andelshaverne selv, og kommet over i god 
drift. Av borettslagets 35 leiligheter var det kun 6 stk som ikke var solgt 
eller utleid per 31.12.2009. Det gjenstår muligheter for ytterligere utbyg-
ging av 2 blokker med til sammen 38 leiligheter.

I januar 2009 ble 8 omsorgsboliger overlevert til boligstiftelsen Havtun 
omsorgsboliger på brensholmen. tilbakemeldingen er at de er meget 
godt fornøyd med bygget. Alle leilighetene er i skrivende stund utleid. 
tromsø kommune har avgitt en underskuddsgaranti ovenfor boligstiftel-
sen. Denne garantien ble ikke benyttet i 2009.

KvalitetssiKrinG oG effeKtiviserinG
lavere nybygging i tromsø medfører at tilgangen på nye boliger til 
forvaltning minsker. For tbbl Forvaltning gir dette rom for å arbeide med 
kvalitetssikringssystemer. I tillegg arbeides det med effektivisering av 
driften gjennom fullt ut å ta i bruk nye tjenester. Fortsatt øker behovet 
for bistand i forbindelse med inkasso. Dette gjelder spesielt frittstående 
borettslag med høy fellesgjeld. Våre erfaringer er at situasjonen for disse 
lagene nå er i ferd med å bedre seg, og at de aller fleste av disse kan 
friskmeldes. Det var en økning på 288 forvaltede leiligheter eller 3,8% i 
2009. totalt forvaltes 7.992 leiligheter pr 31.12.09

tekniske tjenester tilbake til gamle høyder
Etterspørselen etter tbbl teknisk sine tjenester fortsetter å øke. 2009 

ble året hvor bevar ble lansert som vedlikeholdsplan for boligselskaper. 
Mottakelsen har vært svært positiv. Vannsjekken blir i tillegg stadig mer 

populær. Denne gir lagene direkte økonomisk uttelling gjennom lavere 
forsikringspremie.   

Fra megler av borettslagsleiligheter til fullverdig eiendomsmegler
01.01.2009 gikk tbbl inn i den landsdekkende meglerkjeden Garanti, en 

kjede som er heleid av boligbyggelagene. På samme tid utvidet vi tjeneste-
spekteret til å omfatte alle typer boligsalg, samt utleiemegling. Virksomheten 
har hatt en betydelig forbedring i lønnsomhet i 2009. Prisvekst for tilsluttede 
leiligheter var på 5% i 2009, og ved utgangen av året var Garanti byens nest 
største megler regnet ut i fra  antall solgte enheter i løpet av året.

fordelsproGram
Vårt fordelsprogram har gjennom 2009 blitt revidert og forbedret. Aldri 
har vårt fordelsprogram vært bredere, og mer lønnsomt for våre medlem-
mer enn i dag. Netto økning i løpet av året på 319 medlemmer til 12.808 
pr 31.12.09

struKturelle endrinGer i 2009
servicesentralen ble i 2009 nedlagt. bakgrunn for dette var et betyde-
lig underskudd, og lav interesse fra boligselskapene for å benytte seg 
av tilbudet. tbbl Næringsbygg er under avvikling og vil være avviklet i 
2010. Generelt var året preget av konsentrasjon og konsolidering rundt 
konsernets kjernevirksomhet. Målet for fremtidig organisering er en enkel 
struktur med morselskap, utleieboliger og utbygningsselskap.

årsreGnsKap tbbl a/l 2009

TBBL AL 2009:

TILBAKE TIL
DET NORMALE

ÅRsBERETNINg 2009 
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 TBBL AL 2009 TBBL AL 2008  Endring 
Driftsinntekter  34 722 30 554 +12%
Driftskostnader  31 584 29 261 +7%
Driftsresultat  3 137 1 293 + kr 1 844
Finansresultat  807 1487 - kr 680
Resultat før skatt  3 945 2 780 + kr 1 165
skattekostnad  -1 344 - 317 - kr 1 027
Resultat etter skatt  2 600 2 462 + 138

Resultatgrad var på 11%, som er en økning på 2 prosentpoeng fra 2008.

selsKapets soliditet er øKt i 2009
Egenkapital i tbbl Al per 31.12.09 er på kr 30,7 mill. kr eller 68% av 
totalkapitalen. tilsvarende pr 31.12.08 var kr 28 mill. kr og 46%.

Egenkapital i konsernet per 31.12.09 kr 33,6 mill. kr eller 32% av 
totalkapitalen.  tilsvarende for pr 31.12.08 var kr 31,5 mill. kr og 26%.

medlemsutviKlinG i tbbl per 31.12.2010

GeneralforsamlinG  (utdraG av protoKollen)
tirsdag 04.mai 2010 kl.1800 ble det avholdt ordinær generalforsamling i 
tromsø boligbyggelag A/l. Generalforsamlingen fant sted på Grand Hotel 
i tromsø.  Administrerende direktør svein Dalsbø ønsket velkommen og 
presenterte styret, ansatte i tbbl og de sittende tillitsvalgte som var til-
stede. samtlige 228 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med 
vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen ved inngangen i alt 22 
representanter. Av disse var 21 boende og 1 ikke-boende medlemmer.

Foreliggende årsberetning og årsregnskap ble enstemmig vedtatt.

vedteKtsendrinG
Det ble fremmet sak om vedtektsendring i § 3-1, pkt1 relatert til endring 
av antall styremedlemmer. bakgrunn for dette er at det er stilt krav fra 
Finanstilsynet om at laget må ha egen eiendomsmeglerkompetanse i 
styret innen 01.07.2010 for å kunne drive eiendomsmeglervirksomhet 
i egen regi. For å kunne ivareta dette pålegget, balansert kjønnsre-
presentasjon, ønsket deltagelse fra borettslagene og tilstrekkelig bred 
forretningsmessig kompetanse, var det ønskelig å utvide styret med 
et medlem. saken ble enstemmig vedtatt, og nytt styre vil nå bestå av 
styreleder, 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

valG av styrerepresentanter
styreleder Pål Wihelmsen og medlem Jan Erik lindberg sto på valg foran 
årets generalforsamling. Delegatene valgte enstemmig  å følge valgkomi-
teens innstilling, og etter vedtektsendringen ble følgende valgt: styreleder 
Pål Wilhelmsen, styremedlemmer Jan Erik lindberg, og Eduardo Jose 
dasilva valgt for 2 år. Varamedlemmer valgt for 1 år ble Kåre larsen 
og Aud tåga. Det i tillegg valgt valgkomité for 1 år. leder av valgkomi-
teen ble Geir Fenes. Medlem ble Eli J. Carstens og varamedlem ble Gry 
Eikedal.
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I dag er HMs eller internkontroll noe vi er vant 
til på de fleste arbeidsplasser. Dette skyldes 
ikke minst at kravet til dette kom for 13 år 
siden. De fleste vil nok i tillegg være enig i 
en påstand om at kravet også har bidratt til å 
skape en større trygghet for både lederne og 
for arbeidstakerne. like fullt syndes det fortsatt 
for mye i forhold til viktigheten denne forskrif-
ten representerer.

HmS i boligSelSkaper 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sik-

kerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMs-
forskriften eller Internkontrollforskriften, sier 
at den som er ansvarlig for en virksomhet, må 
sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø 
og sikkerhet (Forskrift: FoR-1996-12-06-1127) 
Denne trådde i kraft 01.01.1997. områder som 
omfattes av forskriften er blant annet brann, 
elektrisitet, lekeplasser med utstyr, og arbeids-
giveransvar. 

For boligselskaper er det helt spesielle 
regler som man må kjenne til – og følge. Et av 
kravene er at boligselskaper skal systematisere 

arbeidet med å etterleve lover og forskrifter. 
Alle boligselskaper er derfor pålagt å ha et 
HMs-system. En slik internkontroll innebærer 
også vern om liv, helse og materielle verdier, 
samt det å skape et godt bomiljø for dem som 
bor der. Hvis det skjer en ulykke vil det bli stilt 
spørsmål om internkontrollen. styret kan da bli 
stilt til ansvar dersom HMs-systemet ikke er 
på plass.

nytt HmS-SyStem
Det finnes i dag i Norge en rekke systemer for 

HMS eller internkontroll skal være på plass for å unngå skade i bolig-
selskapet. Nå kommer et skreddersydd HMS-system for boligselskaper.

det er for sent når 
skaden har skjedd…

Lekeplasser i boligselskap er 
blant områdene som fordrer 
godt HMS-arbeid, slik at de 

små kan leke trygt.

systematisk HMs-arbeid, men ingen av disse 
har vært skreddersydd for boligselskaper. Dette 
har man tatt konsekvensen av, og sammen med 
de tekniske avdelingene i Norges fem største 
byer har tbbl utviklet et helt nytt system som 
skal lette dette arbeidet. systemet er nettbasert 
og vil være tilgjengelig rett over sommeren. 
I tillegg vil det bli avholdt kurs i bruken av 
verktøyet, og hva HMs-arbeid innebærer. For 
det er ikke godt nok å nøye seg med å etablere 
et HMs-system. Det må arbeides kontinuerlig 
med internkontrollen. 

− Dette er styrets ansvar. En måte dette kan 
løses på er at HMs er en fast post på styre-
møtene, og omtales hvert år i et eget avsnitt i 
årsmeldingen. Man skal også være klar over at 
myndighetene har et stadig økende fokus på 
det løpende HMs-arbeidet i boligselskapene, 
uttaler teknisk-/utbyggingssjef svein Erik Roll-
stad i tbbl teknisk.

blant tiltakene som boligselskapene skal ha 
er kontrollrutiner, handlingsplaner, og planer for 
gjennomføring av tiltak. I tillegg er det formelle 
krav til dokumentasjon og arkiv.

bakgrunnen for å etablere konseptet 
har vært tilbakemeldinger med ønsker 
om kompetansehevende tiltak fra 
tillitsvalgte i boligselskapene tbbl 
forvalter og leverer tjenester til. tbbl 
teknisk og tbbl Forvaltning har 
derfor gått sammen om å skape dette 
konseptet. 

Seminar og kurS
tbblskolen er enda i støpeskjeen i 
forhold til å finne sin endelige form 
og innhold, men er tenkt som en 
seminar- og kursrekke for faglig opp-
læring og påfyll. Innholdsmessig vil 
disse omhandle aktuelle temaer innen 
fagområdene teknisk og økonomisk 
forvaltning. Det er i tillegg tenkt at 
seminarene og kursene skal fungere 
som en møteplass for de som deltar, 
hvor spørsmål og diskusjon av felles 
problemstillinger har en naturlig plass.

− Responsen og de tilbakemeldin-
gene vi så lang har fått er svært posi-
tive. Det er viktig for oss å vise at vi 
er lydhøre for innspill fra boligselska-
pene vi forvalter. som servicetiltak gir 
tbblskolen oss i tillegg en mulighet 
å vise den faglige kompetansen og 
bredden i denne, som vår organisa-
sjon innehar, sier administrerende 
direktør i tbbl svein Dalsbø.

energimerking
siden lanseringen er det blitt avholdt 
to seminarer. Med vår og dugnad 

for døren var vedlikehold av uterom 
et naturlig første tema. Det samme 
var temaet for seminar nummer to 
som tok for seg generalforsamling i 
borettslag. Neste seminar avvikles 
9.juni hvor temaet er Energimerking, 
og hva dette innebærer. Vårsemes-
teret avsluttes med et kurs for så 
vel nye som gamle styremedlemmer, 
hvor fokus er på hvilke rettigheter og 
plikter du har som tillitsvalgt. Først 
ut til høsten er et seminar om det 
nye HMs-verktøyet som tbbl har 
vært med på å utvikle, og hva HMs i 
boligselskap innebærer. 

Hvis du har innspill til forslag på 
tema du ønsker på agendaen, eller 
spørsmål, så kan disse sendes til 
kurs@tbbl.no.

tbblskolen er en tjeneste som er 
unik for våre forvaltede lag, og delta-
gelse på seminar og kurs er ikke åpen 
for lag forvaltet av andre selskap.

dato / tema
9. juni – Energimerking 
30. juni – styrets rettigheter og plikter
september – HMs 
oktober – styrekonferanse
November – budsjettering
November – Forsikring

I tillegg til kurs og seminarer i regi av 
tbblskolen avvikles det løpende kurs 
i bruk av styreportalen.

tbblskolen lansert
I mai lanserte TBBL et nytt servicekonsept kalt 
TBBLskolen. Først ut var fagseminar om uterom og 
vedlikehold av disse.

Bilde fra arrangement 11. mai.

FA
g  

&  FoRVAltNIN
gF&F



 fag & forvaltning - bolyst 2322 bolyst - fag & forvaltning

PM&m
ed

le
m & partn

er

Kraftinor
avtalen med strømleverandøren Kraftinor ble 
inngått i år sammen med norske boligbyg-
gelag. denne avtalen vil gi de som har aktivert 
medlemskortet landets gunstigste strømavtale. 
dette er en ansvarlig og ærlig strømleveran-
dør som har bevist at de er rimelig over tid. 
medlemmene betaler spotpris med et påslag 
på kun kr. 7,50 pr. måned. Vi har også en topp 
3 garanti i avtalen. Kraftinor garanterer å være 
blant de 3 beste på dine pengers strømbaro-
meter til enhver tid. 

Kraftinor har vært på toppen av dine pengers 
strømbarometer 18 måneder på rad, og kom 
best ut i konkurranse med andre landsdek-
kende strømleverandører. Vi vil derfor anbefale 
deg å benytte denne muligheten til å skaffe 
deg landets beste strømavtale. med aktivert 
Fordelskort kan du bestille landets beste 
spotpristilbud.

G4S - alarm med rabatt oG bonuS
sikkerhetsselskapet G4s security services as 
og norske boligbyggelag har inngått avtale om 
rabatter for medlemmer av norske boligbygge-
lag på boligalarm, installering og abonnement. 
medlemmer får kr. 300 i rabatt på installering 
og 10 % bonus på månedsleie når Fordelskortet 
er aktivert. boligalarm virker meget preven-
tivt mot innbrudd, og gir i tillegg en vesentlig 
bedre trygghet og reaksjon ved branntilløp. 
er du allerede kunde av G4s? Gå inn på våre 
Fordelskortsider og registrer kundeforholdet og 
du vil motta 10 prosent bonus på månedsabon-
nementet ditt. nå kan alle medlemmer sikre 
seg mot innbrudd, vann- og brannskader til en 
gunstig pris. som eneste sikkerhetsselskap 
leverer G4s også årsoblat som viser at alarmen 
er aktiv, i tillegg til godt synlige alarmmerker. 

nBBl Pangea eccocard
Ved å anskaffe deg nbbl pangea ecocard kan 
du for første gang i norge betale for varer og 
tjenester og samtidig sørge for at minimum 1 
% av det du handler for går til miljøkampen 

Har du aktivert
Fordelskortet?

Jon R. Grimsbo og Frank G. Mo i NBBL Partner er fornøyd med hittil 45.000 aktiverte kort i Norske Boligbygelag. Men 
de oppfordrer alle medlemmer til å aktivere Fordelskortet for å ta del i de ulike gode medlemstilbudene. Her er det 
penger å spare.

Vær med i
konkurransen!
alle tbbl-medlemmer som fortsatt ikke 
har aktivert Fordelskortet, får nå mulighet 
til å vinne flotte premier.

så langt har 1.100 medlemmer aktivert 
Fordelskortet. tbbl setter nå i gang en 
konkurranse, hvor de som aktiverer kortet 
som nummer 1500 og 2000 vinner et sen-
trumsgavekort til en verdi av 1000 kroner, 
og en hendig pC-sekk.

norges boligbyggelag, nbbl, har i tillegg 
sin egen konkurranse som også gjelder 
for tbbl-medlemmene. alle som aktiverer 
Fordelskortet sitt i perioden 11.5. - 23.6. 
er med i trekningen av et reisegavekort til 
kr 5000.

dermed er det ingen grunn til å vente 
lengre med å aktivere ditt Fordelskort!

fakta
fordelskortet
n  det nye medlemskortet, Fordelskortet, må 

aktiveres via tbbl.no før du får tilgang til 
de sentrale medlemsfordelene. tromsø 
boligbyggelag er med i Fordelsprogram-
met til norske boligbyggelag, og tilfanget 
av både lokale og sentrale fordeler 
utvides stadig. målet er å tilby boligbyg-
gelagenes medlemmer norges beste 
medlemsfordeler gjennom Fordelskortet.

sliK aKtiVerer du FordelsKortet:
1.  Gå inn på www.tbbl.no
2.  Klikk «aktivering av medlemskortet» i 

menyen til venstre.
3.  Velg boligbyggelag. Fyll inn ditt med-

lemsnummer og postnummer i feltet til 
høyre og klikk «neste». nb! bruk ditt 
medlemsnummer og ikke det 19 sifrede 
kortnummeret.

4.  Fyll inn nødvendige opplysninger og klikk 
«neste». Husk å legge inn opplysninger 
om du allerede er kunde av de sentrale 
medlemsfordeler eller om du ønsker tilbud 
fra disse (dette for å oppnå de beste 
vilkår). 
 
du vil motta e-post om at kortet ditt er 
aktivert.

I borettslag kalles utleie nå for bruksover-
lating. Tidligere het det fremleie. Overlating 
av bruk til andre er regulert i borettslagslo-
ven kapittel 5, og omfatter både utleie mot 
vederlag og vederlagsfri bruk. 

Som andelseier i et borettslag har man en 
eksklusiv borett, og dersom man ønsker å la 
andre disponere boligen er dette bruksoverla-
ting. Hovedregelen er at du som andelseieren 
må ha samtykke fra styret for å kunne overlate 
bruken til andre. 

Hvordan gå frem
Måten å gå frem på er at du som 
andelseier henvender deg til styret i bolig-
selskapet eller til TBBL for å få tilsendt 
søknadsskjema. Etter å ha fylt dette ut 
oversendes det til styret for behandling. 
Et moment som er viktig å merke seg er 
at søknaden gjelder bruksoverlating til en 
navngitt person, og dersom andre skal 
benytte boretten må det søkes på nytt. Det 
er fordi brukeren skal godkjennes av sty-
ret, og det er viktig at styret er kjent med 
hvem som bor i leiligheten til enhver tid.

Et annet viktig element å huske på er at 
andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum 
ett år før det etter borettslagsloven er adgang 
til bruksoverlating. I loven åpnes det for at 
enheten kan leies ut for en periode på inntil tre 
år. I tillegg kan andelseier leie ut boligen sin 
for lengre perioder, og uten kravet om botid i 
ett år, når det oppstår midlertidige behov for 
å flytte. Dette kan eksempelvis skyldes jobb 
eller utdannelse andre steder. Andelseiere 
har i tillegg mulighet til å overlate bruken til 

slektninger i rett opp eller nedstigende linje, 
dvs. egne barn eller foreldre. Denne typen bruk 
er det ingen tidsbegrensning for. Spekulasjon 
i verdiøkning på leiligheten er derimot ikke 
en tilstrekkelig grunn etter loven for å oppnå 
aksept for brukeroverlating.

avslag på søknad
Dersom øvrige vilkår etter loven er oppfylt, 
kan styret bare nekte bruksoverlating der 
det foreligger saklig grunn. Eksempel på 
saklig grunn er om styret kjenner leietaker 
og dette er en person borettslaget tidligere 
har hatt problemer med. Vær oppmerksom 
på at både utleieperiode og leietaker skal 
godkjennes. Bruksoverlatingsperioden kan 
forhåndsgodkjennes, men man må da søke 
om godkjennelse av leietaker når denne er 
klar. Dette gjelder både om man håndterer 
prosessen på egen hånd eller benytter 
utleieformidlere.

plikter og rettigHeter
Den som leier leiligheten av en andelseier 
har den samme plikt til å følge de regler 
som gjelder i borettslaget. Hvis leieboer 
nekter å følge ordensreglene eller er til 
bryderi for øvrige beboere, har styret myn-
dighet til å pålegge leietakeren å flytte. 

Som leietaker har du adgang til å møte på 
generalforsamling eller årsmøte med talerett, 
men du har ikke stemmerett. Andelseier kan 
imidlertid gi leietaker eller andre fullmakt til å 
opptre på sine vegne.

Andelseier har i bruksoverlatingsperioden 
like stort ansvar som tidligere, for alle forhold 
som reguleres av lov og vedtekter/husordens-
regler. Dette gjelder eksempelvis for betaling av 
felleskostnader, vedlikehold, og for at leietaker 
ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Andelsei-
eren er også forpliktet til å holde styret orientert 
om hvor man kan få tak i han eller henne, så 
lenge bruken er overlatt til andre.

gerd soleng,
forvaltningssjef 
tBBl forvaltning 

Forvaltning

Et moment som er 

viktig å merke seg 

er at søknaden gjelder 

bruksoverlating til en 

navngitt person, og 

dersom andre skal 

benytte boretten må det 

søkes på nytt.

Utleie i borettslag 

Bonytt
aktiver kortet ditt å få 50 prosent rabatt på 
abonnement på bonytt, norges største interi-
ørmagasin. abonner på syv nummer for kun kr. 
200 eller 14 nummer for kun kr. 350.

Se fordel.nbbl.no/tromso for å aktivere kortet 
ditt og for å lese mer om de ulike medlemsfor-
delene.

uten kostnad for deg. pengene går til stiftelsen 
pangeas miljøfond, som forvaltes i samarbeid 
med bellona. 

Kredittkortet har konkurransedyktige 
betingelser og vilkår med blant annet gratis rei-
seforsikring ved betaling av reiser. det er ingen 
årsavgift. når du bruker nbbl pangea ecocard 
går 1 prosent av det du betaler til et miljøfond 
som skal finansiere konkrete nasjonale miljø-
prosjekter som kvalitetssikres av bellona. 

falck Bil og falck Hjem
Få inntil 15 prosent rabatt på de ulike produk-
tene som Falck kan tilby og 5 prosent ekstra 
bonus med aktivert Fordelskort. Falck tilbyr 
tjenester blant annet for bil og hjem. Veihjelp 
uten egenandel og ulike sikkerhetspakker. med 
aktivert Fordelskort får du også 5 år med gratis 
nøkkelservice. se Fordelskortsidene for ekstra 
kampanjetilbud.

imPasto art decorations – kunst til 
redusert Pris
dette er galleriet med et bevisst fokus på 
interiør og hjem. Kunstnerne er spesielt 
utvalgte. Galleriet besøker og vurderer et stort 
antall kunstnere kontinuerlig både i norge og 
utlandet. alle malerier du kjøper hos impasto 
kan du være trygg på at er originale kunstverk, 
håndlaget og signert av profesjonelle kunst-
nere. prisene skal også ligge på et nivå som er 
med på å gjøre god original kunst tilgjengelig 
for flere. Galleriet tilbyr 10 % bonus ved kjøp 
av original kvalitetskunst og 5 prosent ekstra 
bonus ved aktivering av fordelskortet.

aV FranK G. mo, KundeansVarliG, nbbl partner as

i mars måned var du en av mange tusen 
medlemmer som mottok ditt nye medlemskort 
fra tromsø boligbyggelag. medlemskortet kal-
ler vi nå Fordelskortet fordi det ligger mange 
gode avtaler som du kan spare penger på som 
medlem i tromsø boligbyggelag. aktiverer du 
kortet ditt vil du oppnå enda større fordeler 
med rabatter og bonus, samt at du får tilgang 
til flere leverandører. Gå inn på våre nye Fordel-
skortsider: fordel.nbbl.no/tromso for aktivering, 
da får du blant annet tilgang til norges billigste 
strømavtale.
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Skarp J98 fikk like før påske nye flotte drakter med TBBL som draktsponsor. De fikk ta dem i 
bruk første gang i KIL-turneringen i Storelvahallen i mars. Bak fra venstre: Viktoria Antonsen, 
Ragnhild Holmbukt, Maja Dønland, Ingrid Nyvoll og Charlotte Andersen Foran fra venstre: Anja 
Haugen, Katarina Wollen, Gabrielle Lie, Gunn Tove Figenschau og Oda Sjåvik (keeper).

TBBL sTøTTer skarp 

– I stedet for å plukke ut bare en vinner setter 
vi heller pris på hele klassen ved å invitere de 
hit til tromsø bowling, forteller kunde og med-
lemskonsulent i tbbl, tone Fyhn nordeng. 

det er ingen tvil om at åtteåringene satte 
stor pris på gesten fra tromsø boligbyggelag. 

Wii-generasjonen
– Jeg fikk en strike!, roper adrian men han 
holder hendene i været, tydelig fornøyd. 

Kula hadde gått tre ganger i vantene som et 
flipperspill før den forårsaket en dominoeffekt 
blant de uheldige kjeglene. dagens første strike 
var et faktum.

– brage har aldri fått strike, finner lukas 
det nødvendig å legge til og peker bort på 
kameraten..

– men han er bedre til å spille bowling på 
nintendo Wii, sier Henrik. brage bare nikker og 
er enig.

− Verdens beste
skoledag
det lønner seg å sende flotte tegninger til «bolyst» sin 
barneside. tbbl inviterte hele klasse 3a ved tromsdalen 
skole til bowling, pizza og brus. 

Tredjeklassingene fra Tromsdalen kunne slappe av med pizza og brus etter ei hard bowlingøkt.

Medlemsfordeler
hos Tromsø Bowling
medlemmer av tromsø boligbyggelag kan 
nå spille bowling vel vitende om at prisen 
blir ti prosent lavere. 

– tilbudet gjelder ikke bare bowling, 
men også squash og biljard, forteller odd-
Christian Hermansen hos tromsø bowling.

avtalen kom i stand som følge av arbei-
det med å arrangere bowlingturen for elev-
ene fra tromsdalen skole.

men treningen på nintendo hadde tydeligvis 
gitt uttelling. det skulle etter hvert vise seg 
at brage hadde bedre grep på den virkelig-
hetsnære varianten av bowling enn de tre 
motspillerne trodde. Hadde det ikke vært for 
at pappaen til lukas bidro med noen kast for 
sønnen er det meget sannsynlig at brage hadde 
gått av med seieren.

jubelrop
på en bane lenger bort står jubelen i taket. 
det er regine som har etablert et foreløpig 
hegemoni i sin gruppe. en strike er vanskelig 
å toppe.

– Jeg leder! Jeg leder! Jeg leeeeedeeeeer!
stemningen synes å bli litt trykket blant 

konkurrentene, helt til Victoria klarer ni kjegler 
med et kast og er ny i ledelsen. til slutt vinner 
hun omgangen til stor jubel fra seg selv.

– Vet du hvorfor jeg er så god? det er fordi 
jeg har spilt mye nintendo, forteller vinneren.

på nabobanen er imidlertid tone (44) tydelig 
fornøyd med sin tipoengs ledelse. akkurat det 
er ikke alle like glade for.

– Kan du skrive i bladet at jeg også vant, 
spør sandra.

– Jeg kan kanskje skrive at du var veldig 
god?

– Ja! det er bra.

brus og pizza
etter at elevene ble mette på bowling var det 
på tide å mette magen med pizza og brus.

– det er en flott belønning for tegningene vi 
sendte inn til tbbl. dette er jo tross alt ikke 
noe vi gjør i gymtimene til vanlig, det koster 
for mye penger, forteller lærer Gøril nikolaysen. 
– dette har vært den beste skoledagen i hele 
år, påpeker regine ettertenksomt før hun tar 
den første biten av pizzaskiven. de andre rundt 
bordet nikker.

– det har vært den beste skoledagen i hele 
verden, korrigerer lukas. alle nikker igjen.

Det ble flere av både strike og spare da tredjeklassinger fra Tromsdalen skole fikk spille bowling.

– Dette er en flott belønning for tegningene vi 
sendte inn til TBBL, sier lærer Gøril Nikolaysen.
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− Hvis du har en nabo du kjenner godt og stoler 
på, er jo det aller enkleste å inngå avtale om å 
passe litt på boligene for hverandre, sier Jørn 
olsen, daglig leder i trygg Vakt as.

− Hvis ikke kan du overlate det til oss.
selskapet tilbyr faktisk utvidet «husvakt» om 

du skal reise bort og ønsker at noen skal se til 
boligen din.

− Kanskje er det ikke så dumt å investere 
noen hundrelapper per ferieuke for å være 
sikker på at boligen din har tilsyn mens du er 

bortreist, sier trygg Vakt-lederen.

Få innbrudd
Han er ikke ute etter å «skremme opp» folk for 
å gjøre eget marked mer lukrativt.

− Faktisk er det svært få boliginnbrudd i 
tromsø nå. dette kan ha flere årsaker: en 
årsak er at folk er blitt flinkere til å passe på 
boligene sine gjennom alarm og andre tiltak. 
men det er også et faktum at brunevarer, altså 
tV, videospillere og slikt, er blitt så billig at det 

Gi tyvene
sommerferie!
Her er en uniformert løsning på potensielle bekymringer i sommer.

Daglig leder Jørn Olsen oppfordrer folk til godt 
naboskap i ferien slik at de kan passe litt på 
for hverandre. Alternativet er å investere noen 
hundrelapper i uka på profesjonell «husvakt».

de fleste som bytter bolig glemmer å skifte 
lås. dermed har de ikke oversikt over hvem 
som har nøkler og kan komme seg inn.

nøkler på avveie innebærer en ekstra sik-
kerhetsrisiko. For å være på den sikre siden 
bør man alltid bytte dørlås når man bytter 
bolig.

− Ingen stiller spørsmål ved hvilke nøkler 
du vil ha filt, nå handler det mest om hvilken 
logo du vil ha på den. Vi selger låser med 
nøkler det ikke går an å få filt nye nøkler til 
med mindre du kan dokumentere at du bor i 
boligen. 

dette forteller salgssjef svein erik Jakob-
sen i låsgruppen as. daglig ser han eksem-
pler på at bevisstheten rundt dette med lås 
og nøkler ikke er spesielt stor hos folk flest. 
Han vet når folk som oftest bestemmer seg 
for å bytte lås.

− det er etter at de har hatt innbrudd. 
en klassisk lett match for en tyv er en dør 

av noe eldre dato.
− Gamle dører er fine, men gamle låser bør 

byttes ut, konkluderer Jakobsen. 
− er det stor forskjell på gamle og nye 

låser?
− Ja, så til de grader. det er mye lettere 

å bryte seg inn en dør som har en gammel 
lås. mange låser har dessuten en dørvrider 
på innsiden slik at det, uansett hvordan tyven 
har kommet seg inn, gjør det lett for han å 
komme ut igjen med tyvgodset.

enkle tips for å gjøre tilværelsen vanske-
ligere for ubudne gjester er installere en 
ekstra sikkerhetslås på døren, slik at den blir 
vanskeligere å forsere. Ved siden av dette 
selges også låser hvor det går an å fjerne 
vrideren på innsiden når man reiser bort.

Hvem Har nøkler
til boliGen din?

Svein Erik Jakobsen, salgssjef i Låsgruppen AS, viser fram moderne låsprodukter som kan 
hindre tyver i å lykkes med sitt prosjekt.

er blitt svært vanskelig å få omsatt tyvgods til 
en sum som veier opp for risikoen med å gjøre 
innbrudd.

− det vi imidlertid har sett en del i sør-norge 
er jo utenlandske bander som gjennomfører 
større tyveri-raid. det ser ut for at en vanlig 
fremgangsmetode er at de kommer på dagtid i 
varebil, og ser ut som om de skal utføre en jobb 
i huset de tar seg inn i. Vi har jo ingen grunn til 
å anta at disse bandene ikke kommer nordover. 
derfor er det ekstra viktig å ha litt kjennskap til 
naboene sine og være flinke til å følge med for 
hverandre, oppfordrer han.

VerdiFullt naboskap
− Har du en nabo du kjenner litt og stoler på, 
er det lurt å varsle vedkommende om når man 
er på ferie, og be han eller hun reagere om det 
dukker opp «arbeidere» hjemme hos deg, eller 
om her er annen mistenkelig «trafikk».

− et godt naboskap er alltid en god investe-
ring for boligen din. 

selv har trygg Vakt i tromsø vanligvis et 
tyvetalls hus de sitter «husvakt» på om som-
meren. det betyr at de sørger for at boligen 
ser bebodd ut mens eieren er borte. de vanner 
planter og klipper plenen, fyller litt søppel i 
dunken, varierer belysningen og har faktisk 
også tilsyn med kjæledyr som ferierer hjemme 
alene.

− mye kan skje når man er borte. en sikring 
kan gå og dermed koble ut et eventuelt alarm-
anlegg, det kan oppstå vannlekkasjer eller 
fryseboksen kan ryke. Her er mange større eller 
mindre «katastrofer» som fint kan avverges om 
noen passer på. det er en liten investering for 
å kunne slappe enda bedre av i ferien, smiler 
olsen.
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Vet du hvor varmt det kan bli på månen? Vi 
ser den best fra Jorden når det er kveld og 
vinter og kaldt, men visste du at det kan bli 
fryktelig varmt − og fryktelig kaldt − der? 
Om dagen er det +180 grader på månen, og 
om natta -120! Det er aldri vind der, og man 
er vektløs når man prøver å bevege seg der 
oppe. Månen lyser ikke, men det gjør sola 
slik at månen også skinner. På månen er det 
jordoppgang!

Uglen Ulf har svaret

Uglen Ulf har svaret

VITSER
En svenske satt på jobben og skrev brev. -Hvem skri-
ver du til, ville kameraten vite. -Til meg selv. -Hva står 
det i brevet? -Aner ikke. Jeg får det ikke før i morgen.

Det var klart for konfirmering, det var bare overhø-
ringen igjen. Presten var fornøyd med konfirmantene 
bortsett fra Espen. Espen klarte aldri helt å følge med 
i hva presten hadde og fortelle. Presten skjønte at han 
måtte stille Espen et enkelt spørsmål på overhøringen 
dersom det ikke skulle gå rett vest.
Dagen kom og presten skulle stille Espen et spørsmål 
og spurte:
- Hvorfor er du her idag Espen?
Espen ble forvirret og sa:
- Var det ikke i dag jeg skulle komme?

Mona Lisas mamma:
− Etter at din far og jeg har brukt så mye pen-
ger på tennene dine, Mona, er dette virkelig det 
peneste smilet du kan prestere? 

Lille Trilles mamma: 
− Lille trille, jeg har sagt til deg hundrevis av 
ganger at du ikke skal sitte på toppen av den 
forbannede muren. Men hører du etter? Nei!! 

Columbus’ mamma: 
− Jeg bryr meg ikke om hva du har oppdaget, 
Christopher. Du kunne uansett ha skrevet hjem 
til din bekymrede mamma! 

Michelangelos mamma: 
− Mike, kan ikke du male på veggen som andre 
barn? Har du noen anelse om hvor vanskelig 
det er å få vasket bort malingen fra taket? 

Barnesudoku

FASITSUDOKU
Hvilke symbol skal i de 
tomme feltene. Husk at et 
symbol bare skal stå en 
gang på hver rad, enten 
den er vannrett eller 
loddrett.

Send inn riktig svar til

TBBL, Grønnegata 
58/60, 9291 Tromsø
Husk å skrive ditt navn og 
adresse, så er du med i 
trekningen om en premie 
fra TBBL.

Opp gjennom historien har mødre gitt sine barn masse 
gode råd. Kan du se for deg følgende eksempler?

Mamma sier...

Napoleons mamma: 
− All right, Napoleon. Dersom det er så at du 
ikke gjemmer unna karakterkortet innenfor jak-
ken, ta bort hånden og bevis det! 

Batmans mamma: 
− Det er en fin bil, Bruce, men forstår du hvor 
mye forsikringen kommer til å koste?

Gullokks mamma: 
− Jeg har en regning her fra familien Bjørn på 
noen møbler som er ødelagte. Kjenner du noe 
til det, Gullokk? 

Supermanns mamma: 
− Clark, din far og jeg har diskutert saken og 
vi har bestemt oss for at du skal få din egen 
mobiltelefon med eget abonnement, så kanskje 
du slutter med å tilbringe så mye tid i disse 
hersens telefonkioskene! 


