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i tromsø og harstad

boligpolitikken synes endelig å komme tilbake 
på dagsorden i den offentlige debatt. På 
stortinget diskuteres «bedre tilrettelegging for 
førstegangsetablerere i boligmarkedet».

lokalt har avisa itromsø rettet søkelys mot at 
byen ønsker å framstå som den varme, rause og 
inkluderende, men at boligsituasjonen  skaper 
et helt annet inntrykk. galopperende priser, og 
lite utbud av nye boliger gjør situasjonen svært 
vanskelig for mange. Ungdom som uttaler seg 
angrer på at de ikke har valgt å eie framfor 
å leie på et tidligere tidspunkt. for disse kan 
det bli svært vanskelig å komme seg inn på 
boligmarkedet i framtiden. tbbl har i løpet av 
våren lagt ut 12 utleieboliger for salg i et nytt 
borettslag. samtlige av de ni som er solgt er tatt 
på forkjøp. dette er vår viktigste fordel og stadig 
flere benytter seg av den. Vi har derfor et godt 
råd å komme med til unge som ønsker seg inn 
på boligmarkedet: meld deg inn i boligbygge-
laget! ansienniteten og forkjøpsretten kan sikre 
deg din drømmebolig i fremtiden. 

tbbl har også – med  rette – blitt utfordret på 
hva vi gjør for å bygge for våre  medlemmer. 
På lik linje med andre utbyggere har heller ikke 
vi som følge av markedssituasjonen i tromsø 
bygget i den senere tid. Vi har imidlertid en klar 
strategi om å være en betydelig nybyggings-
aktør i fremtiden, både i harstad og tromsø. 
nå har markedet bedret seg, og selskapet er 
vel skodd til å gjøre dette, både økonomisk og 
kompetansemessig. 

i skrivende stund planlegger vi salgstart i 
løpet av høsten 2012 på to prosjekter med til 
sammen 33 enheter på fastlandssiden. et av 
disse kan du lese annet sted i dette bladet.  
i 2013 kommer ytterligere 40 enheter i de 
samme prosjektene. i tillegg har vi startet opp 
reguleringsprosessen på øvre Kroken, som kan 
gi inntil 250 nye boliger. dette prosjektet håper 
vi er klar for salg tidlig i 2014. forutsetningen 
er selvsagt at vi kan tilby prosjektene til aksep-
table priser for våre medlemmer.

man skulle tro at en situasjon med stigende 
priser og stor etterspørsel gjør at det er en 
enkel oppgave å fremskaffe boliger for våre 
medlemmer. slik er det imidlertid ikke, og 
det har aldri vært vanskeligere å regulere og 
klargjøre tomter til boligbygging enn nå. det 
har heller aldri tidligere vært stilt så mange 
fordyrende krav til boligbygging som nå. i 
regjeringens klimamelding legges det opp til at 
energikravene i byggforskriften skal skjerpes til 
passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå 
i 2020. dette vil ytterligere øke kostnadene ved 
å bygge, og vi frykter for at dette kan bidra til 
økt klasseskille på eiemarkedet.

dessverre må vi også konstatere at dette er det 
eneste konkrete som regjeringen fram legger 
i sin boligpolitikk. når stortinget debatterer 
boligpolitikk, så skyver regjeringspartiene alle 
konkrete tiltak over til den bebudede bolig-
meldingen – som nå er annosert å komme i 
begynnelsen av 2013.

Vi mener at i dagens situasjon med stort 
boligpress, vanskeligheter for unge å komme 
inn i markedet, og lav sosial boligbygging fra 
private, bør det komme strakstiltak allerede 
nå. senest bør disse tilta-
kene være finansiert i 
statsbudsjettet for 
2013. Vi lar oss 
gjerne over-
raske positivt, 
men så langt 
er det ingenting 
tyder på at dette 
inngår i sittende 
regjernings planer 
for boligpolitikken i 
norge. 
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Styret i det
nye selskapet
På generalforsamlingen i tromsø ble 
det ihht fusjonsplanen foretatt vedtekts-
endringer som åpnet for utvidelse av styret. 
dette ble gjort for å sikre representasjon 
fra begge byer. det nye styret består av 
følgende åtte personer:

n Pål Wihelmsen (styreleder)
n anne Cathrine arnesen
n berit i. d. antonsen
n Jan erik Kristoffersen
n Jan-eirik  lindberg
n råger mathisen (ansatterepr. harstad)
n tony Winkler (ansatterepr. tromsø)
n Vibeke ek

følgende er vara til styret
n Christian lorentzen (ansatte tromsø)
n grethe normannsen (ansatte harstad)
n Kåre larsen (1. vara)
n aud tåga (2. vara)
n hilde linaker (3. vara)

Harstad og Tromsø 
vedtatt fusjonert
Generalforsamlingene i boligbyggelagene i Harstad og 
Tromsø fattet 10.mai 2012 ett historisk vedtak da de gikk 
inn for fusjon av selskapene.

begge selskapene er kjente og profilerte 
 aktører i eiendomsmarkedet i sine byer. 
ikke minst knytter det seg mye byhistorie til 
aktiviteten habo har hatt siden 1946, og tbbl 

siden 1966. boligbyggelagene i norge er i 
dag i stor endring, det samme er de krav som 
stilles disse av både kunder og av offentlige 
myndigheter. dette har gjort at man nasjonalt 

På bildet staben i TBBL med nyvalgt styremedlem Vibeke Ek til venstre ved banneret og adm.
direktør Svein Dalsbø til høyre.

klart å finne sammen. som vi alle vet har dette 
dessverre ikke alltid vært tilfelle med våre byer, 
uttaler svein dalsbø,  adm.direktør i tbbl og det 
fusjonerte selskapet.

det nye boligbyggelaget vil være nord-norges 
største med 17 000 medlemmer, 10 000 boliger 
og 266 boligselskaper under sin forvaltning.

HovedkonTor i Tromsø
dagens teknologi og driftssystemer gjør at 
fysisk lokalisering av tjenesteproduksjon er 
mindre viktig. det sentrale er lokal tilstede-
værelse for kundegruppene. et fusjonert bolig-
byggelag vil ha hovedkontor i tromsø. et valg 
som kommer naturlig som følge av størrelsen 
på virksomhetene. harstad vil være regionkon-
tor, og tjenestene som ytes i dag vil bli opprett-
holdt på samme nivå som tidligere. i tillegg vil 
det i tiden fremover komme nye og spennende 

tjenester både innen teknisk og økonomisk for-
valtning. garanti i harstad skal også styrkes, 
og man er allerede i gang med prosessen med å 
finne nye medarbeidere til denne.

– i dette ligger ingen  trussel 
for harstad eller dagens 
ansatte. tvert om knyttes vi til 
et større fagmiljø, som vi tror 
vil bidra positivt både i form 
av faglig utvikling, men også i 
kampen om de gode hodene. 

Vi er også sikker på at vi gjennom å gå sammen 
med tromsø kan levere både flere og nye tjenes-
ter, som vi vet at våre medlemmer ønsker, sier 
avtroppende styreleder i harstad boligbyggelag, 
og nytt styremedlem i det fusjonerte selskapet, 
Jan erik Kristoffersen (bildet).

– norske boligbyggelag er konkurranseut-
satte på alle områder, og vi må tørre å tenke 

de siste årene har sett at stadig flere lag finner 
sammen, for på denne måten både optimalisere 
sin egen konkurransekraft og økonomi.

– 10.mai var en helt spesiell dag! Våre 
medlemmer og eiere fattet et godt og spenstig 
vedtak som gir svært spennende muligheter 
for frem tiden. Vi tror dette er riktig vei å gå, 
og er glade for at våre eiere er enige i dette. 
spesielt hyggelig er det at vi som nabobyer har 

nytt til beste for våre medlemmer og kunder.  
autorisasjonskrav for å drive innen eiendoms-
megling, forvaltning og inkasso er betydelige, 
og gjør det vanskelig for små boligbyggelag å 
ha bredde i sitt tilbud.  Våre kunder etterspør i 
økende grad totalleveranser innen økonomisk 
og teknisk forvaltning, noe som kan være 
ut fordrende om ikke organisasjonen er på en 
viss størrelse. den nye organisasjonen er et 
slikt grep, sier dalsbø.

prosessen
fusjonssamtalene startet i oktober 2011, og 
mot slutten av året ble disse offentlige. Parallelt 
med det formelle arbeidet med fusjonen, har det 
underveis blitt gjennomført prosesser med de 
ansatte.

– Vi har hatt en utrolig positiv og fin prosess 
så langt. dette er noe vi ønsker å bygge på i det 
videre arbeidet med integrering av virksomhe-
tene utover høsten. det er mange ting som skal 
avklares og samkjøres, og slikt tar tid. dette 
er alt fra våre dataplattformer, til det at vi nå 
er i prosess med å finne et nytt felles navn for 
selskapet.  det viktigste er like fullt det overord-
nede grepet våre eiere har gjort med tanke på 
fremtiden, som gir oss økte muskler i form av 
egenkapital og marked bl.a. for å tenke nybygg, 
avslutter dalsbø. 
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familiemedlemmer kan nemlig bytte medlems-
nummer, og dermed kan unge boligkjøpere i 
tromsø med et ferskt medlemskap i tbbl nå 
etter fusjonen lett dra fordel av å ha familie 
i harstad med gammelt medlemskap i habo. 
du må bare møte opp med fødselsattest og 
dokumentere slektskap, så kan byttet foretas, 
og du kan få stå øverst på de fleste lister når 
forkjøpsretten skal innfris. informasjon og 
regler om forkjøpsretten finner du på tbbls 
hjemmeside.

− Vi regner vel ikke med at det blir så mange 
som gjør dette, men muligheten er nå i alle fall 
der, smiler bjørn mathisen i boligbyggelaget. 

flere bruker forkjøpsreTTen
stadig flere som skal handle bolig bruker 
forkjøpsretten sin. fra 2010 til 2011 steg 
andelen av anvendt forkjøpsrett fra 17-25 
prosent i tromsø. i stavanger gikk 50 prosent 
av borettslagsleilighetene på forkjøpsrett i fjor. 
i trondheim ble den benyttet i 40 prosent av 
kjøpene. 

− tromsø er jo vant til storbybolig- 
samarbeidet, men for medlemmer i harstad 
er det helt nytt å kunne bruke sitt lokale 

medlemskap i boligbyggelaget til å kjøpe bolig 
med forkjøpsrett i oslo, trondheim, stavanger, 
bergen og bodø, sier mathisen. 

der nytter det imidlertid ikke at habo 
ble  etablert i 1946. gamle medlemmer får 
alle ansiennitet fra den datoen det enkelte 
boligbyggelag ble med. det vil si fra oktober 
2008 i Usbls boliger i oslo og omegn, Vestbo i 
bergen, sbbl i stavanger. i trondheim – tobb 
gjelder ansienniteten fra 2009, og så kom bbl i 
bodø med i storbybolig nå i mai 2012. 

storbysamarbeidet omfatter ca 187.000 
medlemmer, og som medlem får du nå 
forkjøpsrett til ca 52.000 boliger. det enkelte 
borettslag administrerer forkjøpsretten i den 
byen du vil kjøpe bolig i, og du må melde din 
interesse skriftlig.

byTTe nummer
helt kort handler forkjøpsretten om at med-
lemmer i boligbyggelaget kan tre inn i et 
boligkjøp uten å delta i budrunden. husk at 
forkjøpsretten kan lyses ut både før og etter at 
et bud er akseptert. På forkjøpsrettsportalen 
hos tbbl.no legges det ut hvilke boliger som 
til enhver tid er utlyst med forkjøpsrett. for 

stadig flere fordeler
Det er lenge siden sist det var så lønnsomt å ha røtter 
i Harstad. Skal du bruke forkjøpsretten i Tromsø så 
kan du gjennom et familiemedlem i Harstad få inntil 
20 års lengre ansiennitet enn noen i Tromsø.

F.v: Ann-Christin Heitmann, 
Kathrin Vestermo og Hanne K. 
Indal (leder kundesenter).

harstad annonseres dette i lokalavisen. i tillegg 
ligger boligene ute på finn.no eller meglernes 
hjemmesider.

hvis du vil melde forkjøpsrett på en bolig 
må du gjøre dette skriftlig på et eget skjema, 
dette finner du også på tbbls hjemmeside. 
du må også skriftlig dokumentere at du har 
finans ieringen klar for å få benytte forkjøps-
retten. boligbyggelaget rangerer de som melder 
interesse for å bruke forkjøpsretten etter 
 ansiennitet og avklarer eventuell forkjøpsrett 
ved å kontakte de med lengst ansiennitet først. 

det har faktisk hendt at ansienniteten er blitt 
avgjort med klokkeslett for da medlemmet ble 
meldt inn. 

flere fordeler
med enda flere medlemmer i ryggen blir det 
også enda mer attraktivt å bli lokal partner 
med boligbyggelaget. medlemstallet er i et 
jafs steget til nærmere 17.000, som foruten de 
nasjonale medlemsfordelene kan velge blant 
til sammen 30 lokale partnere som alle byr på 
gode rabatter for boligbyggelagets medlemmer. 

den årlige medlemsavgiften kan dermed 
inntjenes mangedobbelt på et blunk, siden det 
kan være store rabatter å hente. På side 38-39 
i dette magasinet finner du en oversikt over 
partnerne og deres rabatter. 

beGGe sTeder
flere av partnerne er allerede representert 
både i harstad og i tromsø. nova interiør as er 
foreløpig den partneren som mest begjærlig 
har bestemt seg for å prioritere borettslags-
medlemmene. i lys av fusjonen velger de nå å 
etablere en egen avdeling i harstad.

Vianor, norengros og nordic-kjeden er andre 
partnere som er til stede i begge byene, og som 
kan tiltrekke seg flere kunder gjennom å gi 
rabatter til de med medlemskort fra boligbyg-
gelaget.

Dette medlemskortet 
vil gi deg stadig flere 
fordeler om du bor i 
Harstad eller Tromsø.

Generalforsamling 2012
Parallelt i byene Tromsø og Harstad ble årets generalforsamling avviklet i TBBL og Habo. Mest 
spenning var knyttet til sak nr. 5 om fusjon av selskapene. I Tromsø ble det etter gjennom-
gang av fusjonsplanen fattet enstemmig vedtak om å gå inn for denne. I Harstad ble fusjons-
planen vedtatt etter en god og uttømmende debatt. 

Tbbl
2011 var et godt år for tbbl. resultatet av de 
to forutgående års satsning på økt kundefokus, 
og nye systemer for oppfølging og kvalitets-
sikring, ga tydelige resultater for året. 

eiendomsmarkedet har i løpet av 2011 
bedret seg betraktelig. resultatet fra tbbls  
megler garanti reflekter dette, og megler-
kontoret er også i år byens nest største i antall 
omsatte enheter. 

i 2011 var netto medlemsøkning på 593 eller 
4,6%. medlemstallet pr 31.12 var 13 515. 

nye TjenesTer innen forvAlTninG
tbbl forvaltning har i løpet av året arbeidet med 
videreutviklingen av kvalitetssikringssystemene 
som er innført de siste to årene, og 2011 viser 
god effekt av denne implementeringen. i løpet av 
året ble det ansatt en jurist på avdelingen.

tbbl teknisk lanserte i løpet av året to 
spennende nyheter – ishavstakst og lekeplass-
inspeksjon. tbbl er som første boligbyggelag i 
norge blitt sertifisert til kontroll av lekeplasser. 

lagets drift og resultater på de fleste felt 
er meget gode i 2011. tbbl oppnådde en 
resultat grad på 19%. resultat etter skatt ble i 
sin helhet vedtatt overført til egenkapital.

 TBBL AL 2011 TBBL AL 2010

driftsinntekter 39 517 39 544
driftskostnader 34 261 35 047
driftsresultat 5 256 4 496
resultat etter skatt 5 262 5 578

HAbo
2011 var et driftsår på det jevne for habo. 
driftsinntektene er noe opp, og driften viser en 
stabil utvikling på de fleste forretningsområder. 

totalt hadde laget 1742 enheter under forvalt-
ning i 2011. for året har medlemstallet vært 
3511.  det ble ikke igangsatt nybyggprosjekter 
dette år.

i løpet av året ble det avviklet kurs i narvik 
og harstad for tillitsvalgte i boligselskapene. 

Årets overskudd på kr.180 362,- ble vedtatt 
disponert på følgende måte: avsatt konsern-
bidrag kr.97 200,- og annen egenkapital kr.83 
162,-

 TBBL AL 2011 TBBL AL 2010

driftsinntekter 6789 6525
driftskostnader 6288 5836
driftsresultat 500 689
resultat etter skatt 180 368

Administrerende direktør Svein Dalsbø og styreleder Pål Wilhelmsen i Tromsø Boligbyggelag.

6 bolyst - fAG & forvAlTninG fAG & forvAlTninG - bolyst 7



– dette er et svært viktig forskningsarbeid, også 
i verdensmålestokk, sier administrerende direk-
tør Per Jæger i boligprodusentenes forening.

etter å ha mottatt mange reklamasjoner om 
heksesot fra huseiere, har boligprodusentene 
engasjert norske forskere for å komme til 
bunns i hvorfor stadig flere hus plutselig får 
svarte vegger innendørs.

– de første tilfellene dukket opp i norge i 
2004, og antallet har økt i takt med overgangen 
til mer miljøvennlige malingstyper, sier Jæger.

heksesot oppstår oftest i nyoppussede og 

helt nye boliger. boliger med dårlig ventilasjon 
er ekstra utsatt.

Tmpd-mib
tyske eksperter har brukt lang tid og store 
beløp over en tiårsperiode uten å finne årsaken. 
det norske firmaet mycoteam og norsk institutt 
for luftforskning (nilU) trengte bare et halvt 
år for å komme fram til det de mener er en 
forklaring.

Undersøkelsene er finansiert av bedrifter og 
organisasjoner i byggenæringen.

Har funnet årsak
til heksesot
Norske forskere mener de har funnet en forklaring på hvorfor 
vegger og gjenstander i boliger plutselig får et svart belegg. 
Sporene peker mot et stoff som finnes i de fleste malinger.

Seniorforsker Norbert Schmidbauer i NILU og daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.
 (foto: hege baKKe / neWsWire)Heksesot er ikke noe pent syn. (foto: myCoteam)

oss med i hverdagen, sier mohn Jenssen.
de norske forskerne har funnet at stoffet 

fordamper over veldig lang tid og binder seg 
med ultrafine partikler i lufta, som i sin tur blir 
til større partikler som fester seg som heksesot.

fenomenet heksesot oppstår bare om 
 vinteren, da lufta innendørs ofte er svært tørr.

– samtidig finnes det flere kilder for sot-par-
tikler om vinteren, fra bruk av stearin, peis eller 
ovn. tmPd-mib kondenserer på disse ørsmå 
partiklene. Ved veldig lav luftfuktighet kan 
dette skje lag for lag inntil partiklene er blitt så 
store at de ikke lenger klare å sveve i luften og 
derfor avsettes på naturlig vis, for klarer senior-
forsker norbert schmidbauer i nilU.

Ved høyere luftfuktighet vil denne prosessen 
blir hemmet av vann slik at partiklene ikke i 
samme grad kan øke i størrelse.

krever mer inneklimAforskninG 
forskningsresultatet er overlevert statens 
bygningstekniske etat, folkehelseinstituttet og 
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere 
sft).

– Vi vet nå om den visuelle effekten. om 
stoffet har flere effekter på inneklimaet, vet vi 
ikke. derfor er det vår sterke oppfordring til 
myndighetene at det må forskes mer, sier Per 
Jæger i boligprodusentenes forening.

han mener inneklimaforskning er under-
prioritert i norge.

– myndighetene har stort fokus på energi-
sparing, men er samtidig altfor lite opptatt av 
å finne ut hva som skjer med inneluften når 
boligene blir tettere og tettere. det er tanke-
vekkende sett i lys av at vi lever hele 96 
prosent av livet innendørs, sier Jæger.

imens blir boligeiere oppfordret til å ta venti-
lasjon på alvor. god utlufting øker sjansen for at 
sotpartiklene finner veien ut i stedet for å sette 
seg på veggen.

teKst: neWsWire - KJell m. Kaasa

 

ny forskninG

– det kan fortsatt være flere årsaker til 
heksesot, men dette er første gang vi får en 
god forklaring på fenomenet, sier daglig leder 
Kolbjørn mohn Jenssen i mycoteam.

selskapet spesialiserer seg på inneklima og 
har de siste årene mottatt flere tusen hen-
vendelser fra norske huseiere om fenomenet 
heksesot.

synderen de norske forskerne peker ut er 
2,2,4-trimetyl-1,3-pentandiol monoisobuty-
rat, forkortet tmPd-mib, med kjemisk formel 
C12h24o3.

– det er et stoff som blant annet finnes i de 
fleste av dagens malingstyper. det sørger for at 
det danner seg en film som gjør overflaten på 
malingen glatt. stoffet kan også finnes i gulv-
polish, trykkfarger og andre materialer vi omgir 
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boliGbyGGelAGene: 

urbaniserte
Harstad – lagde
drabantbyer
i Tromsø
Forskjellene og likhetene i utviklingen til 
boligbyggelagene illustrerer også forskjellene 
og likhetene mellom Harstad og Tromsø.

da habo ble etablert 4. mars 1946 var det 
bolignød etter krigen, og de mange industri-
arbeiderne i byen trengte bolig fort. Privat-
bilismen var ikke spesielt utviket, og det var 
knapphet både på materialer og bygning-
sarbeidere. resultatet av gjenreisningen ble i 
alle fall store boligblokker i sentrum av harstad, 
og en betydelig fortettet bygningsmasse. i 1949 
sto den første habo-blokka klar (habo i, a/s 
hans egedes gt. 22). her var det 12 leiligheter, 
nrK-studio og diverse kontorer. neste prosjekt 
sto ferdig i 1951 (eineberget), men i forhold til 

behovet gikk boligbyggingen sakte i harstad. 
i 1945 mente husnemda at det var behov for 
minst 400 nye leiligheter. i 1950 hadde private 
og offentlige aktører til sammen bare fått 
 realisert en fjerdedel av dette. først mot slutten 
av 50-tallet var den mest akutte bolignøden 
over. da bodde annenhver harstad-familie i 
splitter nye boliger.

polpunkTeT
«de bygde tett bare for å få vinmonopol» vil 
harstadværinger med litt år på baken kunne 

hevde. med rette, faktisk. ifølge byhistorien 
«Ved egne krefter» ført i pennen av Kristian 
steinnes, het det seg at kravet til folketall 
måtte oppfylles før man kunne få etablert et 
pol. først da dette ble oppnådd kunne byen 
ekspandere utenfor bygrensene. men den 
høye utnyttelsesgraden av tomtene i harstad 
sentrum skyldes nok heller den vanskelige 
boligsituasjonen. men byen fikk tidlig vinmono-
pol. det er sant nok. 

mens både bolignøden og tørsten åpenbart 
ble avhjulpet helt på tampen av 50-tallet, ble 

Ruggevik, Breivika og Holtet ble etter hvert utbygd. Her er Breivika i 
1952. foto: John berthUng/ht/trondarnes distriKtsmUseUm

Blåbærhaugen i 1981. Flere privatboliger og Norsk Medisinaldepot er 
under oppføring. foto: John berthUng/ht/trondarnes distriKtsmUseUm 



12 bolyst - fAG & forvAlTninG fAG & forvAlTninG - bolyst 13

det klart at harstad måtte utvi-
des. habo bygde etter hvert både i 
seljestad/landsås-området og hadde 

første bebyggelse på bergseng ferdig i 1961. 
da habo ble stiftet kostet en andel 25 

kroner, og grunnkapitalen til boligbyggelaget 
ble til slutt 48.000 kroner. fram til 1954 ble 
faktisk borettslagene i harstad organisert som 
aksjeselskaper, før andelslagene slo inn. i 1958 
startet for øvrig habo eget entreprenørselskap, 
habo-entreprenør, som på det meste hadde 90 
mann i arbeid.

med privatbilismens voldsomme økning 
mot slutten av 60-tallet ble det helt naturlig å 
etablere boligområder lenger unna bykjernen. 
stabilitet i økonomien og en fortsatt intensiv 

byggevirksomhet kombinert med reviderte kom-
munegrenser i 1964, som slo sammen tronde-
nes, sandtorg og harstad, la helt nye rammer 
for boligbyggingen. byggebransjen opplevde 
et regelrett bonanza. fra 1966 til 1971 ble det 
bygget over 1000 nye leiligheter i harstad.

rekkeHus
mens harstad kan skryte av å ha opprettet 
boligbyggelag bare fire dager etter at den 
norske stats husbank formelt ble etablert, ble 
det stiftet borettslag i tromsø omtrent før tbbl 
var etablert. storsteintun borettlag i tromsdalen 
er tbbls eldste og var stiftet samme år som 
borettslaget, i 1966. de 72 boenhetene begynte 
å bli ferdig til innflytting allerede i 1967. i tråd 

med det harstad også opplevde på denne tiden, 
var kravene til størrelse og beliggenhet økende. 
derfor besto dette borettslaget utelukkende av 
rekkehusleiligheter, bygd i en slags sirkel med 
et trygt tun for lek og felles naboskap i midten.

tbbls virkelig store byggeprosjekter, 
derimot, startet på håpet hvor i alt 11 boretts-
lag ble bygd mellom 1968 og 1973, med i 
alt 661 leiligheter! i praksis har ikke tbbl 
bare bygd boliger i tromsø, men hele bydeler. 
tromsø kommune vedtok i 1970 å åpne for 
drabantbybebyggelse i Kroken. 1200 boliger 
i form av blokker, rekkehus og enkeltstående 
hus ble planlagt inn der, og første innflytting 
var allerede høsten 1971. 10 år senere bodde 
rundt 4000 mennesker i den nye bydelen, og 

de som vokste opp her da kan fortelle om lange 
bussturer for å komme til provisoriske skole-
løsninger, butikk i gamle utrangerte busser og 
andre ad hoc-løsninger som man måtte ty til i 
påvente av at den kommunale infrastrukturen 
skulle klare å holde tritt med byggetempoet. 

universiTeTeT
tromsøs voldsomme ekspansjon på begyn-
nelsen av 70-tallet skyldtes i all hovedsak 
etableringen av universitetet i 1969. folketallet 
fortsatte å økt raskt i byen, og mot slutten av 
70-tallet startet byggingen av nord-norges 
tetteste bydel, stakkevollan. i dag bor det 
nærmere 7000 mennesker i denne bydelen som 
har i alt syv tbbl-borettslag, i all hovedsak 

bygget mellom 1977 og 1983. 
mens tromsø på dette tidspunktet lagde tette 

drabantbyer begynte drømmen om enebolig 
med stor tomt å prege den videre utviklingen 
av harstad. 700 sto i 1977 på venteliste for 
å få seg et bedre bosted. i 1971 ville kun 3,4 
prosent (!) av boligsøkerne bo i blokk. over 80 
prosent ville ha en frittliggende enebolig med 
stor tomt og gjerne utsikt over sjøen. over 30 
prosent var villige til å bosette seg en mil uten-
for byen for å få denne drømmen oppfylt.

dermed inntok ferdighusene boligmarkedet. en 
trend som selvsagt gjaldt hele norge. i gjennom-
snitt var hver 16. boenhet som ble byge i norge i 
1974 en block Watne-bolig. firmaet skjøt virkelig 
fart da det i 1968 lanserte en enebolig med val-

met tak, småruter og skodder. funksjonalismen 
og nøkternheten i byggestilen som siden krigen 
hadde preget norsk boligbygging var over.

nye milepæler
fusjonen mellom boligbyggelagene i nord- 
norges største og tredje største by i 2012, er nok 
en milepæl i den stolte historien om selskapene 
som bygde disse byene. og nå er en ny æra på 
gang for byene i nord, som begge er brohoder i 
satsingen på nordområdene, olje og gass.

mens harstad som industri og veftsby og 
tromsø som fiskeri- og handelsby i dag frem-
står som oljebyen og kunnskapsbyen i nord, har 
begge byene klart å markere seg som viktige 
kulturknutepunkter.

Stakkevollanfeltet er fortsatt Nord-Norges tettest befolkede område, med totalt 7000 innbyggere. Boligbyggelagene kom opp på slutten av 70-tallet og 
begynnelsen av 80-tallet.  foto: tbbl Kroken var den første drabantbyen som ble vedtatt utbygd i Tromsø. Totalt ble det bygget 1200 leiligheter her på få år.
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det har omtrent ikke vært bygd boliger i tromsø 
siden 2008. markedet er under press, og inntil 
flere boliger kommer for salg vil prisene trolig 
fortsette å stige. dette er noe av bakteppet når 
tromsø boligbyggelag og Peab nå planlegger 
neste byggetrinn i sundet borettslag. blokk 
b med i alt 17 leiligheter skal bygges mellom 
de to eksisterende blokkene på tomasjord. 
leilighetene varierer i størrelse mellom 45 og 
132 kvadratmeter.

− salgsstart beregnes like over sommeren. 
da skal vi ha fått alt på plass, mener admini-
strerende direktør svein dalsbø i tbbl.

allerede nå kan interesserte melde seg 

direkte til garanti for å få prospekt og infor-
masjon når disse er klare. 

− Vi har god erfaring fra de to første 
 blokkene, og vet at dette er attraktive boliger 
i tromsø-markedet. boligene fordeler seg på 
romslige 2, 3 og 4-roms leiligheter, sier salgs-
sjef hos garanti tromsø, leif-harald svendsen. 

det planlegges en mulig penthouse-leilighet 
i toppetasjen i b-blokka. totalt er det to blokker 
som gjenstår i sundet-prosjektet, med ca 40 
leiligheter til sammen. blokk a og C er inn-
flyttet, og er godt etablerte borettslag. 

− Viktigst for oss er å by på den tryggheten 
vi kan gjennom vår lange erfaring med boretts-

EttErlEngtEt 
salgsstart 
boligmarkedet i tromsø bærer stadig mer preg av at det nesten 
ikke har vært bygd nytt de siste årene. det er få boliger i marke-
det, noe som fortsetter å drive prisene oppover. nå planlegges 17 
nye borettslagsleiligheter på tomasjord.

garanti eiendomsmegling lanserer ny 
grafisk profil i disse dager. etter ti år har 
selskapet valgt å modernisere sin logo, 
slik at den blir mer tydelig, moderne og 
brukervennlig. da den gamle logoen ble 
laget eksisterte for eksempel ikke web-
annonser a la finn.no, og i dette annonse-
formatet ble den veldig lang og lite lesbar. 

− samtidig er garanti-navnet nå så 
godt innarbeidet at de fleste vet vi  driver 
med eiendomsmegling, uten at dette 
trenger å forklares i tilknytning til vare-
merket. folkene er de samme og vi er 
fortsatt en del av tbbl, forklarer salgs-
sjef leif-harald svendsen ved garanti 
tromsø.

nå oppdateres salgsoppgaver, nett-
sider, annonser, skilt, pluss alt annet 
 markedsmateriell. 

− Vi her lokalt er i alle fall kjempegodt 
fornøyd med vår nye drakt, sier svendsen.

− akkurat nå har vi bare ei rorbu som ikke er 
solgt fra det første byggetrinnet. men i sam-
arbeid med Per strand eiendom er vi allerede 
i gang med å gjøre byggeklart for enda flere, 
forklarer bjørn mathisen som inntil videre 
håndterer salget på vegne av boligbyggelaget 
i harstad og tromsø. 

totalt kan selskapet som har kjøpt rettig-
hetene til området bygge mellom 20 og 24 
hytter/rorbuer her. ingen av dem får lengre 
enn 25 meter til havet. boligbyggelaget i 
 harstad og tromsø, Per stand eiendom, 
og Per og finn Johnsen fra grovfjord, eier 
 området sammen. 

idyll
− beliggenheten er fantastisk, om lag midt 
mellom harstad og narvik. du bruker 50 
minutter fra harstad og 60 fra narvik, for-
klarer mathisen. han forteller om fantastiske 
fiskemuligheter og et enestående turterreng 
både sommer og vinter.

− både i fjorden og i skoddebergvannet er 
det mulig å sikre seg en bedre middag. Jeg 
vet de har fisket småsei direkte fra bryggene 
på disse rorbuene. strømmen inn fjorden 
går like utenfor, og der koker det av fisk. og 
bare de som har vært på novatinden vet hvor 
storslagen utsikten er fra toppen. av andre 
topper som er verdt et besøk er revtinden og 
skorvetinden. mange frikjørere har lagt sin 

elsk på disse tindene. Ved skoddebergvannet 
er det fint terreng for de som går langrenn, 
og man kan velge både krevende og barne-
vennlige traseer, sier mathisen. 

han bemerker at det begynner å bli sjeldent 
å få lov å bygge slike hytter i strandlinjen. 
men disse første fem står på påler ut i sjøen 
og tar elementene rett inn i verandadøra.

2 mill
byggeår for prosjektet var 2008, men på 
grunn av at markedet og spesielt fritids-
markedet hadde en liten stopp, ble videre 
utbygging utsatt. de som allerede er solgt har 
imidlertid særdeles fornøyde eiere. 

− den ene eies faktisk av et par som 
opprinnelig er fra grovfjord, men som nå bor 
i Perth, australia. de tilbringer flere uker her 
hvert eneste år. 

eiendommen ligger i skånland kom-
mune. for mange er grovfjord kjent for sitt 
mekaniske verksted, båtbyggeri, fotball-laget 
og gamle helter som gjorde det skarpt i 
skiløypa på 70-tallet. grovfjord har imidlertid 
mange kvaliteter, og den skjermete idyllen på 
Kalvskinnet er en av dem. 

− hyttene egner seg både som firmahytter 
og privathytter. Vi holder nå på å planlegge 
ferdig de neste byggetrinnene. 

hyttene har tre soverom hver og er prisan-
tydet til i underkant av to millioner kroner.

Mellom de to første blokkene i 
Sundet borettslag er det nå snart 
byggestart for blokk nummer tre, 

som skal romme 17 nye leiligheter.

lag. det betyr blant annet at fellesgjelden 
ikke vil overstige 60 prosent av totalsummen, 
at sikringsfondet er inne, og at borettslaget 
forvaltes av tbbl, sier dalsbø. som samtidig 
kommenterer at det er en utfordring å holde 
kostnadene nede siden de nyeste kravene til 
byggestandard er prisdrivende i seg selv.

sTiGer forTsATT
Prisstigningen i tromsø er på 11,7 prosent 
siden april i fjor og den gjennomsnittlige kva-
dratmeterprisen på brukte borettslagsleiligheter 
i tromsø lå i april i år like under 30.000 kroner, 
det vil si 29.392.

− det er overraskende at prisstigningen er 
så stor. men det skyldes at det ligger så få 
boliger ute. Kun 300 boliger er til salgs i tromsø 
nå ifølge finn.no. det tallet har vært stabilt over 
flere måneder, sier svendsen.

− samtidig så vi at markedet stoppet litt 
opp allerede i oktober i fjor, en drøy måned før 
 normalt med hensyn til at det pleier å være 
stille rundt juletider. Vi hadde ventet at det 
skulle bli lagt ut betydelig flere boliger utpå 
nyåret, men disse kom ikke i forventet omfang. 
«Vårsleppet» venter vi fortsatt på, så det er stor 
konkurranse om det som legges ut av boliger, 
bemerker salgssjefen. denne trenden tror han 
vil vedvare til nye byggeprosjekt kommer ut i 
markedet. han vet at flere utbyggere har ting 
på gang, men det tar tid før et nytt prosjekt er 
klar for annonsering i markedet. 

− fordelen for sundet-prosjektet er at mye 
av planene er klare allerede, sier svendsen.

Presenterer paradis
fem fritidsboliger med egen kai ligger innbydende på 
Kalvskinnet i grovfjord. 19 nye er under planlegging.

Slik ser de første hyttene på Kalvskinnet i Grovfjord ut. Neste byggetrinn er under planlegging.

pusser opp

AnseTTer i HArsTAd
garanti eiendomsmegling vil så snart som 
mulig reetablere seg i harstad. i tromsø har 
meglerne over flere år markert seg blant de 
beste både i garanti-kjeden og lokalt i byen.

− grunnlaget for at 2-3 meglere skal kunne 
lykkes i vårt system er svært god. med det 
potensialet som tilknytningen til boligbygge-
laget gir, og det systemet som garanti tilbyr 
for å utnytte dette, skulle det ligge godt til 
rette for meglere å lykkes i garanti har-
stad. fusjonen med harstad gjør også at våre 
framtidige kollegaer i harstad vil nyte godt av 
den kunnskap og erfaring tromsøkontoret sitter 
inne med. Vi hører gjerne fra etablerte meglere 
i harstad som ønsker nye og bedre muligheter, 
sier leif-harald svendsen i garanti tromsø.



   sommerens 

hage-
trend

hagemøblene som nå er tilgjengelige er 
så eksklusive at mange velger å bruke 
dem innendørs også. årets klareste trend 
er at plastmøblene er borte vekk.

− stablestolene i plast har vi ikke lenger. de er for så vidt ennå 
etterspurt, men trolig kun av de som skal skøyte på resten av 
møblementet, forklarer solveig eidissen hos neumann. hun er i lik-
het med Kjetil olsen i møbelringen rimelig klar på hva som blir årets 
møbeltrend utendørs i år: grå kunstrotting.
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det koster mindre å fornye hverdagen enn du 
tror. små malingsspann med spennende farger 
er et godt utgangspunkt.

Kostnadsmessig kan det være svært så lønn-
somt å svinge seg en tur innom en bruktbutikk, 
eller gå på garasjesalg i nabolaget. med litt 
lakk eller maling blir gamle slitne stoler og bord 
nye og spennende på et blunk, i alle fall om du 
innser at det ene blunket kan ta et par dager.

− tenk kontrastfarger, det skaper liv! forma-
ner informasjonskontoret for farge og interiør 
(ifi), som kommer med en rekke tips og nyttige 
råd for gjennomføring på ifi.no. 

miljøvennlig er det også å friske opp 
 gammelt istedenfor å kjøpe nytt. 

vissTe du AT…
hagemøblenes bein er 
dets svakeste punkt, men 
et årlig bad kan gjøre 
underverker. sett bord- 
og stolsbeina ned i bøtter 
med impregneringsolje, 
la stå i 30 minutter. den 
samme behandlingen 
bør gis til all endeved 
og kuttflater i stakittet, 
stolper, kledning, også i 
trykk impregnert treverk. 
(Kilde: ifi.no)

Terassetips
terrassen får kjørt seg. elementene 
jobber med terrassebordene året 
rundt. derfor skal du pleie dem 
godt i starten av hver sesong.

de fleste terrasser er laget av 
trykkimpregnert materiale. impreg-
nering øker holdbarheten, men er 
ikke noen evig vidundermedisin. 
en ubehandlet terrasse vil tørke 
inn, sprekke og kanskje vri seg. 
den vil av samme grunn bli stygg 
å se på, og kanskje ubehagelig å 
gå på − særlig når familien går 
barføtt. bygger du ny terrasse i år, 
så bør den faktisk ikke stå og lufte 
seg og tørke ut i et år. sett i gang 
med oljing eller annen behandling 
så snart bordene er tørre nok!

en gammel terrasse vasker du 
først grundig med kraftvask, slik 
at du blir kvitt alt smusset som har 
lagt seg siden i fjor. la så terras-
sen tørke helt. det kan i noen til-
feller ta et flere døgn, avhengig av 
fukt og lufttemperatur. så påfører 
du uteolje. som regel går det fint 
å bruke rull, med en smal pensel 
for å komme inntil hjørne og vegg. 
mellom hvert strøk tørker du vekk 
overskytende olje med ei fille. filla 
hindrer at det danner seg skjem-
mende hinner. husk at filla kan 
selvantenne, så kast den på et 
trygt sted.
(Kilde: ifi.no)

ALuMINIuM: enkelt å 
vedlikeholde, trenger 
kun vask. galvanisert 
aluminium tåler også 
sjøvann.
METALL: her er det 
lurt å være litt klar 
over hva du kjøper. 

enkelte metallmøbler må pusses og males, 
andre er tilnærmet vedlikeholdsfrie.
TRE: tremøbler kan beises, oljes eller 
males. samtlige møbler av tre trenger jevn-

lig vedlikehold, og de forandrer farge med 
årene. oljede tremøbler er mer  mottagelig 
for skitt og må behandles/vaskes oftere.
PLAST: også plastmøbler må vedlike-
holdes. Plastfornyer eller mildt zalovann er 
to metoder.
POLyROTTING: også her varierer kvali-
teten noe. sjekk tetthetsgraden på flett-
ingen. Jo tettere, jo bedre. Kunstrotting 
krever nesten ikke vedlikehold. som regel 
holder det å spyle dem eller vaske med 
såpevann.

Små strøk 

STore
forandringer

− møbler i rotting og aluminium er vedlike-
holdsfrie og tåler tilnærmet alt. hvis du be skytter 
dem med trekk kan de fint stå ute om vinteren, 
om de ikke utsettes for tunge snømasser, for-
sikrer olsen.

innendørs oGså
− det er kommet en avslapningsstol i rotting. 
og den er så fin at jeg vet mange tar den inn i 
kjellerstua når hagesesongen er over, supplerer 
eidissen.

nå leveres det også femposisjons-stoler i 
rotting som også kan slås sammen ved behov. 
mangfoldet innen rotting er med andre ord 
økende. 

Ved siden av brunt og grått leveres rotting-
møblene nå også i hvitt og svart. og som bord-

plater kan du velge mellom ulike materialer, 
blant annet tre.

tremøbler er derimot ikke særlig populære 
lenger.

− noen sverger fortsatt til tre, men de bør 
helst vedlikeholdes to ganger i året om du skal 
holde dem fine. du bør egentlig gå over dem 
med lakk eller maling både når du setter dem ut 
og når du tar dem inn. 

mange orker ikke å bruke den korte  sommeren 
i nord på slike sysler, og velger heller møbler 
som er vedlikeholdsfrie.

sol = sAlG
en annen typisk utemøbeltrend i nord er at 
salgssesongen ikke starter før været er godt 
nok. men hvis det er sol og litt varmt noen dager 

etter hverandre, da skal «alle» ha nye utemøbler.
det er ikke ensbetydende med at man må 

kjøpe nytt. det å forandre litt på tilværelsen fra 
året før kan fint gjøres gjennom noen nye duker 
eller puter.

− Vi ser at folk kjøper stadig mer pynt også 
til uterommet. og her er det ikke farlig å knalle 
litt på med farger ett år. tilbehøret kan fornye 
utemøblementet alene. det går i alt fra duker og 
tepper til glass og servise, forklarer olsen.

mer pynT
− en klar trend de siste årene har likevel vært 
at folk pynter mer i hagene sine, enten det nå 
er med figurer, fontener eller blomsterurner, for-
teller eidissen.

fontenene hun selger trenger ingen vanntil-

gamle møbler blir som nye med kreativ fargebruk. mal stoler i 
helt ulike farger eller velg ton-i-ton farger. nøytrale terrassefar-
ger kan danne basis for forskjellige stiler. tenk tema før du går i 
gang med å male, råder ifi. På samme måte som vi bruker tid på 
å skape god stemning innendørs, kan vi skape god atmosfære 
utendørs. det gjøres raskest gjennom en porsjon fantasi og livlige 
farger. og det er ikke bare møbler som kan gi nytt liv.

like festlig er det å leke med farger også på selve huset, 
karmer og ytterdører er et overkommelig malingsprosjekt. eller 
så kan du friske opp eller mer eller mindre naturlig tilbehør. Post-
kassa må kanskje ikke være grønn, og litt bengalakk gjør slitte 
hageredskaper friske og dekorative. 

en postkasse, et hagegjerde eller en gammel sykkel kan med 
riktig dekor gi nytt liv til uteområdet.

førsel, og kan dermed plasseres hvor som helst. 
de er gradvis blitt mer etterspurte.

generelt legger også folk i nord mer pen-
ger i uterommet sitt, selv om bruken av det er 
værmessig mer usikkert enn hos befolkningen 
 lenger sør. 

eidissen kan også fortelle at salget av 
le vegger for å skjerme av for vind eller naboer 
og for å lage uteplassen mer intim er økende. de 
siste årene er det også blitt mer populært med 
bålpanner for kosens skyld. de kommer i ulike 
varianter og tåler plassering både på terrasser 
og verandaer.

− og så er hammocken kommet tilbake de 
siste årene, smiler hun.

det å gynge litt mens man nyter utsikten og 
sommerkvelden er absolutt ikke å forakte. 
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de er trukket til henholdsvis Tromsø og harstad av to store hus, eller 
rettere: innholdet i disse husene. hålogaland Teater i Tromsø og 

Kulturhuset i harstad er disse to byenes fremste skatter, 
spør du Iren reppen og Knut erik Sundquist. og 

det har vi gjort: Vi har fått en harstadværing 
i Tromsø og en tromsøværing i har-

stad til å ta et kjærlig favntak 
rundt byene de bor i. 

20 bolyst - idé & inspirAsjon idé & inspirAsjon - bolyst 21



1 KULTURHUSET: Kulturhuset som sto 
ferdig i 1992, er årsaken til at vi kom hit 

til harstad. det er det beste i hele nord-norge! 
bodø holder på med sitt kulturkvartal nå som 
kanskje kan overgå dette, men huset, folkene 
som jobber her, beliggenheten. alt er bare 
perfekt! harstad har et yrende musikkmiljø. da 
vi kom i 1993 kunne du gå på konsert med 
profesjonelle musikere hver uke. nå kan du det 
i tromsø også. men for meg var det fantastiske 
miljøet her utrolig inspirerende og lærerikt, med 
mange ulike sjangre. og er nok årsaken til at vi 
har blitt værende. så er det jo også viktig å 
nevne at du ved siden av fantastiske kultur-
opplevelser kan få servert nydelig mat og drikke 
på Kulturhuset, og spesielt når det er sommer 
og sol kan du nyte livet på brygga like utenfor.

Kulturhuset er lokalisert til Hamnneset, og 
deler av bygningen var tidligere Bothners 
pølsefabrikk, som er bygget om. Bare 

storsalen er helt ny. Kulturhuset har med seg 
Hotell Arcticus i samme bygg, pluss at Harstad 
kommunes bibliotek, Forsvarets Musikkorps 
Nord-Norge, Landsdelsmusikerne i Troms og 
Festspillene i Nord-Norge holder til her. 

2 HUSPRISENE: dette er jo ikke noe sted 
du kan oppsøke, men jeg vil trekke de 

fram som noe som er bra ved harstad. du kan 
bo veldig sentralt og bra og stille og fint. i 
tromsø er det så dyrt. du får mye mer for 
pengene i harstad. Jeg bor så fint at her må jeg 
bare fortsette å være. Jeg kan rett og slett ikke 
flytte herfra.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 
borettslagsleiligheter i Harstad ligger nå 
8781 kroner lavere enn i Tromsø. Det betyr 

at en leilighet på ca 80 kvadrat koster rundt 
700.000 kroner mindre i Harstad enn i Tromsø. 

3 KVÆFJORDEIDET: her vil jeg trekke 
fram skiløypa spesielt. den er sykt bra, 

lett å gå og lett tilgjengelig. løypa drives på 
dugnad av folk som gjør en fantastisk innsats. 
Jeg var der en gang 1. nyttårsdag om for-
middagen, og det hadde snødd en halvmeter 
om natten. men jeg fant perfekte og nylig 
oppkjørte spor! du kan gå langt og du kan gå 
kort og samtidig nyte en spektakulær natur. 

Kvæfjordeidet ligger mellom Harstad og 
Borkenes langs R83 ca 10 km fra Harstad 
sentrum og ca 8 km fra Borkenes sentrum. 

På Kvæfjordeidet er det en parkeringsplass 
med plass for inntil 60 biler. I store utfarts-
helger er det alt for lite plass og kommer du litt 

ut på dagen må du parkere på veien. Løypa fra 
Kvæfjordeidet kalles på folkemunne for 
pensjonistløypa. De første par kilometerne er 
nokså flate. Å gå fra Kvæfjordeidet egner seg 
derfor svært godt for barnefamilier med pulk og 
andre som vil gå i et lett terreng.

4 UTHEIM: dette er min stampub, og det 
er den beste plassen i verden å se fotball 

på − spesielt om bjarni er på jobb. bjarni er 
helt super. hun kjenner absolutt gjestene sine, 
og vet akkurat hvor lang tid du bruker på en øl. 
derfor kommer hun med en ny akkurat i det du 
har drukket opp. tromsø har også mange bra 
plasser, men ingen som Utheim. her er det aldri 
for høy musikk. bare god stemning.

Utheim er Harstads eldste og bruneste pub, 
og ligger i krysset St. Olavsgate/Skolegata. 
Stedet er kjent for sine mange stamgjester. 

Divisjonsmusikken har for eksempel stedet som 
stamplass.  

5 UMAMI: Vi har mange utmerkede 
spisesteder i harstad og det er verdt å 

nevne både 4 roser og hoelstuen, men jeg vil 
trekke fram Umami spesielt. det drives av en 
gutt og jente på juniorkokkelandslaget, og de 
serverer rett og slett den beste maten i 
nord-norge. mange kjenner restauranten noma 
i København som serverer det jeg vil kalle litt 
merkelig mat. slikt som aldri ble servert bare 
for noen år siden, men som er spennende og 
godt. Umani er litt «noma light». de serverer 
moderne og stilig mat og kan trygt anbefales. 
Vær obs på de bare tar imot forhåndsbestilte 
bord!

Umami, også kjent som den femte 
smakssans, betyr velsmakende og lekker 
på japansk, og er det restauranten vil 

servere av mat. Umami Harstad AS ble stiftet i 
januar 2011, og drives av kokkene Sigrid 
Rafaelsen og Kim-Håvard Larsen. Begge har 
jobbet på noen av landets beste restauranter. 
Nå jobber de for å fremme flotte lokale råvarer, 
og ønsker å utvide mattilbudet i  Nord-Norge. 
De tilbyr konsept som «kokken hjem», «matlek» 
og har også spesialisert seg på noen 
 formidable bryllupskaker. 

Med KjærlIG
hIlSen frA
hArSTAd

Den bruneste puben og den hippeste restauranten er på 
Knut Erik Sundquists liste over lokale anbefalinger i Harstad.

KNuT ERIK SuNDQuIST (50)
Musiker, kontrabass.
n oppvokst i tromsø. internasjonalt kjent, 
en av våre fremste musikere, har den 
senere tid blitt kjent som en improvise-
rende «standup-bassist».
n studerte ved musikkhøyskolen i Wien 
med professor ludwig streicher. har 
vært med i ulike klassiske orkestre, som 
bergen filharmoniske orkester, det norske 
Kammerorkester, norsk barokkorkester, 
ensemble modern i frankfurt, mahler 
Chamber orchestra i berlin, og luzern 
festival orchestra. Var 1993-2008 ansatt 
i divisjonsmusikken, forsvarets musik-
korps nord-norge. han har laget en egen 
tV-serie om klassisk musikk som har 
tittelen «musikkens hemmeligheter». er 
førsteamanuensis ved musikkonservato-
riet, Universitetet i tromsø, deltidsansatt 
som landsdelsmusiker i Kultur i troms, og 
jobber også som frilans musiker. mottok 
nordlysprisen i 2006. i desember i fjor fikk 
han troms fylkeskommunes kulturpris for 
2011, og i januar i år ble han tildelt tromsø 
kommunes hederspris for 2011.

TROMSø-SAvN: − Er det en ting jeg sav-
ner ved Tromsø så er det å gå på TIL-kamp. 
Jeg er fortsatt fryktelig nervøs hver gang 
TIL spiller kamp. En gang prøvde jeg å heie 
på HIL mot TIL da de var her i en cup-
kamp. Men da jeg så rød-hvite draktene så 
bare kjente jeg det i magen. Det bare gikk 
ikke. Og jeg som har vært i styret i Harstad 
IL og alt… Jeg prøver alltid å få med meg 
en eller to hjemmekamper på Alfheim hver 
sesong. Det er TIL som er laget!

1: Kulturhuset

2: Husprisene
3: Kvæfjordeidet

4: Utheim 5: Umami Jeg bor så fint at her må jeg bare fortsette 
å være. Jeg kan rett og slett ikke flytte herfra.
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1 FJELLHEISEN: Vi kommer ikke utenom 
fjellheisen. det å dra opp dit og få en 

totaloversikt over byen og skjønne at: så 
sannelig, tromsø er ei øy!

Fjellheisen i Tromsø ble påbegynt i 1958 og 
offisielt åpnet den 22. februar 1961, noen 
måneder etter at Tromsøbrua sto ferdig. 

Banen ble bygget av Brødrene Jakobsens 
Rederi, som den gang drev stort innen polar 
fangst, fiske og ekspedisjoner i Arktis og 
Antarktis. Derav bærer Fjellheisens flagg og 
gondoler sine emblemer av sel og isbjørn med 
stolthet og tradisjon. Den opprinnelige 
restaurantbygningen ble totalskadet i brann i 
1979, og anlegget sto uten restaurant i mange 
år før den ble gjenreist og gjenåpnet i 1992. 

2 GÅGATA: det er utrolig koselig å rusle en 
tur i storgata langs den delen som er 

gågate. spesielt på lørdager yrer det av folk på 
en hyggelig måte. her møter du mange ulike 
folk og mye godt humør! 

Folkelivet i Tromsø har fascinert i alle tider. 
Allerede på 1800-tallet ble byen ansett som 
en av de ledende motebyene i Nord-Europa 

av motekjennere nede på kontinentet og fikk 
tilnavnet «Nordens Paris». Fordi båtene gjerne 
reiste direkte nordover nådde siste mote til 
Tromsø før den ankom Kristiania. Tromsø var 
handelssentrum i nord og fikk allerede da 
impulser fra mange kulturer og land gjennom 
handelsreisende både fra Frankrike, Tyskland, 
Russland og resten av Norge. Dagens gågate 
sto ferdig til byjubileet i 1994. Den gode 
miksen av spennende butikker og gode kafeer/
restauranter gjør gata og sentrum attraktiv. 
Driftig sentrum jobber for å holde gågata 
visuelt innbydende med renhold, sitteplasser og 
beplantning, slik at store og små kan nyte liv 
og røre, lukt og smak og innimellom små og 
store arrangement og aktiviteter. 

3 DE 4 ROSER: hurra! den berømte 
harstadrestauranten har fått filial i 

tromsø! dette er en spesielt hyggelig og 
populær lunchcafé. betjeningen byr på godt 
humør og små kunstverk i kaffekoppen din.

De 4 roser i Tromsø ble etablert i 2009, og 
består av en gourmetrestaurant, inspirert 
av det fransk/italienske kjøkken, i 2. etasje 

og en café i 1. etasje i Grønnegata 38/46 
(Grandkrysset) i Tromsø. De 4 roser er 
opprinnelig fra Harstad hvor restauranten ble 
etablert i 1996. Den har fått mye hederlig 
omtale både lokalt og nasjonalt.

4 MØTE KJENDISER: tromsø er en liten 
storby med mye å by på. et yrende 

kulturliv og uteliv gjør at du lett kan møte 
musikere eller kjente skuespillere over et 
kafébord. mange av skuespillerne som jobber 
ved hålogaland teater bor lenge i tromsø mens 
de jobber med forestillinger her, og de fleste av 
dem er veldig sosiale.

Kronprins Haakon velger seg gjerne Blårock 
når han gjester Tromsø. Sangeren Annie 
Lennox ble i dagene før den store Mandela-

konserten i 2005 hyppig observert i sentrums-
gatene, og fortalte fra scenen hvordan hun 
hadde kost seg med å vandre rundt i fred og ro 
«in your beautiful little village».

5 HÅLOGALAND TEATER: som teatersjef 
er jeg opptatt av at teater og uteliv er 

med på å skape bolyst i en by. en by der det 
skjer noe som løfter sine innbyggere, er en 
attraktiv by. her er tromsø spesiell i nordnorsk 
sammenheng på grunn av at hålogaland teater 
har et tilbud året rundt.

Hålogaland Teater ble grunnlagt i 1971 og 
fikk endelig sitt eget bygg i november 
2005. Teateret har tre ulike scener og har 

egen teaterkafé. Til enhver tid spilles det en til 
to forestillinger i teateret. Årets storsatsing er 
musikalen «Les Miserables» som har premiere 
6. september.

6 BAN THAI: en restaurant på Kvaløya. her 
får du servert ekte thaimat i kjellereta-

sjen på et vanlig bolighus. stedet drives av 
thailendere og er innredet på en slik måte at du 
får en følelse av å faktisk være i thailand. her 
kan du altså sitte i thailand og spise nydelig 
thaimat, samtidig som du har utsikt mot havet 
og tromsøya.

Kreativt sterkt og vakkert er stikkordene 
som Ban Thai bruker for å beskrive egen 
kokekunst. Restauranten holder til i 

Kobbeveien 1 på Kvaløysletta, og har ved siden 
av den vesle restauranten i kjelleren en 
rikholdig take away-meny.  

7 NATUREN: i tromsø er naturen mer 
brutal enn i harstad. men er man glad i 

risikofylte topp-turer som gir god trening og en 
enestående utsikt, byr tromsø på mye av dette 
både sommer og vinter. toppene ligger tett i 
tett med ulik vanskelighetsgrad. og lufta den er 
som terje nilsen sier: «så velsigna rein». lufta i 
tromsø er den reineste jeg vet i verden!

Med KjærlIG
hIlSen frA
TroMSø

Kjendiser, kultur og en uvanlig kjeller i et vanlig bolig-
hus er på Iren Reppens «må oppleve»-liste i Tromsø.

IREN REPPEN (46)
Teatersjef, Hålogaland Teater
Skuespiller, sanger, artist. 
n oppvokst i harstad. Uteksaminert fra 
statens teaterhøgskole i 1990 og debu-
terte som skuespiller ved trøndelag teater 
samme år i rollen som «Julie» i «romeo 
og Julie». har senere vært ansatt ved det 
norske teatret i en årrekke. er også kjent 
for showene det e hardt å være mainn og 
det e hardt å være to, som hun selv skrev 
og turnerte med i hele norge. hun har også 
medvirket i flere filmer, tv-serier og radio-
teaterproduksjoner, og vært programleder 
på tv. ble teatersjef ved hålogaland teater i 
tromsø 1. januar 2009.
n er nå aktuell med musikalen «les 
miserables» som ht setter opp i ragnar 
olsens oversettelse. «les miserables» har 
premiere 6. september i år. 

HARSTAD-SAvN: − Det jeg savner ved 
Harstad er mykheten i naturen. Å kjøre 
opp Aunfjellet til Elgsnes, og kikke ned på 
Kasfjorden. Vakker, vilt, men likevel lunt.

6: Ban Thai

1: Fjellheisen

5: Hålogaland Teater 7: Naturen

2: Gågata 3: De 4 Roser
4: Møte kjendiser

her kan du altså 
sitte i thailand og spise 
nydelig thaimat, sam-
tidig som du har utsikt 
mot havet og tromsøya.
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I forbindelse med fusjonen av Habo og 
TBBL skal selskapet igjennom en større 

navne- og reprofileringsprosess. I den 
forbindelse ønsker vi hjelp fra deg!

– selv om tbbl og habo er organisasjoner med lange 
tradisjoner i hver av våre byer, var det like fullt et bevisst 

valg å skifte navn når vi nå blir ett selskap. for oss er 
det da helt naturlig å spørre våre medlemmer om inn-
spill til hva de ønsker det «nye» boligbyggelaget skal 

hete, forteller adm.direktør i tbbl og det fusjonerte 
selskapet, svein dalsbø. 

harstad boligbyggelag er eldst og ble etablert i 
1946, mens boligbyggelaget i tromsø ble etablert i 

1966. begge selskapene er kjente profiler i sine lokal-
markeder, og den kommende prosessen med integrering av 

virksomhetene blir derfor sentral. dalsbø utdyper:
– navneskiftet er kun en av flere grep vi gjør i denne prosessen. Vår 
konklusjon er at så etablert som virksomhetene er, vil det ikke være 
naturlig å bruke det geografisk spesifikke navnet videre på det nye 

selskapet. Vår tanke er også at det nye navnet og profilen skal være 
fremtidsrettet, og gi rom for flere mulige fremtidige samarbeids-

aktører å tre inn i. 
det nye selskapet er landsdelens største boligbyggelag og vil ha 

rundt 17 000 medlemmer og 10 000 enheter under sin forvaltning. 
– Vi håper på at mange deltar i konkurransen, og er veldig 

spente på hvilke forslag som kommer. Vi ønsker ikke å legge for 
store føringer på hva man bør tenke på når det gjelder navnefor-

slagene, men ideer til forslagstillerne kan være geografi, størrelse 
på laget, moderne, trygt, og ikke minst et navn som er fremtidsrettet 

og åpner for vekst, avslutter dalsbø.

konkurrAnsen
regler: alle svar må være levert innen 31.juli 2012. registrering av for-
slag gjøres ved å fylle ut skjema på www.tbbl.no eller gjennom å levere 

forslag i kundesenteret i begge byer. for å delta i konkurransen må du 
være medlem av boligbyggelaget. en intern jury vil gjennomgå innkomne 

svar og innstille på en vinner. hvis flere likelydende forslag kommer 
inn, vil det bli foretatt en trekning blant forslagsstillerne. Vinneren vil bli 

kontaktet, annonsert på nettsidene, og i neste medlemsblad.
premie: reiseGAvekorT på kr. 5.000,- 

Spørsmål i forbindelse med konkurransen  kan sendes 
kommunikasjonssjef Kim Kr. Nordli på kn@tbbl.no

stor navnEkonkurransE

- Hva skal
barnet Hete? TOBB og TBBL har i felleskap utviklet et bane-

brytende nytt webbasert vedlikeholds- og utvi-
klingssystem for boligselskaper kalt PlussPlan. 
Systemet lanseres for disse i oktober.

i en tid nå har boligbyggelagene sammen med systemleverandør 
resight i harstad, jobbet med å lage neste generasjons vedlikeholds- 
og utviklingssystem for boligselskaper. løsningen vil være webbasert 
og tilrettelagt for bruk av håndholdte enheter, slik som nettbrett, 
smarttelefoner eller ipad. bruk av håndholdt verktøy i arbeidet mens 
man er ute hos kunden, forventes å sikre at produktet blir mer 
kostnadseffektivt for alle parter, samt sørge for at arbeidsflyten går 
langt lettere.

–  Vi synes prosjektet er svært spennende, og allerede før det er 
ferdig ser vi at systemet åpner for nye muligheter som ikke tidligere 
har vært der. det at løsningen i tillegg er webbasert anses som et 
stort pre i forhold til fleksibilitet og kontakt opp mot kunden. Vi har 
tatt med oss erfaringene fra bevar-hms, og har derfor stor fokus 
på brukervennligheten til produktet, forteller roy Jakobsen, sjef for 
tbbl teknisk.

en nettbasert løsning gir mange fordeler, i 
tillegg til at det er en fremtidsrettet tilnærming 
som integrerer langt flere elementer enn det 
tidligere har vært mulig å gjøre. dette gjelder 
bl.a. de forskjellige mulighetene bolig-
selskapet har til å generere forskjellige 
rapporter.

sTøTTe Til uTviklinG
innovasjon norge har sett mulighe-
tene systemet gir og støtter prosjektet 
økonomisk.

– for oss er det en bekreftelse på 
at det vi tenker og gjør er riktig, når 
innovasjon norge har valgt å bidra til 
finansieringen. Vi tror også at dette er noe 
som markedet etterspør, spesielt siden 
produktet er langt mer enn bare vedlike-
holdsplanlegging, avslutter Jakobsen.

boligselskaper i harstad eller tromsø 
som synes dette høres interessant ut 
kan kontakte tbbl teknisk ved roy 
Jakobsen for uforpliktende prat om 
dette.

nytt produkt
for vedlikehold
og utvikling

Roy Jakobsen, sjef for 
TBBL Teknisk.

÷

Mobil som verktøy 
og underholdning
Dagens mobiltelefoner er ikke lenger bare et apparat som man ringer 
og sender SMS med. De er blitt til morsomme underholdnings apparater 
og små verktøysbokser som vi har stor glede av  i hverdagen.

Forbrukerrådet kom tidligere i år med en strekkode-app for hormon-
sjekk av produkter. Etter at den var vist på tv, var det svært mange 
som tok den i bruk når kosmetikk og kroppspleieprodukter skulle 
kjøpes. Det kommer stadig flere som bruker strekkoder, eller QR-koder 
(Quick Response) på sine varer. Disse kan være veldig nyttige fordi 
responstiden på det du skal ha sjekket er svært rask, men det advares 
også her mot svindlere som innenfor de fleste digitale områder. 

En annen nyttig app er DishPointer. Har du parabolantenne du skal 
sette opp og du ikke vet hvor satellitten er, så er det bare å starte 
appen og rette denne mot himmelsynet. Du vil da på skjermen kunne 
se hvor denne er. Veldig kjekk å bruke om du lurer på om du har 
 dekning på hytta eller hjemme.

Er du godt nok forberedt om du kommer over en person som trenger 
førstehjelp? Dynamisk helse har utviklet en app som viser både 
med video, bilder og tekst hva du skal gjøre. Her får du en grundig 
gjennomgang av førstehjelp på livløse personer, fremmedlegeme i 
hals, hjerneslag, hva du gjør som førstemann på ulykkesstedet og 
indre blødninger.  Appen heter Drops og kan sterkt anbefales.

Det er ikke lenger bare utviklerne som tjener penger på å selge. Det 
dukker stadig opp applikasjoner som gjør at du som bruker kan tjene 
noen kroner. En av disse appene er Foap. Med denne kan du ta mobil-
bilder, laste dem opp, og få dem solgt for kr. 125,- om det er noen 
som er interessert i å kjøpe. Vanlige kunder i denne sammenhengen er 
gjerne firma som ønsker å bruke slike bilder til markedsføring. 

Siste anbefaling er VFX Studio, som er en morsom app for de som 
bruker iOS. Den har faktisk aldersgrense på 12 år, fordi effektene 
er ganske realistiske og ikke alltid like 
uskyldige. Har du et kjedelig bilde kan 
du med ett eller flere av studioets over 
200 spesialeffekter gjøre dette om til 
det mest spennende bilde du noen 
gang har tatt.

it-hjørnet

Kjell Magnar Lekang, 
IKT-leder, TBBL
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ønsker du deg en liten smak av hollywood går 
det fint an å drømme litt i utstillingslokalet til 
nova interiør as. «Walk in»-garderoben der er 
en manifestasjon av alternativer. her er skuffer 
og skyvedører med dempere, soft belysning og 
ikke minst fiffige løsninger for plass utnyttelse 
som du garantert ikke har tenkt på før du ser 
dem. og absolutt alt lages fra grunnen av i 
tromsdalen, i novas 12.000 kvadratmeter med 
produksjonslokaler. 

− du kan la deg inspirere av vår 
katalog, men vi lager akkurat det 
du finner på at du vil ha på den 
måten bare du vil ha det, smiler 
markedssjef Kyrre berglund 
(bildet) i nova interiør as.

her tilpasser de garderober, kjøkken bad og 
vaskerom som ingen andre. gjennom et tegne-
program legger de inn rommet du skal innrede, 
helt ned til fargen på gardinene. så er det bare 
å slippe fantasien løs.

på rekke oG rAd
− mange vil ha speil i selve skyvedørene, 
men det går an å gjøre det mer diskret smiler 
markedssjef Kyrre berglund, og drar også fram 
et helfigurs speil fra skapet som begynner å 
minne om en «swiss armyknife» i antall over-
raskende funksjoner som kan hentes frem.

− skittentøysdunken kan du trekke ut og 
hekte av slik at du kan bære den med deg. 
her er en ekstra etasje med stenger du kan 
henge tøy på, som du trekker ned med en egen 
spak. og så er her utrolig mange forskjel-
lige måter du kan lagre sko på. du kan også 
få veldig mange skuffeløsninger, åpne eller 

lukkede,  kurver og hyller. Kanskje kan vi legge 
en rød front på skuffene til henne og en grå på 
skuffene til ham, så er det enkelt å finne fram, 
smiler berglund.

også var det lyssettingen da. også her  finnes 
det mange alternativer. fra ledlyslenker til 
direkte spotlights.

fra garderoben går veien til vaskerommet, 
og smaken av hollywood kan fortsette her − 
faktisk.

− mange vil gjerne ha innredningen på 
vaskerommet i samme stil som på kjøkkenet. 
tommelfingerregelen vår er at materialene som 
brukes på vaskerommet skal tåle mer vann, 
og det skal være enkelt å komme til for å tørke 
opp. samtidig må innredningen være solid 
nok til å tåle bevegelser fra vaskemaskin og 
tørketrommel.

eTAblerinG i HArsTAd
− Vi er stolt av å være en av de få produksjons-
bedriftene i tromsø. når mack flytter er det vel 
bare vi og drytech igjen, smiler berglund. nova 
interiør har eksistert siden 1961 og de er svært 
fornøyde med å være konkurransedyktige i et 
marked som har mange konkurrenter.

den nye daglige lederen Kurt e. 
Warvik er ikke redd konkurranse. 
nova er offensiv og bruker 
fusjonen mellom habo og tbbl 
som en utløsende faktor for å 
etablere seg i harstad også. 

− Vi har forhandlere over hele landet, men 
vi har vurdert harstad en stund allerede og nå 
føler vi anledningen er der. harstad er en veldig 
spennende by for oss, forsikrer Warvik.

skreddersøm
i garderoben
nova interiør kan lage så mange spennende oppbevaringsløsninger nå 
at det begynner å nærme seg en oppdagelsesreise å gå i garderoben.

pArTner3

novA inTeriør As
•  Produserer kjøkken-, baderoms-,  

vaskeroms- og garderobeløsninger.
•  Medlemsrabatten er på hele
•  25 prosent på kjøkken og garderobe!
•  20 prosent rabatt på garderobe 

www.nova-group.no 
Tlf 77 63 90 00

Har du skråtak, halv takhøyde, enorm takhøyde? Vil du ha høyglans, heltre, 
laminat? På de 12.000 kvadratmeterne Novas møbelsnekkere og -arbeidere 
har til rådighet i Tromsø, kuttes, lakkes, limes og freses akkurat dine spesi-
elle ønsker sammen med millimeterpresisjon. 

han gleder seg også til at iKea kommer til 
tromsø. det er han sikker på vil trekke flere 
kunder også til nova.

− Vi opplever ikke iKea som konkurrenter av 
oss. Vi holder på med noe helt annet. flatpak-
ker finnes for eksempel ikke hos oss. Vi leverer 
ferdige moduler, som oftest er vi også med ut 
og monterer, spesielt i større byggeprosjekt 
hvor vi kanskje leverer 20 kjøkken samtidig.

en annen fordel nova har er et stort dele-
lager og hjelpsomme hender. 

− Vi har klart å hjelpe mange med mye 
forskjellig, og for de aller fleste er det viktig å 
få ting på plass raskt, smiler Warvik.

− Vi har en til to ukes leveringstid på alle 
våre løsninger.



Uglen Ulf har svaret

Myrland borettslag med sine 132 
boenheter framstår strøkent og inn
bydende. Alt av avfall håndteres i 
 lukkede containere eller avfallssug. 

– Vi har en container for papp, en for 
glass og metall og en liten dunk hvor 
det går an å hive plastposer. Dermed 
går det an å kvitte seg med alt dette 
rett utenfor blokka. Du slipper å fylle 
opp skap og boder i påvente av å få 
hjelp av noen. Myrland borettslag gjør 
dette både som service til beboerne 
og i ordens og renholdssammenheng. 
Det er et så fantastisk system at jeg kan 
forsikre at vi aldri vil gå tilbake til sånn 
det var før, sier styreleder Dag Wiggen.

Tømmes ukenTlig
Glasscontaineren er en vanlig svart 
dunk slik de fleste husholdnings
abonnenter er kjent med. Den tømmes 
en gang i uka, pappcontaineren noe 
sjeldnere.

– Og så er det viktig med den 
dunken hvor du bare kan kaste 

plastposer, slik at folk har noe sted å 
gjøre av dem. Ellers kan også de bli et 
problem, forklarer Wiggen.

Styrelederen husker ikke de eksakte 
årlige kostnadene ved den ekstra av
fallsløsningen, men oppfatter den som 
en bagatell sammenliknet med hva de 
har igjen av fordeler med ordningen.

Nå i sommer skal borettslaget male 
pappcontaineren i egne farger for å 
gjøre returpunktet finere. Det har de 
fått tillatelse til av Remiks Næring. 

ny TjenesTe
Remiks Næring og Kjetil Stenvoll har 
sett at dette er en tjeneste som flere 
borettslag nå etterspør for å gjøre det 
enklere for beboerne sine. Glass, met
all og papp er blant de tingene som 
den enkelte selv må frakte til Remiks 
Miljøstasjon eller til glass og metall
containere ved ulike returpunkt. 

– Ta kontakt, så regner vi raskt en 
pris ut for ditt borettslag ut fra hva be
hovet ser ut til å være, oppfordrer han.

egen miljøsTasjon

Tilgjengelig l PÅliTelig l miljøBeVissT l nyskaPenDeKr
ys
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Styreleder Dag Wiggen og vaktmester Odd Egil Eggen anbefaler hjertelig alle 
borettslag å lage seg egne returpunkt for papp, glass og metall.

Myrland borettslag på Lunheim har laget seg et eget 
returpunkt for å gjøre avfallshåndteringen enklere for 
de mange i borettslaget som ikke har egen bil. Remiks 
Næring lanserer nå en ny tjeneste for borettslag.

Telefon 776 01 900 – www.remiks.no
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Vet du sVaret?

Vitser

1. hva er navnet på kona til eventyrfiguren shrek, 
som iren reppen har laget norsk stemme til?

2. hva er det som kan hvile i sommerferien, 
men som må på plass på ryggen din første 
skoledag?

3. Kan du navnet på den eldste 
fargen vi kjenner til? den er mørk 
blåfiolett.
4. hva er navnet på en leskende og 

sunn sommerdrikk? 
5. På dette stedet finner du som regel 
temperert badevann.
6. dette er et språk det er lurt å kunne om 
du skal på ferie til utlandet.

7. dette dyret er kjent for sin stahet og sin styrke, 
og kalles også muldyr.

send inn svaret og ditt navn og adresse til 
Boligbyggelaget i Tromsø, Postboks 6156, 9291 Tromsø 
merk konvolutten med «barnesida». du kan også sende løsningen på e-post til oss.
adresse: bolyst@krysspress.no 

i forrige bolyst var løsningsordet: PÅSKEEGG. blant de mange som sendte inn svaret 
har vi trukket ut Majen Bergseth på 8 år. hun vil få en overraskelse i posten.

alle barna var venn med stine, 
unntatt Karianne, hun var venn 
med marianne.

alle barna sov i huset unntatt 
sofie, hun sov i hiet.

alle barna luktet pyton, unntatt 
sverre, han luktet verre.

alle barna hjalp til med posten 
unntatt bente, det var henne de 
sendte.

alle barna tørstet i ørkenen unntatt 
ola, han drakk Cola.

alle barna hadde en hund, unntatt 
marie, hun hadde en bie.

alle barna pusset tenner unntatt 
marius, han var så glad i Karius.

alle barna kjørte egen bil, unntatt 
Jonas, han kjørte kona’s.

Voff
hva er det som har 12 bein og sier 
Voff, Voff, Voff?

Tre unger
mor til Kari har tre unger. den ene 
heter lise og den andre heter Pål. 
hva heter da den tredje ungen?

Øye
hva er det som har ett øye og ikke 
kan se? 

du kan se sola skinne her nord både dag og natt nå om 
sommeren, men hva er egentlig midnattsol? selvsagt er 
det den sola som skinner om dagen, men når den også 
skinner om natta kalles den midnattsol. her i norge 
er det bare nord for Polarsirkelen at vi har midnattsol.  
Polarsirkelen, harstad og tromsø ser du avmerket på 
kartet. sør for Polarsirkelen har de mørke sommer-
kvelder og netter. Jo nærmere nordpolen du kom-
mer, jo flere uker kan du se midnattsola. På 

nordpolen er det midnattsol i seks måneder! i harstad er det midnattsol 
mellom 25. mai og 18. juli. i tromsø står sola så høyt på himmelen at 
vi kan se den hele natta mellom 20. mai og 22. juli. i longyearbyen 
på svalbard har de midnattsol helt fra 20. april til 22. august! 
de områdene som har midnattssol om sommeren, har mørke-
tid i et tilsvarende langt tidsrom om vinteren. (Kilde: yr.no)

Hva er egentlig midnattsol?

Gåter

det ordet som danner seg lodrett i første rute er løsningsordet. et hint denne gangen 
er at løsningsordet er navnet på en morsom sommeraktivitet.

svar: nålen.

svar: Kari

svar: 3 hunder

harstad

tromsø

PolarsirKelen



32 bolyst - medlem & pArTner medlem & pArTner - bolyst 33

Trygve. 
Pensjonert fi lmfotograf.
Har alle fi lmkanalene.

Jan Espen. 
Elsker ”Deadliest Catch” 
på Discovery Channel.

Jo og Mikkel.
Junior digger DisneyXD-kanalen. 
Men ser gjerne Canal+ Hockey 
sammen med pappa.

Hadji. 
Trenger superraskt bredbånd, 
får ofte videoer på e-post fra 
familien i Stockholm.

Nina. 
Studerer webdesign på 
nettet via e-læring.

An-Magritt.
Har moren sin i Hammerfest, 
de snakkes daglig på telefon.

KOMPLETT. Den smarte TV- og bredbånds-
løsningen som passer alle beboerne.
Vi er alle forskjellige. Med KOMPLETT gir vi kundene våre størst mulig fl eksibilitet og valgfrihet. Med en stor og 
innholdsrik grunnpakke er det lagt til rette for at alle beboerne fi nner tv-kanaler som passer dem. Vi har ekstra mange 
barne- og familiekanaler, samt et stort utvalg av etniske kanaler. Alle får dessuten et raskt og stabilt bredbånd hvor man 
kan oppgradere hastigheten individuelt. I tillegg kan hver enkelt beboer bestille telefoni. Komplett bestilles ved at styret 
i borettslaget tar kontakt med sin kontaktperson hos Canal Digital.

Les mer på canaldigital.no/borettslag

Våre medlemstilbud på strøm 
til TBBL – medlemmer
Vi utvider vårt tilbud til alle TBBL-medlemmer og tilbyr nå rabatt på avtalene
Fastkraft og FellesKraft, i tillegg til den eksisterende TBBL spotavtalen.
 
Har du allerede strømavtale hos Ishavskraft og er fornøyd med den, trenger 
du ikke å gjøre noe for å beholde den videre.
 
Vi hjelper deg å velge strømavtale?
Ønsker du forutsigbarhet eller vil du følge markedet? Ring oss og vi hjelper deg å 
finne riktig strømavtale!

Med strømavtale hos Ishavskraft får du bedre 
kontroll med strømregningen:

• Strøm og nettleie på samme faktura.
• Månedlig avregning og faktura etter faktisk forbruk
• Ingen forskuddsbetaling eller skjulte avgifter
• Tilgjengelig kundeservice

Tlf 04925 | kundeservice@ishavskraft.no | ishavskraft.no

TBBL pris: Månedsbeløp kr 27,-

FellesKraft 
– strømpris med 
trygghet

Vi kjøper inn strømmen din 
når vi tror det er gunstigst – 
for slik å sikre deg best mulig 
strømpris, gjennom hele året.

Er spotprisen lav - følger vi 
markedet, er det fare for store 
prishopp - kan vi sikre deler av 
forbruket ditt, du trenger ikke 
gjøre noe.

TBBL pris: Månedsbeløp 
kr 22,-*

TBBL Spot 
– svinger med 
markedet

Spotprisen er vår innkjøpspris. 
Prisen følger kursen på den 
nordiske kraftbørsen Nord 
Pool. 

De siste årene har spotavtaler 
gitt de laveste prisene sett 
over tid, men er også det 
produktet hvor prisene 
svinger mest.

TBBL pris: Rabatt – 0,5 øre/
kWh på veil. pris

FastKraft 
– total kontroll

Med FastKraft har du full 
kontroll på strømprisen. 
Denne avtalen passer for deg 
som ønsker forutsigbarhet. 

Du slipper overraskelser når 
det gjelder prishopp, men 
kan i perioder risikere at 
markedsprisen er lavere enn 
din strømpris.

*Gjelder elektronisk faktura. Kr 32,- ved valg av papirfaktura pr post



 * kun ringeminutter

Medlemstilbud:

Som medlem i boligbyggelaget får du mange fordeler. Hvis du har Telenor Komplett mobilabonnement, 
kan du få hele 100 ringeminutter og 100 SMS ekstra. Bestillingen er enkel. Du sender en SMS til 1999.
I tabellen nedenfor finner du hvilken kode du skal sende, avhengig av hva slags Komplett abonnement 
du har. For flere gode medlemstilbud se www.fordelskortet.no

Utnytt fordelene dine!

Telenor Komplett M:       
Telenor Komplett L:        
Telenor Komplett XL: 

Bestill BBL M til 1999*
Bestill BBL L til 1999
Bestill BBL XL til 1999
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Forsikringssummen er på 1,5 millioner kroner og egenandelen 
ved skade er 4.000 kroner.

På øvrige forsikringer du kjøper hos Tryg gir medlemskapet ditt 
i TBBL deg inntil 22 prosent rabatt.

Bruk medlemsfordelene dine
Ring oss på grønt nummer 800 33 669, så hjelper vi deg med å 
velge forsikringer som passer til dine behov.

Les mer om dine forsikringsfordeler på www.tryg.no
Ditt bosted Innbo Innbo Ekstra

Tromsø kr 798* kr 1.093*

En av markedets beste 
forsikringsordninger

*)  Dersom du har kun ett produkt på forsikringsavtalen, kommer i 
tillegg grunnrisiko på kr 198,-

Tromsø Boligbyggelag (TBBL) samarbeider med Tryg. Det gir 
deg som er medlem ekstra gode fordeler og gunstige tilbud på 
forsikring.

Svært gunstig innboforsikring
I forhold til kunder som ikke er medlem i TBBL betaler du under 
halv pris på TBBL innboforsikring. 

Bruk medlemsfordelen din, og få følgende priser:

TBBL_210x137,5_ann_03-2012.indd   1 28.02.2012   15:23:23

Vi har rette løsninger for små klosettrom:
VVS Marketing Smart møbelpakke m/speil ekskl. 
bl batteri kr 1.990

Vil du pusse opp ditt bad til 
sommeren?

For TBBL medlemmer:
-20% på baderomsmøbler og sanitærporselen
-20% på rørdeler
-kr 60,00 på gjeldende timepris rørlegger

IFØ Sign WC m/skjult avløp, 
u/sete  kr 1.900 
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TROMSØ
Stakkevollveien 27, Tlf.: 77 60 03 50

Mandag - Fredag 10.00 - 20.00
Lørdag 10.00 - 16.00Tilbudet gjelder tra 11.06.12 t.o.m 30.06.12, eller så langt beholdningen rekker.

 ROMA M0100102DA
  2 seter + 2 stoler + bord + puter.   Plastrotting sort med antrasitt puter.  4.798,-  Førpris 5.998,-
  2 seter. B140 x D 77 x H 86 cm. Stol. B 75 x D 77 x H 86 cm. Bord. B 52 x L 100 x H 43 cm  
Leveres også i whitewash

PLASTROTTING

Møbelringen gir 20% på hagemøbler, 
og 35 % på Svane® madrasser til TBBL 

sine medlemmer i uke 24-25-26.
 Husk medlemskort!

 ROMA M0100102DA
  2 seter + 2 stoler + bord + puter.   Plastrotting withwash med antrasitt puter.  4.798,-   Førpris 5.998,-
  2 seter. B140 x D 77 x H 86 cm. Stol. B 75 x D 77 x H 86 cm. Bord. B 52 x L 100 x H 43 cm  

 SVANE ®  CLASSIC
  Kontinentalmadrass.   
LFK-fjærer/Moda Dove tekstil/Elastec overmadrass.
 

4798
ROMA

2 SETER, 2 STOLER, BORD
OG PUTER

Det du trenger
fi nner du hos oss!
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idé:Tromsø

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Stakkevollvn. 15 • Tlf.: 77 65 97 00     www.neumann.no
Åpningstider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500. 

SOMMER HOS
NEUMANN!

Som “det komplette byggmarked” 
leverer vi det meste innen byggevarer, 
verktøy, redskaper, gulv, maling, 
interiør, garderobe, bad, dører/vindu, 
ovner/ peiser, mm. 

Og som TBBL medlem får du ekstra 
gode priser på det du trenger.

Kom innom for en hyggelig handel!



SportShuSet A/S

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

idé:Tromsø

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Åpningstider: Mandag-fredag 0800-1700  Lørdag 10-14

Tlf.:  77 00 14 00
harstad@neumann.no
www.idekjeden.com

Tlf.:  77 65 97 00
tromsoe@neumann.no
www.idekjeden.com

idé:Harstad

Åpningstider:  Mandag-fredag 0800-1630   Lørdag 1000-1400

Tlf.:  77 85 10 50
finnsnes@neumann.no
www.idekjeden.com idé:Finnsnes

Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no

Kjøkken/bad/garderobe – Nova Interiør tromsø www.nova-group.no • Tlf 77 63 90 00
-25% rabatt på kjøkken og garderobe

20% rabatt på bad

Kultur − hålogaland teater www.ht.tr.no • Tlf 77 60 64 00
Opp til 40% rabatt på kjøp av billetter til arrangementer i regi av Hålogaland Teater.

Låsesmed og låseprodukter − Låsgruppen AS www.lasgruppen.no • Tlf 77 60 77 20
20% rabatt på ordinære priser.

Møterom og overnatting
rica Grand Nordic hotel tromsø og Grand Nordic hotel harstad www.nordic.no • Tlf 77 75 37 77

TBBL-pris på leie av møterom og overnatting. 
Gründer Tromsø: Det tilbys 10% rabatt på all bespisning fra Gründers meny. 

Gjelder både i restauranten eller ved catering.

renovasjon − reMIKS www.remiks.no • Tlf 77 60 19 00  TBBL-medlemmer har følgende spesial priser hos 
Remiks: Inn- og utkjøring av container kr 1.608,- (veil. 1.747,-). Leie av container 1-3 dager -  GRATIS!  

Levering av restavfall kr 2,39 pr kg/kr 2.392,- pr tonn (veil.pris kr 2,60 pr kg/kr 2.600,- pr. tonn)  Pappavfall: Kr 426,- 
for henting av inntil 3 m3 papp. Andre tjenester -10% rabatt. Prisen gjelder inntil 15 km fra Remiks Miljøpark.

Prisene forutsetter at Remiks foretar transporten. Alle priser er inkl.mva.

Ishavskraft - tilbyr tBBL-medlemmer rabatt på følgende avtaler www.ishavskraft.no • Tlf 04925
Felleskraft – følger spotprisen, men du kan unngå store prishopp.  

Månedsbeløp kr 27,-. Fastkraft – rabatt 0,5 øre/kWh på veil.pris
TBBL-Spot – innkjøpspris basert på NordPools  områdepris + kr 22,- pr.mnd ved avtalegiro/efaktura.

tur- og sportsutstyr − Sportshuset AS www.intersport.no • Tlf 77 66 11 00
15% rabatt på alle varer, utenom spesielle kampanjepriser. Gratis hjemkjøring av tyngre varer 

 (treningsapparater o.l.) Medlemsrabatt kan oppnås på alle våre tre butikker.

ur og optikk − Jacob Friis ur og optikk www.synsam.no • Tlf 77 68 31 35
25% rabatt på første gangs tilpasning av kontaktlinser, 10% rabatt på kjøp av komplett brille,  solbriller 

og kikkert. 10% rabatt ved kjøp av ur og klokker med verdi over kr 500,- 

utleie av verktøy og anleggsmaskiner − Cramo AS www.cramo.no • Tlf 77 60 82 50
30% rabatt på leie av bygg- og anleggsmaskiner, lifter, verktøytrucker, brakker, containere med mer. 

Vann- og avløpstjenester - VVS 24 www.vvs24.com • Tlf 77 69 02 00
TBBLmedlemmer har følgende rabatter:

20% rabatt på møbler, dusjer, badekar, boblekar, toaletter, kraner og tilbehør, 20% rabatt på rørdeler
60 kr avslag på gjeldende timepris for rørlegger

Forsikringer – tryg Forsikring  www.tryg.no
Partnerrabatt på 5 % og gunstig innboforsikring. 

Samler du dine forsikringer hos TrygVesta får du inntil 22% rabatt.
For mer informasjon ring gratisgrønt nummer 800 33 669 eller e-post tbbl@tryg.no

Dine medlemsfordeler 2012
Advokatbistand − rekve pleym og co www.rekve-pleym.no • Tlf 77 75 12 00
TBBL-medlemmer får 25% rabatt på de til enhver tid gjeldende ordinære honorarsatser.  

Alarm og vakthold − trygg Vakt www.tryggvakt.no • Tlf 77 61 03 00
Medlemmer får TBBL-pris på sikringsprodukter, vakthold og tjenester.

Avis og annonsering − Bladet tromsø www.itromso.no • Tlf 77 64 06 00
20% rabatt på abonnent for medlemmer.

Flyttebyrå - hasselberg transport AS www.hasselberg.no • Tlf 77 63 33 33
TBBL-medlemmer har 15 % rabatt på følgende varer/tjenester:
 - Lagring av innbo på lagerhotell 
 - Pakkemateriell for flytting (esker, tape, silkepapir, bobleplast)

Bildekk og felger − Vianor www.vianor.no • tTlf 77 60 96 00
Dekk: 12% rabatt på ordinære priser. Olje: 30% rabatt. 
Batteri, AC /AC-service og dekkhotell 12% rabatt på ordinære priser. 
Felger til nettopris - Trend  Silver - Trend Cap - Dezen F- Dezent RB. 8% rabatt ekstra på andre felger.

Bistand ved dødsfall − IMI Begravelsesbyrå www.imitromso.no • Tlf 77 66 25 00
Full assistanse under gravferdsseremonien uten kostnad (normalpris kr 1.500,-), 
Søknad, merking og oppsetting av gravminne uten kostnad (normalpris kr 1.000,-)

Blikkenslager- og verkstedprodukter tom Dreyer AS www.blikkenslagerdreyer.no • Tlf 77 67 35 88
10% rabatt på produksjon og montering av pipebeslag, luftehatter etc. 
10% rabatt på utvalgte merker av boligventilasjon, sentralstøvsuger, kjøkkenhetter og  ventilatorer.

Blomster og planter − Sonja Johnsen Blomster www.sonja-blomster.no • Tlf 77 68 25 13
10% rabatt på alle produkter (bortsett fra brudebuketter og sorgbinderi). 
Avtalen gjelder for kjøp over disk i butikken – ikke bestilling via internett.

Møbelringen www.mobelringen.no • Tlf 77 60 03 50
30% rabatt på madrasser med tilbehør fra merkevareleverandøren Wonderland (ikke på kampanje-
pris), 20% rabatt på diverse interiør (små varer), 10% rabatt på tepper, 7,5% rabatt på stuemøbler 
(sofa, stoler, spisestue, bord, skap etc).

Byggevarer − Neumann Bygg www.neumannbygg.no • Tlf 77 65 97 00
Inntil 42% rabatt på byggevarer.

eiendomsmegling – GArANtI eiendomsmegling tromsø www.garanti.no • Tlf 77 60 32 25
TBBLs egen eiendomsmegler har 40 års erfaring, innsikt og kjennskap til markedet og nærmiljøet. 
Formidler både salg og utleie av boliger.

elektriker/elektriske produkter og belysning – JM hansen elektrisk og  expert Langnes.  
www.jmhansen.no • Tlf 77 66 55 00 Installasjon og elektrikertjenester: Elektromontør 5% rabatt, instal-
lasjonsmateriell 15% rabatt, utstyr til lys og varme 10% rabatt. Elektriske produkter: Småelektrisk 5% 
rabatt. Belysning (JM Hansen Elektrisk) 10% rabatt. Hjemkjøring og retur av varer 50% rabatt.

Norengros/Markedshuset www.norengros.no • Tlf 77 75 26 26
Som medlem i TBBL har du følgende rabattavtale: 
 - 20% rabatt på alle varer (utenom maskinvarer og tilbudsvarer/kampanjetilbud)
 - 40% rabatt på blekk/tonere

Glassmester Appelbom AS www.appelbom.no • Tlf 47 46 49 00 
25% rabatt på veilendende prisliste - skifting av isolerglass - tilskåret glass-speil-acryl/polycarbonat,  
10% rabatt på veiledende prisliste - balkonginnglassing, 2 timer gratis rådgivning/glassvalg/løsning 
pr. medlem/ pr. prosjekt. Sol- og innsynskjermingsprodukter: 20% rabatt på motorisering/ automatikk 
til  utvendig solskjerming. 15% rabatt på utvendige solskjermingsprodukter fra Kjells Markiser + øvrig 
sol skjerming. 10% rabatt på vindusfolie.

Ishavstakst www.ishavstakst.no • post@ishavstakst.no • Tlf 77 60 32 33/ 91 75 53 64
IshavsTakst har egne priser for medlemmer av TBBL. Se våre nettsider for priser på tjenesten.
Vi er medlem av Norges TakseringsForbund. 

renhold og vaktmestertjenester – All-tjeneste www.all-tjeneste.no • Tlf 77 61 50 50
10% rabatt på gjeldende timepris for renhold og vaktmestertjenester. 

håndverkersentralen www.handverker.as • Tlf 47 90 60 20
Totalleverandør av håndverkertjenester

Snekker, maler, flislegger, rørlegger eller elektriker
Gir TBBL-medlemmer 10% rabatt avslag på timepris.

euroskilt AS www.euroskilt.no • Tlf 900 88870
22% rabatt i henhold til Euroskilts veiledende priser på produkter innen: - Utemiljø - Skilt - Avsperring 
- Master, stolper, oppsetningsutstyr - Vegsikring, støtabsorberende produkter - Øvrige produkter som 

ligger i produktsortimentet til Euroskilt.



RETURADRESSE:

Tromsø Boligbyggelag
Postboks 6156
9291 TROMSØ

B
Blad

GARANTI Tromsø | Grønnegata 58/60 | Tlf 77 60 32 00 | tromso@garanti.no

Eller ta kontakt med:

I dag fornyer
GARANTI Eiendomsmegling

sin grafi ske profi l
Vi oppdaterer blant annet våre salgsoppgaver, nettsider

og annonser – og gleder oss til å vise dem til deg.
Se garanti.no for mer informasjon.

Vi oppdaterer blant annet våre salgsoppgaver, nettsider
og annonser – og gleder oss til å vise dem til deg.

Se garanti.no for mer informasjon.


